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ALAN Tarım Teknolojileri

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri

MODÜLÜN ADI
Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Ayarları Ve
Kullanılması-1

MODÜLÜN TANIMI
Toprak işleme alet ve makinelerinin ayarları ve kullanımı
ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak toprak işleme
alet ve makinelerinin ayarlarını yapmak ve bu alet ve
makineleri kullanmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli araç gereç verildiğinde bakım kullanma

kitaplarına uygun olarak düz bir zeminde toprak işleme
alet ve makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve bu alet ve
makineleri kullanabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kulaklı pullukların ayarlarını yapabilecek ve
kullanabileceksiniz.

2. Diskli pullukların ayarlarını yapabilecek ve
kullanabileceksiniz.

3. Dipkazanların ve çizellerin ayarlarını yapabilecek
ve kullanabileceksiniz.

4. Kültivatörlerin ayarlarını yapabilecek ve
kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Düz bir zemin, arazi
Donanım: Traktör, kulaklı pulluk, diskli pulluk, dipkazan,
çizel, kültivatör, ayar için gerekeli araç gereç, bu alet ve
makinelere ait bakım kullanma kitapları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

Sevgili Öğrenci,

Birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi ve daha ekonomik ürün elde edilebilmesi
için tarım, günümüzde makinelerle yapılmaktadır.

Tarım alet ve makinelerinin normal ekonomik ömürlerini doldurabilmeleri ve verimli
bir şekilde çalışabilmeleri için bakım kullanma kitaplarında belirtilen bakım ve ayarlarının
yapılması ve yine bakım kullanma kitaplarında belirtilen tekniğine uygun olarak
kullanılmaları gerekmektedir.

Bu modül, size tarım alet ve makinelerinin bakım kullanma kitabında belirtilen
değerleri uygulayarak, tarım alet ve makinelerinin ayarlarını doğru bir şekilde yaparak,
tekniğine uygun olarak kullanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri verecektir. Bu şekilde
birim alandan daha fazla ve daha ucuz ürün elde etme imkânı sağlayacaktır. Sonuçta ülke
ekonomisine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Sevgili öğrenciler,bu modülle size verilecek eğitim sonunda, toprak işleme alet ve
makinelerinin ayarlarını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabilecek ve
kullanabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli araç gereç verildiğinde kulaklı pullukların ayarlarını bakım kullanma
kitaplarına uygun olarak yapabilecek ve kulaklı pullukları kullanabileceksiniz.

 Çevrenizde veya köyünüzde kulaklı/döner kulaklı pulluklarla yapılan
çalışmaları izleyiniz.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde, kulaklı/döner kulaklı pullukların
kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Kulaklı/döner kulaklı pullukları kullanan varsa niçin bu makineyi tercih
ettiklerini araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–
1. KULAKLI PULLUK AYARLARI VE

KULLANIMI

Resim 1.1: Döner kulaklı pullukla çalışma

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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1.1. Toprak İşlemenin Amaçları

Toprak işleme; tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot kontrolü, bitki gelişimini
iyileştirecek toprak şartlarının sağlanması, anızın parçalanması ve topraktaki suyun
düzenlenmesi gibi amaçlar için yapılır. Toprağın gereğinden fazla işlenmesi bir fayda
sağlamadığı gibi ekonomik ve fiziksel zararlara yol açabilmektedir.

1.2. Toprak İşleme Zamanı

Toprak işleme, ekilecek bitkilere göre ya sonbaharda yağışlardan sonra toprak tava
geldiğinde veya ilkbaharda yine toprak tava geldiğinde yapılmalıdır.

1.3. Toprak İşleme Şekilleri

Pullukla toprak işlemede genel olarak iki tip sürüm tekniği uygulanır. Bunlar; normal
sabit gövdeli pulluklarla yapılan tahtavari sürüm ile döner kulaklı pulluklarla yapılan düz
sürüm yöntemleridir.

