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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Ġnsan beslenmesi açısından büyük öneme haiz olan ve ülkemizde geniĢ alanlarda 

üretilmesi hasebiyle ekonomik anlamda üreticilerimiz için büyük bir kıymet ifade eden tahıl 

üretimi, ülkemiz zirai faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutar. 

 

Bakımı ve diğer iĢlemleri yapılarak yetiĢtirilen tarım ürünlerinde, bir yıl boyunca 

harcanan emeğin ve masrafın karĢılığını alabilmek için son aĢamalardan biri olan hasat ve 

harman  iĢlerinin tekniğine uygun olarak yapılabilmesi çok önemli bir husustur. 

 

Biçerdöverler, hasat olgunluğuna gelmiĢ bazı ürünlerin hasat, harman, ayırma ve 

temizleme iĢlemlerini aynı zamanda seri olarak yapabilen kombine hasat harman 

makineleridir. Hasat döneminde ürün, olgunlaĢarak kuruduğu için çok kolay bir Ģekilde 

dökülebilecek duruma gelmiĢtir. Biçerdöver üzerinde yapılması gereken ayarların 

yapılmayarak ya da yanlıĢ yapılarak tekniğine uygun olmayan bir Ģekilde hasat harman  

iĢlemi yapılması, bir yıl boyunca emek verilerek yetiĢtirilen ve tarladan  kaldırılmayı 

bekleyen üründe ciddi boyutta kayıplara sebep olur.  

 

Ülkemizin ekili alanlarının yaklaĢık % 75-80’ini tahıllar oluĢturmakta ve bu alanın 

yaklaĢık %75-80’i, yani 18-20 milyon tonluk kısmı biçerdöverle hasat edilmektedir. Hasatta 

fazladan oluĢacak % 1’lik bir kayıp 180-200 bin ton ürüne karĢılık gelmektedir. Özellikle 

ülkemiz boyutunda düĢündüğümüzde bu kayıp, parasal olarak büyük rakamlara karĢılık 

gelmektedir. 

 

Üstelik bu kayıpların büyük bir kısmı biçerdöver ayarlarının hiç yapılmamasından ya 

da yanlıĢ yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda biçerdöver ayarları üzerinde 

göstereceğimiz bir hassasiyetle bu kaybı % 1 nispetinde dahi aĢağı çekebilmek ülkemiz 

açısından büyük bir kazanç olacaktır.  

 

Sevgili öğrenciler, iĢte bu modülle size verilecek eğitim sonunda biçerdöver üzerinde 

bulunan ünitelerden biçme ve dövme/harmanlama ünitesinin ayarlarını  tekniğine uygun 

olarak yapabilir hâle gelecek ve ileride gerek kullanıcı gerekse kontrolör olarak hasat 

sırasında yaĢanan ürün kayıplarının önüne geçme imkânına kavuĢabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak biçerdöverlerin ayırma ünitesi ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Biçerdöverlerde bulunan ayırma ünitesini araĢtırınız. 

 Biçerdöverlerin ayırma ünitesinin görevleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Biçerdöverlerde bulunan ayırma ünitesinde hangi ayarların yapıldığını araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

1. BĠÇERDÖVERLERDE AYIRMA ÜNĠTESĠ 
 

Biçme ünitesi tarafından biçilerek tabla üzerine alınan ürün, besleme elevatörü 

tarafından dövme ünitesine iletilir. Burada harmanlama iĢlemine tabi tutulan ürünün büyük 

bir kısmı doğrudan temizleme ünitesine geçerken geri kalan sap ve danelerden ayrılamayan 

baĢaklar, ayırma ünitesine geçer. Ayırma ünitesi, biçerdöver üzerinde dövme ünitesinin 

arkasında yer alır. Rotorlu tip batöre sahip eksenel akıĢlı biçerdöverlerde ayırma iĢlemi, 

dövme ünitesi olan rotor tarafından dövme iĢlemi ile birlikte yapıldığından bu tip 

biçerdöverlerde ayrıca bir ayırma düzeni bulunmaz. 

 

1.1. Ayırma Ünitesinin Görevi 
 

Ayırma ünitesi, dövme ünitesinden gelen sap ile bu sap içinde bulunan ve yaklaĢık 

toplam ürünün % 10 -20’sini oluĢturan danelerin birbirinden ayrılmasını sağlar.  

 

1.2. Ayırma Ünitesinin Parçaları 
 

Biçerdöverlerde rotorlu tip ve klasik sarsak tip olmak üzere iki tip ayırma ünitesi 

kullanılmaktadır. Ülkemizdeki biçerdöverlerde genellikle sarsak tip ayırma düzenleri yaygın 

olduğundan burada sarsak tip ayırma ünitesi esas alınacak, rotorlu tip ayırma düzenlerinden 

kısaca bahsedilecektir. 

 

 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 
 

ARAġTIRMA 
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 Sarsak tip ayırma düzeni 

 
Resim 1.1: Sarsaklı tip ayırma ünitesi 

 

Ayırma düzeninin ana parçaları perde, sarsak elemanları ve sarsak üstü yardımcı 

parçalar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.  

 

 
Resim 1.2: Ayırma ünitesinin parçaları 

 

 Perde  

 

Perde, sarsakların tüm boyundan yararlanmak için yüksekliği ayarlanabilir, dikdörtgen 

Ģeklinde plastikten veya bezden yapılmıĢ ve çatıya asılmıĢ bir elemandır. Tamburun 

gerisinde yer alır, bir veya daha fazla sayıda bulunabilir.  

 

Perdenin görevi, tambur tarafından ileriye doğru fırlatılan dövülmüĢ materyalin 

ayırma düzeninin ilerisine doğru gitmesini engelleyerek sarsak önüne düĢmesini ve sarsak 

alanından en etkin bir Ģekilde faydalanılmasını sağlamaktır. 

 

 Sarsak elemanları 

 

Sarsak elemanları, ayırma ünitesinde ayırma görevini yapan esas parçalardır. Jaluzi 

dilimleri Ģeklinde ızgaralı, kenarları diĢli ve kademeli olarak özel sacdan yapılmıĢ 
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elemanlardır. Her sarsak elemanının üstünde baĢaklardan ayrılan danelerin geçebileceği 

yapıda bir ızgara ve bunun altında sacdan yapılmıĢ eğik düzlem bulunur. Biçerdöverlerin 

büyüklüklerine bağlı olarak 3-7 adet sarsak bulunabilir.  

 
Resim 1.3: Sarsak elemanı 

 
Resim 1.4: Sarsaklı tip ayırma düzeni 

 

Sarsaklar, elemanların altında bulunan iki adet eksantrik mil yardımıyla ileri geri ve 

aĢağı yukarı olmak üzere salınım hareketi yaparak çalıĢır.  

 

 
Resim 1.5: Sarsakların alttan görünümü 
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Sarsak elemanlarının kenarlarında balıksırtı sap kaldırıcılar veya dikey levhalar, sap 

çıkıĢı tarafında da sarsak ilaveleri bulunabilir.  

 

 Sarsak üstü yardımcı parçalar 

 

Sarsak üstü yardımcı parçaları, dövme düzeninden gelen materyalin sarsaklar üzerine 

yayılması, karıĢtırılması ve sarsak üzerindeki ürünün daha hızlı bir Ģekilde 

hareketlendirilmesi vazifesini yerine getirir. Materyali yaymasıyla sarsakların üzerinde 

dengesiz yığılmaları önleyerek sarsak ızgaralarındaki elemenin daha kolay ve verimli 

olmasını sağlar. Ayrıca çarpma etkisinin de olması nedeniyle kesmiklerde kalan danelerin 

ayrılmasında da etkilidir. 

 

Yıldız karıĢtırıcı, ağır hareketli, dairevi hareketli gibi değiĢik Ģekillerde sarsak üstü 

yardımcı parçalar mevcuttur.  

 
Resim 1.6: Dairevi hareketli sarsak üstü yardımcı parça 

 

 
Resim 1.7: Parmaklı tip sarsak üstü yardımcı parça 

 

 Rotorlu tip ayırma düzeni 
 

Ülkemizde çok yaygın olmasa da bazı biçerdöverlerde sarsak tip ayırma ünitesi yerine, 

rotorlu tip ayırma ünitesi bulunmaktadır. Rotorlu tip ayırma ünitesi çalıĢma esası itibarıyla 

“Biçerdöver Ayarları-1” modülünde birinci öğrenme faaliyetinde anlatılan eksenel akıĢlı 
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batörlere çok benzemektedir. Bu sistemin ondan farkı, burada normal olarak teğetsel akıĢlı 

bir dövme ünitesine ilave olarak rotorlu bir ayırma ünitesi bulunmaktadır. Bu tip 

biçerdöverlere bazı firmalar tarafından teğetsel batöre ilave olarak rotorlu ayırma ünitesi 

eklendiği için hibrit biçerdöver ismi de verilmektedir. 

 

 
Resim 1.8: Rotorlu tip ayırma ünitesi bulunan bir biçerdöver 

 

Bu sistemde ayırma ünitesi, bir rotor ve etrafını çevreleyen bir kafes sisteminden 

meydana gelmiĢtir. Alt kısmında sarsaklı tip ayırma ünitesinde olduğu gibi bir eğik düzlem 

bulunur. Ayrılan daneler, bu eğik düzlem üzerine düĢerek oradan temizleme ünitesine geçer. 

Ayırma ünitesini oluĢturan rotor, tek olabildiği gibi çift rotorlu olan modeller de 

bulunmaktadır. 

 

 
Resim 1.9: Rotorlu tip ayırma ünitesi 
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Sarsak tip ayırma sistemine göre ayırma kalitesi daha iyi olmasına rağmen güç ihtiyacı 

daha fazladır. Özellikle nem oranı yüksek bölgelerde ve ürünlerde daha çok tercih 

edilmektedir.  

 

1.3. Ayırma Ünitesinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Batör-kontrbatör arasında dövülen ürünün danelerinin % 80-90’ı ayrılarak kontrbatör 

aralıklardan temizleme ünitesine geçer. Üründen ayrılmayan % 10-20 oranındaki danenin 

ayrılması iĢlemi ayırma ünitesinde gerçekleĢir.  

 

Sarsak elemanlarının ileri geri hareketi, sapla birlikte gelen dane ve kesmikleri sarsak 

sonuna doğru iter, aĢağı yukarı hareketi de bunları yukarı fırlatıp tekrar düĢerken alttan 

yapılan darbe ile danenin sap ve kesmikten ayrılmasını kolaylaĢtırır. Ayrılan daneler  ve 

içinde dane bulunan kesmik parçaları, ızgaralardan geçerek sarsağın tabanındaki düz saca 

(sarsak eğik düzlemi üzerine) düĢer. Daha sonra burada bulunan daneler ve içinde dane 

bulunan kesmik parçaları, temizleme ünitesinin ilk elemanı olan sağır eleğe geçer. Saplar ise 

sap haznesine doğru ilerleyerek tarlaya düĢer.  

 

1.4. Ayırma Ünitesinin Ayarları 
 

Biçerdöverlerde ayırma ünitesinin ayarları perde ve sarsak ayarları olmak üzere iki 

kısımda incelenir. 

 

 Perde ayarları  
 

Perde, ağır ve yeĢil yapılı sapların hasadında tambura yakın, sarsaklara göre yüksek 

olacak Ģekilde ayarlanır. Hafif ve kısa saplı ürünlerin hasadında ise sarsaklara yakın olacak 

Ģekilde ayarlanır. Perde, bol ve uzun saplı ürünlerde ise yöneltme tamburundan geriye doğru 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Çarpmadan dolayı eskiyen perdelerin ürün kayıplarına yol açmaması için yenisi ile 

değiĢtirilmesi gerekir. 

 

 Sarsak ayarları 
 

Sarsak elemanları krank milinden hareket alır. Elemanların rahat ve gürültüsüz 

çalıĢabilmesi için krank yataklarında fazla boĢluk olmamalıdır. BoĢlukların fazla olması, 

çalıĢmanın gürültülü olmasına ve sarsakların kırılmasına sebep olabilir. Ayrıca ısınmadan 

dolayı yangınlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden kontrol edilerek aĢınmıĢ ve boĢluğu artmıĢ 

yatak elemanları yenisi ile değiĢtirilmelidir. 
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Resim 1.10: Sarsak bağlantı elemanları (sarsak takozları) 

 

Sarsak krank devri, normalde imalat sırasında ayarlanmıĢ olup çalıĢma sırasında ayrı 

bir ayar yapılmaz. Ancak güç iletiminde zaman zaman yaĢanabilecek kayıplardan dolayı 

kontrol edilmesinde fayda vardır. Bir turmetre ile sarsaklara hareket veren krank milinin 

devri ölçülerek bakım kullanma kitabında belirtilen değer olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Devir tavsiye edilen değerden farklı ise sarsaklara hareket ileten kayıĢın gerginliği kontrol 

edilerek ayarlanmalıdır. Yine de istenilen değere ulaĢılamazsa tambur devri kontrol 

edilmelidir. 

 

Bazı biçerdöverlerde sarsak eğimini ayarlama imkânı vardır. Ürünün durumuna göre 

sarsak eğimi değiĢtirilerek ürünün sarsak üzerinde daha az veya daha uzun süre kalması 

sağlanır. Danelerin ayrılması zor olan ürünlerde eğim artırılır. Böylece ürünün sarsaklar 

üzerinde daha uzun süre ayırma iĢlemine tabi olması sağlanır. Bu ayar, sarsak arka krank 

yataklarının aĢağı yukarı alınmasıyla yapılır. 

 

Yine bazı biçerdöverlerde sarsak eleman ilavelerinin (tavaların) boyu 

ayarlanabilmektedir. YeĢil aksamlı ve nemli ürünlerin hasadında sarsak elemanlarının arka 

ucunda bulunan uzantılar (tavalar) açılarak sarsak boyu uzatılır. Böylece ayrılamayan 

daneler, hemen sapla birlikte tarlaya atılmak yerine temizleme ünitesine, buradan da tekrar 

dövme ünitesine gönderilmiĢ olur. Kuru ve ayrılması kolay ürünlerde bu uzantılar 

kapatılmalıdır. Kapatılmazsa bu ilavelere dökülen kavuz ve saman temizleme düzeninde üst 

eleğin aĢırı yüklenmesine yol açar.  

 

Ürün çeĢidine ve fiziki özelliklerine (nemli, kısa, cılız, yoğun vb.) bağlı olarak  

sarsağa birtakım aksesuarlar ilave edilebilir. Dikey levhalar, ürünün sarsak üzerinde kalıĢ 

süresini artırarak daha iyi bir ayırma yapılmasını sağlar. Balıksırtı levhalar ise sarsak 

elemanlarının ürünü yukarı doğru fırlatma yeteneklerini artırabilmek için kullanılır. Ayrıca 

küçük kıyılmıĢ ürünlerde sarsakların daha iyi vazife yapabilmeleri için sap yükselticiler de 

kullanılabilmektedir. 

 

Bunlardan biri de dikdörtgen Ģeklinde sacdan imal edilen ve sarsakların ön ve arka 

açıklıklarına takılan sarsak örtme saclarıdır. Kısa ve kırılmıĢ sapların olduğu hasat 

Ģartlarında kullanımı uygundur. Eleklerin kısa saplarla aĢırı yüklenmesini (yığılmasını) 

önleyerek yığılmalardan kaynaklanacak ürün kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.  

 

ÇalıĢma öncesi sarsak üstü yardımcı elemanların (sap yayıcıların) kontrol edilmesi 

gerekir. Kırılan ve bozulan parçalar yenisi ile değiĢtirilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Biçerdöverlerde ayırma ünitesinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Perdeyi kontrol ediniz, eskimiĢ ve yıpranmıĢ 

perdeyi yenisi ile değiĢtiriniz. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ 

önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ 

güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız. 

 EskimiĢ, yıpranmıĢ bir perde görevini 

sağlıklı bir Ģekilde yerine 

getiremeyeceğinden yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Perdenin konum ayarını yapınız. 

 Ürünün durumuna göre biçerdöver 

bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

bağlantı noktaları üzerinden perdenin 

konum ayarını yapınız. 

 Sarsak krank devrini kontrol ediniz.  

 Sarsak devir ayarı normal olarak 

Ģartlara göre değiĢtirilmez. Ancak 

zamanla güç iletiminde kayıplar 

oluĢabileceğinden kontrol edilmesinde 

fayda vardır. Bu yüzden bir 

turmetre/devir ölçer ile sarsak krank 

milinin devrini ölçünüz. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

değerden farklı ise kayıĢ gerginliklerini 

ayarlayarak sarsak devrini ayarlayınız. 

 Sarsak eğim ayarını yapınız. 

 Bazı biçerdöverlerde sarsak eğim ayar 

imkânı vardır. Bu durumda danelerinin 

ayrılması zor olan ürünlerin hasadında, 

ayırma süresini uzatmak için sarsak 

eğimini artırınız.  

 Danelerinin ayrılması kolay ürünlerde 

ise eğimin fazla olması sarsaklarda 

tıkanmalara sebep olabileceğinden 

sarsak eğimini düĢürünüz. 

 

 Sarsak eleman ilavelerinin boyunu ayarlayınız. 

 Ayrılması zor ürünlerde, içinde dane 

bulunan baĢak ve kesmiklerin hemen 

tarlaya atılmasını önlemek için eğer 

ayar imkânı varsa sarsak eleman 

ilavelerinin boyunu uzatınız.  

 Danesi kolay ayrılan ürünlerde ise bu 

durum, üst elekte yığılmalara sebep 

olabileceğinden sarsak ilavelerinin 

boyunu kısaltınız.  

 Sarsak üstü yardımcı parçalarını (sap yayıcıları) 

kontrol ediniz. 

 Sarsak üstü yardımcı parçaları kontrol 

ederek kırılmıĢ aĢınmıĢ olanları varsa 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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yenisi ile değiĢtiriniz.  

 Ürüne göre sarsak yardımcı parçalarını 

kullanınız. 

 Hasadı yapılan ürünün durumuna ve 

biçerdöver bakım ve kullanma 

kitabındaki tavsiyelere göre 

kullanmanız gereken sarsak yardımcı 

(sap kaldırıcı, balık sırtı vs.) parçalarını 

tespit ediniz. 

 Bu parçaları yerine takınız. 

 Daha önce kullanılmıĢ ancak yeni 

durumda kullanılmasına gerek olmayan 

yardımcı parçaları çıkarınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Perdeyi kontrol edip eskimiĢ yıpranmıĢ perdeyi yenisi ile 

değiĢtirdiniz mi? 
  

2. Perdenin konum ayarını yaptınız mı?   

3. Sarsak krank devrini kontrol ettiniz mi?    

4. Sarsak eğim ayarını yaptınız mı?   

5. Sarsak eleman ilavelerinin boyunu ayarladınız mı?   

6. Sarsak üstü yardımcı parçalarını (sap yayıcıları) kontrol ettiniz 

mi? 
  

7. Ürüne göre sarsak yardımcı parçalarını kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.E V 

 

1. (    ) Ayırma ünitesi, dövme ünitesinden gelen sap ile bu sap içinde bulunan ve 

yaklaĢık toplam ürünün % 10 -20’sini oluĢturan danelerin birbirinden ayrılmasını 

sağlayan ünitedir.  

 

2. (    ) Perde ağır ve yeĢil yapılı sapların hasadında tambura yakın, sarsaklara göre 

yüksek olacak Ģekilde ayarlanır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Ayırma ünitesi elemanlarından olan ……………………. nin görevi, tambur 

tarafından ileriye doğru fırlatılan dövülmüĢ materyalin ayırma düzeninin ilerisine 

doğru gitmesini engelleyerek sarsak önüne düĢmesini ve sarsak alanından en etkin bir 

Ģekilde faydalanılmasını sağlamaktır. 

 

4. ……………………………………………… parçaları, dövme düzeninden gelen 

materyalin sarsaklar üzerine yayılması, karıĢtırılması ve sarsak üzerindeki ürünün 

daha hızlı bir Ģekilde hareketlendirilmesi vazifesini yerine getirir. 

 

5. Yine bazı biçerdöverlerde sarsak eleman ilavelerinin (tavaların) boyu 

ayarlanabilmektedir. YeĢil aksamlı ve nemli ürünlerin hasadında sarsak elemanlarının 

arka ucunda bulunan uzantılar (tavalar) açılarak sarsak boyu …………………… olur.. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 
Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak biçerdöverlerin temizleme ünitesinin ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Biçerdöverlerin temizleme ünitesinin görevlerini araĢtırınız. 

 Biçerdöverlerin temizleme ünitesinin görevleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Biçerdöverlerde bulunan temizleme ünitesinde hangi ayarların yapıldığını araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

 

2. BĠÇERDÖVERLERDE TEMĠZLEME 

ÜNĠTESĠ 
 

Biçerdöverlerde temizleme ünitesi; baĢaktan ayrılmıĢ olan danenin içindeki samanı, 

sap parçalarını, toz ve diğer yabancı maddeleri temizleyen ünitedir. 

 

2.1. Temizleme Ünitesinin Görevi 
 

Temizleme ünitesinin görevi; dövme ünitesi ve ayırma ünitesinden gelen malamadan 

(kısa sap, saman, kavuz, kesmik ve dane karıĢımından) daneyi temizleyip ayırmaktır.  

 

2.2. Temizleme Ünitesinin Parçaları 
 

Temizleme ünitesi; sağır elek, üst elek ve uzantısı, alt elek ile vantilatör ve hava 

yönlendirme levhaları olmak üzere dört parçadan oluĢmaktadır. Sağır elek, üst elek ve 

uzantısı ile alt elekten oluĢan parçaların hepsinin birden bulunduğu kısma beĢik veya elek 

kasası ismi de verilmektedir. Yine aynı Ģekilde vantilatör ve yöneltme levhalarının olduğu 

kısma da davlumbaz veya rüzgâr davlumbazı ismi verilmektedir. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Temizleme ünitesinin parçaları 

 

 Sağır elek 
 

Sağır elek, kontrbatörün altına ve üst eleğe doğru meyilli olarak yerleĢtirilmiĢ levha 

Ģeklinde bir parçadır. Elek sistemi içinde yer aldığı için bir elek olarak düĢünülmüĢ ancak 

delikleri bulunmadığı için sağır elek ismi verilmiĢtir. Esasında bir elek değildir, bu yüzden 

sağır elek ismi verilmesi uygun olmamakla birlikte uzun yıllardan beri bu isimle bilindiği 

için burada da sağır elek olarak isimlendirilmiĢtir. Bunun yerine düz elek, batör eğik yüzeyi, 

ürün tavası gibi isimlendiren kaynaklar da mevcuttur. 

 

KarıĢımın ayrıĢması ve kolay ilerlemesi için sağır elek yüzeyi dalgalı bir tabana sahip 

olup testere diĢli saclarla bölümlere ayrılmıĢtır. Sağır eleğin tabanının dalgalı bir yapıda 

olması, salınım hareketi sırasında karıĢımın kolay bir Ģekilde ilerleyerek üst eleğe ulaĢmasını 

sağladığı gibi testere diĢli saclarla bölünmüĢ olması da karıĢımın düzgün bir Ģekilde 

yayılarak meyilli arazilerde ürünün bir tarafa yığılmasını önler.  

 

 
Resim 2.2: Sağır elek 

 

Kontrbatör arasından geçen saman, kavuz ve dane karıĢımı ile ayırma ünitesinde 

sarsak eğik düzleminden gelen karıĢım, sağır eleğin üzerine gelir. Sağır eleğin salınım 

hareketi ile bu karıĢım üst eleğe iletilir. Sağır elek sayesinde eleklerin ani ve aĢırı 

yüklenmesinin önüne geçilerek eleklerin dengeli bir Ģekilde beslenmesi sağlanmıĢ olur. 

 

Sağır eleğin sonunda tarak Ģeklinde bir uzantı bulunur. Saman, kavuz ve daneler bu 

uzantının aralarından eleğin ön ucuna düĢerken nispeten daha büyük olan sap ve kesmiğin 
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biraz daha ileriye, üst eleğin ortasına düĢmesini sağlar. Böylece üst eleğin dengeli bir Ģekilde 

yüklenmesini sağlayarak üst eleğin eleme yükü ve eleme kalitesine olumlu katkıda bulunmuĢ 

olur. 

 

 
Resim 2.3: Sağır elek uzantısı 

 

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak bazı firmalar sağır elekte de bazı değiĢiklikler 

yapmıĢtır. Bunlardan biri sağır elek üzerine küçük çaplı birden fazla götürücü helezon 

yerleĢtirilmesidir. Bu sayede özellikle yüksek hacimli ürünlerde ve eğimli arazilerde, sağır 

elekten ürün akıĢı daha düzenli yapılır ve eleklerin düzenli beslenmesi sağlanır. 

 
Resim 2.4: Götürücü helezonlu sağır elek 

 

 Üst elek ve uzantısı 
 

Temizleme ünitesinde danelerin sap, saman ve kavuzdan ayrılma iĢlemi karıĢımın 

aerodinamik ve boyut özelliklerindeki farklılıklar sayesinde gerçekleĢir. Danelerin boyut 

özelliklerine göre ayırma iĢlemini yapan elemanlar, eleklerdir. 

 

Elekler, sabit delikli olabildiği gibi delik boyutu ayarlanabilir olanları da (jaluzi tip 

elek) vardır. Günümüz biçerdöverlerinde yaygın olarak jaluzi tip elekler kullanılmaktadır.  



  

 

 

16 

 

Sabit delikli eleklerden ürünü geniĢlik ölçülerine göre ayırmada yuvarlak delikli 

elekler, ürünü kalınlık ölçülerine göre ayırmada uzun delikli (oblong) ve dikdörtgen delikli 

elekler kullanılmaktadır.  

 

 
Resim 2.5: Yuvarlak ve oblong delikli elekler 

 

Jaluzi tip eleklerde ürünün durumuna göre elek açıklıkları ayarlanabilmektedir. Bu 

sayede farklı Ģartlarda hasat sırasında elek değiĢtirme iĢlemi yerine elek kolayca ayarlanarak 

uygulamada pratiklik sağlanmaktadır.  

 

 
Resim 2.6: Jaluzi (ayarlanabilir) tip elek 

 

Üst elek, kaba temizleme yapıp samandan daneyi ayırdığı için halk arasında saman 

eleği ismi ile de anılmaktadır. Tahıl tarımında temizleme düzeninde yer alan üst elekler, 

çoğunlukla ayarlanabilir jaluzi tiptedir.  

 

Sağır elekte toplanan dane, saman, kavuz, kesmik ve yabancı materyaller, kaba 

temizlemenin gerçekleĢtiği üst eleğe gelir. Vantilatörün hava akımı etkisiyle uçucu olan 

savrulmaya dirençsiz saman, kavuz, toz vb. materyaller dıĢarı atılır. Dane ve daha küçük 

boyuttaki maddelerin geçebileceği açıklığa ayarlanmıĢ elek deliklerinden söz konusu 

materyaller alt eleğe geçer. Bu aralıklardan geçemeyen kesmikler, elek uzantısına doğru 

ilerler.  
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Üst elek uzantısının görevi, kesmiği ayırmaktır; üst eleğin sonunda ve eleğin devamı 

Ģeklinde bir ilavedir. Üst elek uzantısı da kesmiklerin geçebileceği açıklıkta ayarlanmıĢ 

olduğundan kesmikler, bu aralıklardan eğik düzlem yardımıyla kesmik helezonuna oradan da 

tekrar dövülmek üzere dövme düzenine taĢınır.  

 

Meyilli arazilerde yapılan çalıĢmalarda üst elek üzerindeki karıĢımın bir tarafa 

yığılmasını önlemek için elek üzerinde bölme levhaları kullanabilmektedir. Yine meyilli 

Ģartlarda çalıĢmanın sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere bazı biçerdöverlerde elek 

dengeleme sistemi bulunmaktadır. Bu sayede yaklaĢık %10-15 gibi meyil derecelerine kadar 

arazi meyilli bile olsa elek dengeleme sistemi, eleklerin yatay dengesini koruyarak elek 

üzerindeki karıĢımın bir tarafa yığılmasını önler. Böylelikle hava akıĢ düzgünlüğü 

bozulmaksızın yüksek temizleme performansı korunmuĢ olur. 

 

 
Resim 2.7: Eleklerde dengeleme sistemi 

 

Bazı biçerdöverlerde, üst eleğin önünde sağır elekten sonra bir ön elek 

bulunabilmektedir. Üst eleğin önünde bulunan bu ön elek, ek bir eleme alanı oluĢturmasının 

yanı sıra ön elekten üst eleğe dökülen daneler, bu akıĢ esnasında maruz kaldığı güçlü hava 

akımının etkisi ile daha üst eleğe düĢmeden pek çok yabancı maddeden arınmıĢ olur. Bu 

sayede üst ve alt eleğin yükü hafifletilir ve temizleme verimi artar. 

 

 
Resim 2.8: Ön elek 
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 Alt elek 
 

Alt eleğe dane eleği de denir. Alt elek, üst elek gibi ayarlanabilir yapıda ya da bazı 

biçerdöverlerde yuvarlak veya uzun delikli (oblong) yapıda olabilir.  

 

Dane ile birlikte kavuz, kavuzlu dane ve bir kısım saman; üst elekten alt eleğin üzerine 

düĢer. Alt elek, bunlardan sadece daneyi alta geçirecek özelliğe sahiptir. Kavuzlu dane ve 

varsa kesmik de alt elek sonundan veya elek arka plakasına çarparak kesmik elevatörü 

haznesine düĢerken saman ve tozlar ise tarlaya atılır. 

 

Alt elekten dökülen daneler, eğik bir yüzeyle dane helezonuna ve oradan da dane 

elevatörü ile depoya gider. Alt elekten geçmeyen malzeme ise elek sonundan kesmik 

elevatörüne düĢer. 

 

 Vantilatör ve hava yönlendirme levhaları 
 

Vantilatör, gereken miktarda ve hızda hava akımı üretme vazifesini yerine getiren 

temizleme ünitesi elemanıdır (Resim 2.1). Halk arasında rüzgârlık olarak da adlandırılır. 

Ürünlerin hava akımına karĢı gösterdiği direncin farklı olması esasına göre temizleme 

vazifesine yardımcı olur. 

 

Üretilen hava akımı, üfleme kanalının ortasında bir ya da iki ayarlanabilir yönlendirme 

plakası (deflektör) üzerinden geçerek eleklerin altına açılı olarak üflenir. Vantilatör üflediği 

hava akımının etkisi ile üst elek üzerine gelen saman, kavuz, toz ve sapları havalandırıp 

tarlaya atarak eleklerin daha az  yüklenmesini ve daha iyi temizleme yapmasını sağlar. 

Böylece uygun elek ölçüsü ve uygun hava akımı yardımıyla dane ve kesmikler diğer yabancı 

materyallerden temizlenmiĢ olur. 

 

Hava kanalı ve yöneltme levhaları (deflektörler), davlumbazın eleklerin altına doğru 

uzanan bölümünde yer alır (Resim 2.1). Vantilatörün ürettiği havanın eleklerin altına doğru 

istenilen bölgeye yönelmesini sağlar. Hava kanalı tek kanallı olabildiği gibi iki kanallı da 

olabilir. 

 

2.3. Temizleme Ünitesinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Batör-kontrbatör tarafından dövülen ürünün kontrbatör ızgarasından geçebilecek 

büyüklükte olanları (dane, saman, toz, kavuz, kesmik) aĢağıya, sağır eleğe düĢer. Temizleme 

ünitesinin bir bölümünü oluĢturan sağır elek, üst elek ve alt eleğin bulunduğu elek kasası 

(beĢik) bir krank mili yardımıyla ileri-geri hareket ettirilir. Bu hareketin etkisiyle karıĢım, 

sağır elek üzerinde ilerleyerek üst elek üzerine ulaĢır. Üst eleğin delik ölçüleri danelerin 

geçmesine izin verecek büyüklüktedir. Daneler, üst elekten alt eleğe geçer; diğer 

materyallerden saman, kavuz, cılız daneler ve toz gibi uçucu materyaller ise vantilatör 

tarafından üflenen hava ile dıĢarı atılır. Ġçinde hâlâ danelerin bulunduğu kesmikler ise üst 

elek üzerinde ilerleyerek üst elek uzantısına kadar gelir. Üst elek uzantısının delik 

büyüklükleri, kesmiklerin aĢağı düĢmesine olanak verecek ölçüye ayarlanmıĢtır. Üst elek 

uzantısına gelen kesmikler aĢağıya ve eğik düzlem yardımıyla kesmik helezonuna gelir. 
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Kesmik helezonu da kesmikleri tekrar dövülmek üzere dövme düzenine iletir. Alt eleğe 

geçen daneler ise elek eğik düzlemine ve oradan da dane deposuna gönderilmek üzere dane 

helezonuna geçer. 

 

 
Resim 2.9: Temizleme ünitesinin çalıĢması 

 

2.4. Temizleme Ünitesinin Ayarları 
 

Temizleme ünitesi bir bütündür, iyi bir temizleme için vantilatör ve eleklerin birbirine 

uyum sağlayacak Ģekilde ayarlanması gerekir. Birinin ayarında yapılacak bir yanlıĢlık, diğer 

parçanın da düzensiz çalıĢmasına sebep olur. 

 

 Üst elek ve uzantısının ayarı 
 

Sağır elekte yapılması gereken bir ayar olmadığından temizleme ünitesi ayarlarına, üst 

elek ayarları ile baĢlanmıĢtır. Üst elek eğer jaluzi tip (ayarlanabilir tip) değilse biçerdöver 

bakım ve kullanma kitabındaki tavsiyeler dikkate alınarak hasat yapılacak ürüne uygun elek 

seçimi yapılıp yerine takılmalıdır.  

 

Üst elek, elek kasasına, vantilatöre doğru yaklaĢık 5-7 derecelik bir açı yapacak 

Ģekilde eğimli olarak bağlanmıĢtır. Üst eleğin elek kasasına bağlandığı noktada ayar imkânı 

varsa elek eğim ayarı yapılmalıdır. Bazı biçerdöverlerde üst elek, beĢiğe üç veya daha fazla 

konumda yerleĢtirilmiĢtir. Alt konum, normal ve küçük daneli ürünlerde kullanılmaktadır. 

Orta konum, tepelik ve engebeli Ģartlarda ilave elek bölmeleri kullanılarak normal ürünler 

için kullanılmaktadır. Üst konum ise ayırma için fazla rüzgâr isteyen mısır gibi iri daneli 

ürünlerde kullanılmaktadır. Bu bağlantı Ģeklinde en alt konumda üst eleğin eğimi azalmakta, 

bağlantı üst konuma alındığında eğim artmaktadır. Eğim arttıkça karıĢımın üst elekte kalma 

süresi uzamaktadır.  
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Üst elek eğimi gereğinden fazla olursa elekte tıkanmalar olacağından eleme kalitesi ve 

kapasitesi düĢer. Eğim yetersiz olursa da karıĢım yeterince eleme iĢlemine tabi olmadan eleği 

terk edeceğinden danenin bir kısmı tarlaya düĢebilir, kesmik helezonuna da fazladan ürün 

akıĢı olur. Bu durum da danelerin tekrar dövülmesi sonucunda dane kırılmalarına sebep olur.  

 

Jaluzi tip üst elekte yapılması gereken esas ayar (günümüz biçerdöverlerinde 

genellikle jaluzi tip elek kullanıldığından daha önce bahsedilmiĢti), elek açıklık ayarıdır. 

Elek açıklığı, malamanın elek boyunu geçinceye kadar içinde bulunan danenin tamamını alta 

geçirecek Ģekilde ayarlanmalıdır. Saman, kavuz, kesmik ve kısa sapların hem vantilatörün 

etkisi hem de eleğin salınımı ile üst eleği terk edeceği Ģekilde elek açıklığı ayarlanmalıdır.  

 

Elek açıklığının fazla ayarlanması, danelerle birlikte kesmik, saman vb. istenmeyen 

materyalin de alt elek üzerine düĢmesine yol açar. Bu da alt eleğin fazla yüklenmesine yol 

açacağından dane ve samanın kesmik elevatörüne gitmesi sonucunu doğuracaktır. 

 

Açıklığın az olması hâlinde ise daneler üst elek aralıklarından geçemeyeceğinden üst 

elek uzantısına ilerler ve buradan kesmik helezonuna düĢerek dövücü düzene gönderilir. Bu 

da danelerin tekrar dövülmesi sonucunda kırılmasına yol açar. 

 

Üst elek ayarı, hasat edilen ürün çeĢidine bağlı olarak biçerdöver bakım ve kullanma 

kitabında tavsiye edilen değere uygun olarak elek sonunda bulunan bir kol yardımıyla 

yapılır. Elek açıklığının kontrolü, önceden hazırlanmıĢ bir mastar ya da cetvel yardımıyla 

yapılabilir.  

 
Resim 2.10: Elek açıklık ayar kolu 

 

Günümüzdeki birçok biçerdöverde ise elek açıklığı kabin içinden elektriksel olarak 

ayarlanmakta ve açıklık değerleri monitörden takip edilebilmektedir. 
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Resim 2.11: Üst elek açıklık ayar düğmesi 

 

Üst elek uzantısı açıklığı, üzerine gelen kesmiklerin geçebileceği değerde olmalıdır. 

Bu ayar değeri de biçerdöver bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen değerde olmalıdır. 

Elek uzantısı açıklığının gereğinden küçük ayarlanması, kesmiklerin elek altına 

geçmemesine ve sonuçta tarlaya atılmasına; bu esnada kesmikle birlikte olan danelerin de 

tarlaya atılmasına neden olur. Fazla açık ayarlanması hâlinde ise kesmikle birlikte saplar da 

kesmik helezonuna düĢer. Bu durum, kesmik helezonundan ikinci kez dövülmek üzere 

yönlendirilen materyalin yoğunluğunu artıracağından dane kırılmalarını artırır. 

 

Ortalama bir ölçü olarak üst elek açıklığı bir birim ise üst elek uzantısı iki birim, alt 

elek açıklığı da ½  birim olacak Ģekilde bir ayar tavsiye edilmekle birlikte asıl ölçü, hasadı 

yapılan ürünün Ģartlarına göre biçerdöver bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen 

değerler olmalıdır.  

 

Üst elek uzantısının eğimi üst elekten bağımsız olarak yapılmakta böylece elek altına 

geçemeyen bir kısım kesmik ve danenin eğimden dolayı dıĢarı atılması ya da üst elek 

üzerinde yığılması önlenmektedir.  

 

Kurak ve yabancı otların yoğun olduğu hasat Ģartlarında kesmik elevatörüne kısa sap 

ve samanın gitmesini önlemek için üst elek uzantısı, üst eleğin tersine biçerdöverin arka 

tarafına doğru eğimli olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

 Alt elek ayarı 
 

Alt elek, üst elek gibi ayarlanabilir yapıda olabildiği gibi yuvarlak veya uzun delikli 

(oblong) yapıda da olabilmektedir. Alt elekte deliklerin (açıklığın) boyutu danelerin 

geçebileceği, ancak üst elekten gelen saman ve kesmik gibi maddelerin geçemeyeceği 

büyüklükte olmalıdır. Bu Ģekilde üst elekten geçen saman ve kesmik gibi maddelerden 

daneler ayrılabilmektedir. 

 

Alt elekte açıklık fazla olursa dane deposuna dane ile birlikte saman, kavuz ve kesmik 

gider; yeterince temiz olmayan bir dane elde edilir. Açıklık gereğinden az olduğunda ya da 

delik çapı gereğinden küçük olan elek kullanıldığında ise daneler elekten geçemeyeceğinden 
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kesmik dönüĢüne çok fazla dane gönderilmiĢ olur. Bu da dane kırılmalarına ya da 

biçerdöverin aĢırı yüklenmesine yol açar. 

 

Alt eleğin açıklık ayarı, jaluzi tip eleklerde  üst elekte olduğu gibi elek sonundaki kol 

aracılığıyla veya varsa kabin içinden elektronik kontrollü olarak yapılabilir. Sabit delikli 

eleklerde ise hasat edilen ürüne uygun çap ve Ģekilde elek kullanılmalıdır.  

 

 Vantilatör ve hava yönlendirme levhalarının ayarı 
 

Vantilatör, ürettiği hava akımı ile dane ve kesmiklerin elek üzerinde kalmasını, diğer 

istenmeyen materyallerin (sap, saman, kavuz, toz vb.) dıĢarı atılmasını temin edebilmelidir. 

Bunu sağlamak için vantilatörün ürettiği hava akımının etkisi, tarlaya atılması istenen sap, 

saman ve kavuz gibi materyalin sağır elekten üst eleğe düĢmek üzere olduğu kısımdan 

baĢlayıp elemenin gerçekleĢtiği tüm elekler boyunca devam edecek Ģekilde vantilatör 

ayarları yapılmalıdır. 

 

Vantilatörde üretilen havanın hızı ve miktarı, vantilatör kapakları ile vantilatör 

devrinin uyumlu bir Ģekilde ayarlanmasıyla istenilen seviyeye alınabilmektedir. Hava 

akımının yönü ise hava kanalındaki yönlendirme levhalarının konumunun değiĢtirilmesiyle 

ayarlanabilmektedir.  

 

Vantilatör devri yüksek olursa eleklere gelen havanın hızı ve miktarı fazla olacağından 

sap, saman ve kavuzlarla birlikte dane ve kesmikler de tarlaya atılarak ürün kaybı meydana 

gelir.  

 
Resim 2.12: Yüksek vantilatör devrinin etkisi 

 

Alt elek üzerinde oluĢacak aĢırı hava akımı; batöre tekrar dövülmek üzere geri dönen 

dane miktarının artmasına, bu durumda biçerdöver veriminin düĢmesine ve dane 

kırılmalarına sebep olur. 

 

Vantilatör devri düĢük olursa eleklere gelen havanın hız ve miktarı yetersiz kalacaktır. 

Bu durumda  saman ve kavuzlar yetersiz hava akımından dolayı savrulmayıp elek üzerinde 

yığılmıĢ bir durumda sapla birlikte ilerleyeceklerdir. Elekteki aĢırı yığılmadan dolayı dane ve 

kesmiklerin bir kısmı elek altına geçemeden elek üzerinde yığılan materyalle birlikte tarlaya 

atılacak ve ürün kaybı meydana gelecektir.  
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Resim 2.13: DüĢük vantilatör devrinin etkisi 

 

Küçük ve hafif tohumlu ürünler ile cılız daneli tahılların hasadında vantilatör devri 

düĢük tutulurken dolgun daneli tahıllar ile iri ve ağır daneli ürünlerin hasadında devir 

artırılmalıdır. 

 

Vantilatör devir ayarı, ürün çeĢidine bağlı olarak biçerdöver  bakım kullanma 

kitabında tavsiye edilen değerde yapılmalı, daha sonra hasat Ģartları ve ürün durumuna göre 

gerekli değiĢiklikler çalıĢma sırasında yapılmalıdır. 

 

Eğer biçerdöver kontrol panosundaki vantilatör devir göstergesi çalıĢmıyorsa 

vantilatör devri bir turmetre yardımıyla ölçülerek istenen değerde olup olmadığı kontrol 

edilebilir. Değer düĢük ya da yüksek görülmüĢse vantilatör devir ayar düzeninden tekrar ayar 

yoluna gidilmeli ve turmetreyle son bir ölçümle de kontrol edilmelidir. 

 

Vantilatör devir ayarı, günümüz biçerdöverlerinde genellikle kabin içinde bulunan 

kumanda kontrol organları ile yapılabilmektedir. Eski tip biçerdöverlerde ise vantilatör 

yakınlarında bulunan bir kol yardımıyla sağlanmaktadır. Burada temel ölçü, ürüne göre hava 

hızının yüksek olması gerektiği durumlarda vantilatör miline iletilen hareketin devrini 

artırmak, tersi durumda ise iletilen hareketin devrini düĢürmektir. Bu iĢlem de vantilatör 

miline bağlı bir varyatör sistemi sayesinde kasnak çapının değiĢtirilmesiyle sağlanmaktadır. 

 

Vantilatör içine alınan hava hacminin miktarı ise vantilatör milinin yan taraflarında 

(davlumbazın iki yanında) bulunan ayarlanabilir kapaklar sayesinde ayarlanmaktadır. 

Kapaklar açıldıkça davlumbaza giren hava miktarı artırılmıĢ olur. Davlumbazın tüm 

geniĢliğince düzgün bir hava akımı sağlamak için ayarlanan açıklık, davlumbazın her iki 

yanında aynı olmalıdır. Vantilatör basabileceği kadar hava emmelidir. Kapaklar fazla açık 

olursa yani fazla hava emilirse hava, hava kanalında sıkıĢarak kapaklardan geri çıkmaya 

zorlanır. Kapaklar fazla kapatılıp da emilen hava azaltılırsa yeteri miktarda hava akımı 

oluĢamayacağından temizleme ünitesi vazifesini yerine getiremez, verim düĢer. 

 

Vantilatör tarafından üretilen hava akımından etkin bir Ģekilde faydalanmak için hava 

yönlendirmesinin en uygun yerlere yapılması gerekir. Hava kanalından geçen havayı, yine 

bu kanalda yer alan yönlendirme plakaları yönlendirmektedir. Hava yönlendirme 

plakalarının ayarı yapılırken hava akımının etkisinin tarlaya atılması hedeflenen sap, saman, 

kavuz, toz vb. materyali sağır elek üzerinden üst eleğe düĢmek üzere olduğu kısımda 

baĢlanıp elemenin gerçekleĢtiği tüm elekler boyunca devam edecek Ģekilde ayarlanması 
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gerektiği unutulmamalıdır. Hava akımının yoğunluğu, eleklerin ön tarafında biraz daha fazla 

olacak Ģekilde ayarlanmalıdır.  

 

Hava yönlendirme plaklarının ayarı, hava kanalının yan tarafında (davlumbazın dıĢ 

kısmında) bulunan ayar kolları yardımıyla yapılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Biçerdöverlerde temizleme ünitesinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürüne uygun elek seçiniz. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ önlüğünüzü/tulumunuzu 

giyiniz. 

 ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ güvenliği ve 

emniyet tedbirlerini alınız. 

 Üst elek veya alt elekten ikisi veya biri sabit delikli 

elek ise (jaluzi tip değilse) ürün Ģartlarına göre bakım 

ve kullanma kitabındaki tavsiyeleri dikkate alarak 

uygun eleği seçiniz. 

 Eleklerin eğim ayarını yapınız. 

 Eğim ayarı genellikle üst elek için geçerlidir, eleklerin 

elek kasasına bağlandığı noktada ayar imkânı varsa 

ürün durumuna göre eğim ayarını yapınız.  

 Ġri danelerin hasadında eleğin eğimini artırarak 

karıĢımın elek üzerinde kalma süresini artırınız. Bu 

Ģekilde daha iyi bir temizleme sağlanmıĢ olur. 

 Eğimin konumunu, normal ve küçük daneli ürünlerin 

hasadına uygun ayarlayınız. 

 Engebeli arazilerde normal ürünler için orta konuma 

ayarlayınız. 

 Eleklerin açıklık ayarını yapınız. 

 Ayarlı (jaluzi) tip eleklerin açıklık ayarını hasat 

Ģartlarına göre bakım kullanma kitabındaki tavsiyelere 

göre yapınız. 

 Öncelikli olarak üst elek açıklık ayarını yapınız. 

 Üst elekte açıklık yetersiz olursa daneler alt eleğe 

geçemeden sapla birlikte dıĢarı atılacaktır. Açıklık fazla 

olursa da dıĢarı atılması gereken sap, kavuz gibi 

parçalar alt eleğe geçeceğinden alt elekte yığılmalara 

neden olur. Bu durumda kesmik dönüĢü fazla 

olacağından hem çalıĢma verimi düĢer hem de dane 

kırılmaları artar. Ayar yaparken bu hususları göz 

önünde bulundurunuz. 

 Alt elekte açıklık fazla ise dane ile birlikte ince saman, 

kavuz gibi maddeler dane helezonu haznesine 

geçeceğinden depoya giden dane yeterince temiz 

olmaz. Açıklık yetersiz olursa daneler alta 

geçemeyeceğinden kesmik dönüĢü fazla olur. Bu 

durumda hem çalıĢma verimi düĢer hem de dane 

kırılmaları artar. Alt elekte ayar yaparken bu hususları 

dikkate alınız. 

 Elek açıklık ayarını elek arkasında bulunan ayar 

kolundan yapınız. 

 Bu ayarı, günümüz biçerdöverlerinde kabin içinden 

elektronik kontrollü olarak yapınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üst elek uzantısının ayarını 

yapınız. 

 Üst elek uzantısının açıklık ve eğim ayarını yine hasat 

Ģartlarını göz önüne alarak bakım kullanma kitabındaki 

tavsiyelere göre yapınız. 

 Üst elek açıklığının gereğinden az olması durumunda 

kesmiklerin dolayısı ile içinde bulunan danelerin 

tarlaya atılacağını unutmayınız. 

 Açıklığın fazla olması durumunda ise tarlaya atılması 

gereken sap saman parçaları kesmik dönüĢüne düĢerek 

verimi düĢüreceğini ve dane kırılmalarını artıracağını 

unutmayınız. 

 Üst elekten tarlaya dane dökülüyorsa üst elek uzantısını 

biraz dikleĢtirerek danelerin üst elek üzerinde kalıĢ 

süresini artırınız. 

 Nemli ve yeĢil aksamlı ürünlerde üst elek uzantısının 

eğimini düĢürerek yatay hâle getiriniz. Aksi durumda 

kavuz ve samanların akıĢı çok yavaĢ olacağından üst 

elekte tıkanmalar oluĢacağını unutmayınız. 

 Vantilatör devir ayarını yapınız. 

 

 Vantilatör devri fazla olursa saman ve kavuzla birlikte 

daneler de tarlaya atılarak ürün kaybına sebep olur. 

 Devir düĢük olursa eleklere fazla yük bineceğinden 

temizleme kalitesi düĢer, eleklerde yığılmalar meydana 

gelir. Bu durumda yine dane kayıpları ortaya çıkar. 

 Bu hususları göz önüne alarak vantilatör devir ayarını 

ürün Ģartlarına göre bakım kullanma kitabındaki 

tavsiyelere göre yapınız. 

 Vantilatör devir ayarını eski tip biçerdöverlerde 

davlumbaz yanında bulunan bir kol yardımıyla yapınız. 

Yeni biçerdöverlerde ise kabin içinde kontrol organları 

vasıtası ile yapınız. 

 Kabin içinde vantilatör devir göstergesi yoksa veya 

arızalı ise bir turmetre yardımıyla vantilatörün devrini 

ölçerek kontrol ediniz. 

 Hava yönlendirme levhalarının 

ayarını yapınız. 

 Vantilatörün ürettiği hava akımından etkin bir Ģekilde 

faydalanmak için eleklerin ön kısmında biraz fazla 

olmak üzere hava eleklerin tamamına etki 

edebilmelidir. Bunu sağlamak için davlumbazın yan 

tarafında bulunan hava yönlendirme levhalarını 

ayarlayınız. 

 

 Vantilatör hava giriĢ kapaklarının 

ayarını yapınız. 

 Vantilatörle ilgili diğer ayarları yaptıktan sonra 

vantilatör içine alınan hava miktarını sınırlandıran 

kapakların ayarını yapınız. 

 Bu ayarı, vantilatör milinin her iki tarafında bulunan 

kapakların açıklık miktarını ayarlayarak yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ürüne uygun elek seçtiniz mi?   

2. Eleklerin eğim ayarını yaptınız mı?   

3. Eleklerin açıklık ayarını yaptınız mı?   

4. Üst elek uzantısının ayarını yaptınız mı?   

5. Vantilatör devir ayarını yaptınız mı?   

6. Hava yönlendirme levhalarının ayarını yaptınız mı?   

7. Vantilatör hava giriĢ kapaklarının ayarını yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Elekler sabit delikli olabildiği gibi delik boyutu ayarlanabilir olanları da (jaluzi 

tip elek) vardır. Günümüz biçerdöverlerinde özellikle üst elek olarak genellikle sabit 

delikli elekler kullanılmaktadır.  

 

2. (   ) Temizleme ünitesinin görevi, dövme ünitesi ve ayırma ünitesinden gelen 

malamadan (kısa sap, saman, kavuz, kesmik ve dane karıĢımından) daneyi temizleyip 

ayırmaktır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Temizleme ünitesi; sağır elek, üst elek ve uzantısı, ………………………. ile 

vantilatör ve hava yönlendirme levhalarından olmak üzere dört parçadan oluĢmaktadır. 

 

4. Kontrbatör arasından geçen saman, kavuz ve dane karıĢımı ile ayırma ünitesinde 

sarsak eğik düzleminden gelen karıĢım ………..………………. üzerine gelir. 

 

5. Vantilatör devri ………..……….. olursa eleklere gelen havanın hızı ve miktarı fazla 

olacağından sap, saman ve kavuzlarla birlikte dane ve kesmikler de tarlaya atılarak 

ürün kaybı meydana gelir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3 
 

 

 

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverlerin ürün iletim, depolama ve 

boĢaltma ünitesinin ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Biçerdöverlerin ürün iletim, depolama ve boĢaltma ünitesinin görevlerini araĢtırınız. 

 Ürün iletim, depolama ve boĢaltma ünitesinde hangi ayarların yapılması gerektiğini 

araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

3. BĠÇERDÖVERLERDE ÜRÜN ĠLETĠM, 

DEPOLAMA VE BOġALTMA  

ÜNĠTESĠ 

 

Biçerdöverin Ģimdiye kadar anlatılan biçme, dövme, ayırma ve temizleme 

ünitelerinden geçen ürünün çalıĢmanın devamlılığı açısından sürekli bir Ģekilde depoya ya da 

gerekiyorsa tekrar dövülmek üzere dövme ünitesine iletilmesi gerekir. ĠĢte bu noktada 

sürekli iletimin sağlanması için biçerdöver üzerinde bulunan ürün iletim düzenleri karĢımıza 

çıkmaktadır. Ürünün bir yerden bir yere nakledilmesinde kesintili bir çalıĢma söz konusu ise 

bu durumda ürünün taĢınması (taĢıma) iĢleminden, kesintisiz sürekli bir çalıĢma söz konusu 

ise ürünün iletilmesi (iletim) iĢleminden bahsedilebilir. Biçerdöver üzerinde ihtiyaç duyulan 

ürünün sürekli olarak iletilmesi vazifesi, elevatör veya götürücü denilen organlar tarafından 

yerine getirilir. Biçerdöverlerde biçilen ürünü dövme ünitesine ileten boğaz elevatöründen 

baĢka kesmik ve daneler de elevatörlerle taĢınmaktadır.  

 

3.1. Elevatörler  
 

Elevatörler; içinde palet, kepçe Ģeklinde taĢıyıcılar veya vida Ģeklinde helezon 

bulunan, silindirik veya dört köĢeli bir boru Ģeklinde ürün iletiminde kullanılan vasıtalardır. 

 

Elevatörlerin değiĢik tipleri olmasına karĢın biçerdöverlerde daha çok kayıĢlı/zincirli 

elevatörler ve helezon tip elevatörler kullanılmaktadır. Genellikle yatay ve yataya yakın 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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iletimde helezonlu elevatörler, dik veya dike yakın iletimde ise kayıĢlı veya zincirli (paletli 

veya kovalı) elevatörler kullanılmaktadır.  

 

KayıĢlı elevatörler, ürünü dikey yönde bir yerden baĢka bir yere aktarır. KayıĢlı 

elevatörler, iki dönme ekseni (kasnak) etrafına sarılmıĢ sonsuz bir kayıĢ sistemine sahiptir. 

KayıĢların dıĢ kısımlarına taĢıyıcı kovalar yerleĢtirilmiĢtir. KayıĢlar, dönme ekseni etrafında 

sürekli dönerek kovaları aracılığı ile ürünün taĢınmasını sağlar. 

 
Resim 3.1: KayıĢlı-kovalı elevatörler 

 

Zincirli elevatörlerde ise dönme ekseni (diĢli) etrafına sarılmıĢ zincir ve zincirlere 

monte edilmiĢ palet veya kepçeli götürücülerden meydana gelmiĢtir. ÇalıĢma sistemi kayıĢlı 

elevatörlerle aynıdır. KayıĢ kasnak sistemi yerine zincir diĢli sistemi mevcuttur. Bu tip 

elevatörler yatay ve eğimli olarak da çalıĢabilir. 

 
Resim 3.2: Zincirli elevatör 

 

Helezonlu elevatörlerde ise götürücü sistem, bir boru içinde bulunan sonsuz vida 

Ģeklinde helezondan oluĢmaktadır. Yatay, dikey ve eğik olarak çalıĢabilir. 
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Resim 3.3: Helezonlu elevatör 

 

Her üç tipte de götürücünün dıĢ kısmı genellikle sac bir muhafaza ile çevrilmiĢtir. 

Kontrol ve ayar için muhafaza sacında pencereler bulunmaktadır. Elevatörler genellikle 

elektrik motorundan hareket alır. Ancak biçerdöver üzerinde bulunan elevatörler, hareketini 

genellikle kayıĢ kasnak sistemi veya zincir diĢli sistemi ile biçerdöverin diğer ünitelerinden 

yani dolaylı olarak biçerdöver motorundan almaktadır. 

 

3.2. Ürün Ġletim, Depolama ve BoĢaltma Ünitesinin Görevi 
 

Bu ünitenin genel olarak görevi dövme, ayırma ve temizleme aĢamalarından geçen 

daneyi dane deposuna, kesmikleri tekrar dövülmek üzere dövme ünitesine iletmek, daneyi 

depolamak ve depodaki daneyi taĢıma vasıtalarına boĢaltmaktır.  

 

3.3. Ürün Ġletim, Depolama ve BoĢaltma Ünitesinin Parçaları 
 

Ürün iletim, depolama ve boĢaltma ünitesi; kesmik elevatörü, dane elevatörü, dane 

deposu ve depo boĢaltma elevatöründen oluĢmaktadır. 

 

 
Resim 3.4: Dane ve kesmik helezonu 

 

 Kesmik elevatörü 
 

Kesmik elevatörünün görevi, üst ve alt elek sonundaki kesmik kanalına dökülen 

kesmikleri (içinde dane bulunan baĢak kırıntılarını) tekrar dövülmek üzere dövme ünitesine 

iletmektir. Kesmik elevatörü genellikle üç bölümden oluĢur. Ġlk bölüm helezonlu yapıdadır, 
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kesmik helezonu olarak da bilinir. Bundan sonraki bölüm genellikle zincirli elevatör, son 

kısım ise helezonlu yapıdadır. 

 

 Dane elevatörü 
 

Dane elevatörünün görevi, temizlenerek alt eleğin altına geçen danelerin dane 

deposuna iletilmesini sağlamaktır. Dane elevatörü  iki kısımdan oluĢur. Birinci kısım helezon 

Ģeklindedir, dane helezonu olarak isimlendirilir. Ġkinci kısım kovalı ya da kepçeli elevatör 

olup dane elevatörü olarak da isimlendirilmektedir.  

 

 Depo 
 

Hasat ve harmanı yapılarak temizlenen danenin geçici olarak depolandığı kısımdır. 

Depo, biçerdöverlerde operatör kabininin hemen arkasına yerleĢtirilmiĢtir. Böylece ürün, 

operatör tarafından kolaylıkla kontrol edilebilecek, motorun operatöre rahatsızlık vereceği 

gürültü ve sıcaklık etkisi de azaltılmıĢ olacaktır. 

 

 
Resim 3.5: Biçerdöver deposu 

 

Depo kapasiteleri 500-8000 litre ise de biçerdöverin kapasitesine göre hacimleri daha 

da fazla olabilmektedir. 

 

Depoda helezon veya  kanatlı  tipte olan bir karıĢtırıcı bulunmaktadır. Bu karıĢtırıcının 

görevi depoda biriken daneleri yayarak deponun tamamının dolmasını ve ürünün piramit 

yaparak taĢmasını önlemektir. 

 

 Depo boĢaltma elevatörü 
 

Depoda toplanan danelerin römorka iletilmesi vazifesini yerine getirir. Ġki kısımdan 

oluĢur. Sonsuz vida Ģeklinde olan helezonlardan depo tabanına yerleĢtirilmiĢ olanı sabittir, 

depo dıĢında olanı ise değiĢik açılarda hareket edebilme özelliğine sahiptir. Depo dıĢındaki 

hareketli helezon, boĢaltma dıĢında katlanmıĢ durumdadır, kabinden açılarak ürün boĢaltma 

pozisyonuna getirilebilir özelliktedir. 
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Resim 3.6: Depo boĢaltma elevatörü 

 

3.4. Ürün Ġletim, Depolama ve BoĢaltma Ünitesinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Dane ve kesmik elevatörleri, biçerdöverin dövme, ayırma ve temizleme gibi 

harmanlama üniteleri ile birlikte çalıĢırken depo boĢaltma elevatörü, genellikle gergi 

kasnaklı bir kavrama ile müstakil olarak istenildiği zaman çalıĢtırılır. 

 

 Kesmik elevatörünün çalıĢması 
 

Üst ve alt elek sonundaki kesmik kanalına düĢen kesmikler, kesmik helezonu ile 

kesmik elevatörüne (kesmik elevatörünün ikinci kısmına) gelir. Kesmik elevatöründeki 

kesmikler elevatör tarafından batörün üst tarafına kadar gelerek buradaki helezona (kesmik 

elevatörünün üçüncü kısmı) bırakılır. Helezon da bu kesmikleri tekrar dövülmek üzere 

dövme düzenine bırakır ve dövme ünitesinde anlatılan iĢlemlerden geçerek kesmiklerin 

tarlaya atılmadan tekrar dövülerek üzerindeki danelerin kaybı önlenmiĢ olur. 

 

Günümüzdeki bazı biçerdöverlerde ise kesmik helezonuna gelen materyal, yeniden 

harmanlanmak üzere batörün önüne iletilmez. Kesmik elevatörünün baĢında yer alan, 

üzerinde parmaklar bulunan rotor ve bu rotorun altındaki parmaklı elevatör kapağı, adeta bir 

tür batör kontrbatör çifti Ģeklinde çalıĢır ve kesmik helezonuna gelen materyali 

harmanlayarak doğrudan sağır eleğe iletir. Böylelikle batörün harmanlama kapasitesi, 

kesmik helezonundan gelen materyalin harmanlanması için kesintiye uğratılmamıĢ olur. 
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Resim 3.7: Kesmik elevatörünün çalıĢması 

 

 Dane elevatörünün çalıĢması 
 

Üst elekten alt eleğe düĢen daneler, buradan dane eğik düzlemine ve oradan da dane 

helezonuna gelir. Sonsuz vida Ģeklinde olan ve sürekli dönü hareketi hâlinde olan dane 

helezonu bu yapısıyla daneleri, dane elevatörüne kadar taĢır. Kesmik elevatörü yapısıyla 

benzer olan dane elevatörü, daneleri biçerdöverin üst kısmında bulunan dane deposuna 

boĢaltır. 

 

Dane ve kesmik elevatörleri hareketini elek sistemi ile bir bütün olarak alır. Yani 

biçerdöverin harmanlama kısmı denilen dövme, ayırma ve temizleme ünitelerine hareket 

verildiğinde doğrudan kesmik ve dane elevatörleri de harekete geçer. 

 

 
Resim 3.8: Dane elevatörünün çalıĢması 

 

Bazı biçerdöverlerde temiz dane elevatörü üzerine yerleĢtirilen geliĢmiĢ ölçüm sistemi 

ile çalıĢma esnasında hasat edilen ürünün nem içeriğini ve tarlanın ortalama verimini ölçmek 

mümkündür. Söz konusu ölçüm sonucu elde edilen veriler, anında operatör tarafından kabin 

içindeki monitörden takip edilebilmektedir. 
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Resim 3.9: Dane elevatöründe nem ve verim ölçme cihazı 

 

 Depo boĢaltma elevatörünün çalıĢması 
 

Depo boĢaltma elevatörü hareketini ayrı bir kayıĢ kasnak sistemi ile alır ve kabin 

içinden kullanıcı tarafından depo dolduğu zaman depodaki daneyi boĢaltmak amacıyla 

çalıĢtırılır. 

 

Dane boĢaltma elevatörü, normal konumda biçerdövere bitiĢik konumda dururken 

deponun boĢaltılması esnasında biçerdöverle geniĢ açı yapabilecek Ģekilde kabinden hidrolik 

olarak hareket ettirilebilmektedir. Bu özelliğiyle danelerin boĢaltılması sırasında operatör, 

iĢlemi oturduğu yerden görüp takip ederek boĢaltmayı daha kolay yapabilecek, dıĢarı 

akmalardan doğabilecek ürün kaybı da söz konusu olmayacaktır. Hareket hâlinde boĢaltma 

yapabilen ve birim zamanda yüksek boĢaltma kapasitesine sahip biçerdöverler, bu 

özellikleriyle zamandan yararlanma katsayısını artırarak yüksek iĢ verimiyle çalıĢmaya 

imkân tanımaktadır. 

 

 
Resim 3.10: Deponun çalıĢma sırasında boĢaltılması 

 

3.5. Ürün Ġletim, Depolama ve BoĢaltma Ünitesinin Ayarları 
 

Elevatörlerde genel olarak yatakların aĢınmaması, zincirde kopmaların meydana 

gelmemesi ve taĢıma etkinliğinin olumsuz etkilenmemesi için elevatör zincirinin gerginliği 

kontrol edilmeli, gerekirse tekrar ayarlanmalıdır. Eğer zincir gerginliği çok az (gevĢek) 
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olursa paletler zincirin gevĢemesinden dolayı elevatör kanalı alt sacına sürekli olarak 

sürtünür. Bu durum da gürültülü çalıĢmaya ve arızaya sebep olacaktır. 

 

Gerginlik fazla olursa da yataklarda aĢınmalara ve zincirde kopmalara sebep olur. Bu 

açıdan elevatörlerde zincir gerginlik ayarı yapılmalıdır. Bu ayar, biçerdöver bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen noktalardan ve tavsiye edilen ölçülerde yapılmalıdır. Gerginlik 

ayarı, genellikle gerginliği sağlayan bir yayın boyunun değiĢtirilerek elevatör diĢli 

yataklarının kaydırılması (zincirin üzerinde döndüğü diĢlilerin birbirinden 

uzaklaĢtırılması/yaklaĢtırılması) suretiyle yapılır. 

 

 
Resim 3.11: Elevatör zincir gerginlik ayarı 

 

Helezonlu elevatörlerde ise kanatlarda meydana gelebilecek aĢınma ve eğilmeler, 

düzensiz çalıĢmaya sebep olur. Kanatlardaki aĢınma, helezonun taĢıma kapasitesini 

düĢüreceğinden tıkanmalara sebep olur. Yine kanatlardaki eğilmeler, danenin helezon kanadı 

ile muhafaza sacı arasına sıkıĢarak kırılmasına sebep olur. Bu olumsuz durumlara meydan 

vermemek için çalıĢmaya baĢlamadan önce bütün elevatörler kontrol edilmeli, gereken 

düzeltmeler veya değiĢiklikler yapılmalıdır.  

 

TaĢınacak ürün yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda da tıkanmalardan 

kaynaklanacak hasarlar söz konusu olabilir. Elevatör temizliği ve bakımı elevatör altında ve 

üstünde bulunan kapakların açılmasıyla bu kısımlardan yapılabilir. Elevatör alt kısmında 

biriken toz, toprak, kavuz, kırık daneler, kesmik vb. birikmiĢ maddeler zarara yol açmadan 

alt kapak açılarak boĢaltılmalıdır. 
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Resim 3.12: Elevatör alt kapağının açılarak temizlenmesi 

 

3.6. Ġlave Düzenler 
 

Buraya kadar anlatılan biçerdöver ünitelerine ilave olarak Ģartlara göre gerektiği 

zaman kullanılabilecek bazı ilave düzenler de bulunmaktadır. Bunlar, sap parçalama düzeni 

(haĢpaylar), destelik, sap yayma düzeni ve balyama düzeni gibi düzenlerdir.  

 

Bu düzenlerden kullanım alanı diğerlerine göre daha yaygın olan sap parçalama ve sap 

yayma düzenlere yer verilecektir. 

 

 Sap parçalama düzeni (HaĢpaylar) 
 

Sapın tarladan alınmasını gerektirmeyen ve toprağa karıĢtırılmasının istendiği 

durumlarda biçerdöverin sap haznesine yerleĢtirilen düzendir. Davlumbaz (arka sap kapağı) 

içine ve eleklerin gerisine takılan bu düzenek, sarsaklardan atılan sapları parçalayarak tarla 

yüzeyine dağıtır. Böylece tarla, daha kolay iĢlenmeye ve saplar, toprak iĢleme alet ve 

makineleriyle kolayca toprağa karıĢtırılmaya hazır hâle getirilmiĢ olur. 

 

 
Resim 3.13: Sap parçalama düzeni 

 

Sap parçalama düzeni, genellikle dört sıraya serbest olarak takılmıĢ parçalayıcı 

bıçaklar ile sabit bir karĢı bıçaktan meydana gelir. YaklaĢık 3000 devir/dakika hızla dönen 

bıçaklar ve karĢı bıçak arasında saplar parçalanır. Ayarlanabilir özellikte olan karĢı sabit 
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bıçağın hareketli bıçağa olan mesafesi değiĢtirilerek sap boyunun istenen uzunlukta 

ayarlamak mümkündür. Sap parçalama düzeninin çalıĢtırılması günümüz biçerdöverlerinde 

kabin içerisinden bir tuĢ yardımıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. 

 

 
Resim 3.14: Sap parçalama düzeninin parçaları 

 

 Sap yayma düzeni 
 

Sap yayma düzeni, sap parçalama düzeninden sonra monte edilir. Sap parçalama 

düzeni ile parçalanan saplar, sacdan yapılmıĢ sap dağıtma düzeni ile yeknesak bir Ģekilde 

makinenin biçme geniĢliği kadar bir alana dağıtır. Sap dağıtıcılar, mekanik veya elektrikli 

olarak ayarlanabilmektedir. 

 

 
Resim 3.15: Sap yayma düzeni 

 

 

Biçerdöverlerde ürün iletim, depolama ve boĢaltma ünitesinin ayarlarını aĢağıdaki 

iĢlem basamaklarına göre yapınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesmik elevatörü zincir gerginliğini kontrol 

ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız. 

 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ 

önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ 

güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız. 

 Zincir gerginliğinin fazla olması 

durumunda elevatörde aĢınma ve 

kırılmalar, gevĢek olması durumunda da 

kesmik iletiminde aksaklıklar ile taban 

sacına sürtünmeden dolayı aĢınmalar ve 

gürültülü bir çalıĢma meydana geleceğini 

unutmayınız. 

 Biçerdöver bakım ve kullanma 

kitabındaki tavsiyelere göre kesmik 

elevatör zincirinin gerginliğini 

ayarlayınız. 

 

 Dane elevatörü zincir gerginliğini kontrol 

ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız. 

 

 Kesmik elevatöründe olduğu gibi olumsuz 

durumlarla karĢılaĢmamak ve verimli bir 

çalıĢma için dane elevatörü zincir 

gerginliğini kontrol ediniz ve gerekiyorsa 

ayarlayınız. 

 

 Kesmik, dane ve depo boĢlatma helezonlarını 

kontrol ediniz. 

 
 

 Helezon kanatlarında meydana gelen 

bozulmalar ve aĢınmalar, helezondan 

beklenen vazifeyi yapmasına mani olur. 

Helezon kanatlarındaki eğilmelerin dane 

kırılmalarına, aĢınmaların da ürün 

iletiminde tıkanmalara sebep olacağını 

unutmayınız.  

 Bu mahzurları ortadan kaldırmak için 

çalıĢmaya baĢlamadan gerekli kontrolleri 

yapınız. 

 Gerekirse helezonu yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Depo içindeki dane yayma helezonunu kontrol 

ediniz. 

 Danenin depo içinde düzgün bir Ģekilde 

yayılmasını ve depolanmasını sağlamak 

için bulunan dane yayma helezonunu ve 

hareket mekanizmasını kontrol ediniz. Bir 

sıkıntı varsa çalıĢmaya baĢlamadan önce 

gideriniz. 

 Helezon ve elevatörleri temizleyiniz. 

 Elevatör alt kısmında biriken toz, toprak, 

kavuz, kırık daneler, kesmik vb. birikmiĢ 

maddeleri elevatörde zarara yol açmadan 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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alt kapağı açarak boĢlatınız. 

 Üst ve alt elevatör kapaklarının açık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Hasadı yapılıp temizlenen ürünün tarlaya 

dökülmemesi için özellikle temizlik 

sonrası elevatör kapaklarını mutlaka 

kontrol ediniz. 

 Kapatarak sabitleyiniz. 

 
KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kesmik elevatörü zincir gerginliğini kontrol edip gerekiyorsa 

ayarladınız mı? 
  

2. Dane elevatörü zincir gerginliğini kontrol edip gerekiyorsa 

ayarladınız  mı? 
  

3. Kesmik, dane ve depo boĢlatma helezonlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. Depo içindeki dane yayma helezonunu kontrol ettiniz mi?   

5. Helezon ve elevatörleri temizlediniz mi?   

6. Üst ve alt elevatör kapaklarının açık olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. Ürünün bir yerden bir yere nakledilmesinde kesintili bir çalıĢma söz konusu ise bu 

durumda ürünün taĢınması (taĢıma) iĢleminden kesintisiz, sürekli bir çalıĢma söz 

konusu ise ürünün iletilmesi (iletim) iĢleminden bahsedilebilir. 

 

2. Kovalı elevatörlerde götürücü sistem, bir boru içinde bulunan sonsuz vida Ģeklinde 

helezondan oluĢmaktadır. Yatay, dikey ve eğik olarak çalıĢabilir.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Biçerdöver üzerinde ihtiyaç duyulan ürünün sürekli olarak iletilmesi vazifesi, 

………………… veya götürücü denilen organlar tarafından yerine getirilir. 

 

4. ……………….. elevatörünün görevi, üst ve alt elek sonundaki kesmik kanalına 

dökülen kesmikleri (içinde dane bulunan baĢak kırıntılarını) tekrar dövülmek üzere 

dövme ünitesine iletmektir. 

 

5. Helezonlu elevatörlerde ise kanatlarda meydana gelebilecek aĢınma ve eğilmeler 

düzensiz çalıĢmaya sebep olur. Kanatlardaki aĢınma, helezonun taĢıma kapasitesini 

düĢüreceğinden tıkanmalara sebep olur. Yine kanatlardaki eğilmeler, ……………nin 

helezon kanadı ile muhafaza sacı arasına sıkıĢarak kırılmasına sebep olur. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sarsak devri, hasadı yapılan ürün ve arazi Ģartlarına göre büyük değiĢiklikler 

gösterir ve her farklı ürüne geçiĢte yeniden ayarlanmalıdır. 

 

2. (   ) Vantilatör devri düĢük olursa eleklere gelen havanın hız ve miktarı yetersiz 

kalacaktır. Bu durumda  saman ve kavuzlar yetersiz hava akımından dolayı 

savrulmayıp elek üzerinde yığılmıĢ bir durumda sapla birlikte ilerleyeceklerdir. 

Elekteki aĢırı yığılmadan dolayı dane ve kesmiklerin bir kısmı elek altına geçemeden 

elek üzerinde yığılan materyalle birlikte tarlaya atılacak ve ürün kaybı meydana 

gelecektir.  

 

3. (   ) Dane elevatörünün görevi, temizlenerek alt eleğin altına geçen danelerin dane 

deposuna iletilmesini sağlamaktır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
4. ………………………..ler, içinde palet, kepçe Ģeklinde taĢıyıcılar veya vida Ģeklinde 

helezon bulunan, silindirik veya dört köĢeli bir boru Ģeklinde ürün iletiminde 

kullanılan vasıtalardır. 

 

5. Ürün çeĢidine ve fiziki özelliklerine (nemli, kısa, cılız, yoğun vb.) bağlı olarak  

sarsağa birtakım aksesuarlar ilave edilebilir. Dikey levhalar, ürünün sarsak üzerinde 

kalıĢ süresini artırarak daha iyi bir ayırma yapılmasını sağlar. ………………………. 

levhalar ise sarsak elemanlarının ürünü yukarı doğru fırlatma yeteneklerini 

artırabilmek için kullanılır. 

 

6. Bazı biçerdöverlerde sarsak eğimini ayarlama imkânı vardır. Ürünün durumuna göre 

sarsak eğimi değiĢtirilerek ürünün sarsak üzerinde daha az veya daha uzun süre 

kalması sağlanır. Danelerin ayrılması zor olan ürünlerde eğim …………….. Böylece 

ürünün sarsaklar üzerinde daha uzun süre ayırma iĢlemine tabi olması sağlanır. 

 

7. Temizleme ünitesi; sağır elek, ……………………. ve uzantısı, alt elek ile vantilatör 

ve hava yönlendirme levhalarından olmak üzere dört parçadan oluĢmaktadır. 

 

8. Meyilli arazilerde yapılan çalıĢmalarda, üst elek üzerindeki karıĢımın bir tarafa 

yığılmasını önlemek için elek üzerinde ……………………………………… 

kullanabilmektedir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
9. AĢağıdakilerden hangisi, biçerdöverin ayırma ünitesinin elemanlarından değildir? 

A) Perde    B) Sarsak  

C) Kontrbatör    D)Sarsak üstü yardımcı parçalar 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, biçerdöverin temizleme ünitesinin parçalarından 

değildir? 
 

A)Üst elek B) Dane helezonu C) Sağır elek  D) Vantilatör 

 

 

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 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠNCEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Perde 

4. Sarsak üstü 

yardımcı 

5. UzatılmıĢ 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Alt elek 

4 Sağır elek 

5 Yüksek 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Elevatör 

4 Kesmik 

5 Dane 

 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. YanlıĢ 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Elevatör 

5. Balık sırtı 

6. Artırılır 

7. Üst elek 

8. Bölme levhaları 

9. C 

10. B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



  

 

 

45 

 

KAYNAKÇA 
 

 AYIK Musa, Ürün ĠĢleme Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 

Ankara, 1995. 

 ENGÜRÜLÜ Bekir, Özkan ÇĠFTÇĠ, K.Sedat KILINÇ, Mesut GÖLBAġI, Hakan 

BAġARAN ve Mustafa AKKURT, Biçerdöverler, T.C. Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, 

Ankara, 2001. 

 GÖLBAġI Mesut, Özkan ÇĠFTÇĠ, Bekir ENGÜRÜLÜ, Hakan BAġARAN ve 

Mustafa AKKURT, Tarım Alet ve Makinelerinin Bakımı, T.C. Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı PERMEM Yayınları, Ankara, 2006. 

 HANER Ali, Biçerdöver Kontrolörleri El Kitabı, T.C. Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı Zirai Üretim ĠĢletmesi ve Ziraat Teknik Lisesi Müdürlüğü Yayınları, 

Söke/AYDIN,1998. 

 ÖZTÜRK Münir, Biçerdöverlerle Hububat Hasadı, Konya Valiliği Ġl Tarım 

Müdürlüğü, Konya, 2007. 

 http://www.permem.gov.tr 

KAYNAKÇA 

http://www.permem.gov.tr/