1.3.1. Tahtavari Sürüm

Kulaklı pulluklarla yapılan sürüme tahtavari sürüm denir. Bu sürümde iki değişik
metot uygulanır.

 Balıksırtı

İlk çizi tarlanın ortasından açılır ve parsel başlarında devamlı sağa dönülerek sürüme
devam edilir. Sürüm sonunda parselin ortasında ilk iki toprak şeridinin üst üste binmesinden
dolayı balıksırtı şeklinde boydan boya bir tümsek oluşur. Bundan dolayı bu sürüm şekline
balıksırtı sürüm denir. Genellikle, toprak altı suyunun yüksek ve üst toprak tabakasının az
olduğu yerlerde uygulanan bir sürüm şeklidir.

Resim 1.2: Balıksırtı sürüm
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 Açık çizi

İlk çizi parselin kenarından açılarak parsel başlarında devamlı sola dönülerek sürüm
tamamlanır. Sürüm sonunda parselin ortasında kanal biçiminde bir şekil oluşur ki bundan
dolayı buna açık çizi denir.

Resim 1.3: Açık çizi sürüm

Balıksırtı sürümde, tarlada boydan boya bir tümsek; açık çizide ise boydan boya bir
kanal oluşur. Zamanla tarlanın tesviyesi bozulur. Kulaklı pulluklarla yapılan sürümün
dezavantajlarını asgariye indirmek için sürüme başlamadan ilk çizi açılmalı, açılan çizi
kapatılarak sürüm yapılmalıdır. Sürümün sonuna doğru son çizi bitirilmelidir.

1.3.2. Düz Sürüm

Döner kulaklı pulluklarla yapılan sürüm şeklidir. Meyilli araziler, tesviyeli ve
sulanabilir araziler için ideal bir sürüm şeklidir. Tarlanın bir başından başlanarak diğer başa
kadar aynı çiziden gidip gelinerek sürüm tamamlanır.

1.4. Pulluk Ayarlarının Önemi

Pulluklarla sürüme başlamadan önce pulluğun ayarı, kullanılacak traktöre göre (atölye
ayarları) ve sürüme başladıktan sonra arazinin durumun göre (tarla ayarları) yapılmalıdır.
Gerekli ayarlar yapılmadan sürüm yapılırsa düzgün sürüm yapılamaz. Sonuçta iş derinliği
değişken olur ve ekilen bitkiler farklı gelişerek verim düşer. Zamanla tarlanın tesviyesi
bozulur ve erozyona sebep olur. Ayrıca ayarları doğru yapılmamış bir pullukla çalışma
sırasında fazladan güç ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Fazla güç ihtiyacının ortaya çıkması da,
hem kullanılan traktörün gereğinden fazla yıpranması hem de daha fazla yakıt yakması
demektir.
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1.5. Kulaklı Pulluk Ayarları

Pulluk traktöre bağlanırken, traktör ön seçme kolu durum kontrole getirilir ve yan
bağlantı kolları hidrolik kaldırma indirme koluyla pulluğun çapraz mili seviyesine getirilerek
geri gelinir. Önce traktörün ayarsız yan bağlantı kolu (Her iki yan bağlantı kolunda ayar kolu
varsa öncelik fark etmez.) pulluk bağlantı noktasına bağlanır. Sonra ayarlı yan bağlantı kolu
bağlanır. Son olarak da traktörün üst bağlantı kolu, pulluğun üst bağlantı noktasına bağlanır.
Pulluk traktörden çıkarılırken de, bağlama sırasındaki işlemlerin tersi yapılır. Yani önce üst
bağlantı kolu, sonra sırasıyla ayarlı yan bağlantı kolu ve ayarsız yan bağlantı kolu çıkarılır.
İyi bir sürüm yapılabilmesi için pullukların ayarlanması gerekir.

Resim 1.4: Traktörde üç nokta askı sistemi

1. Üst bağlantı kolu
2. Yan (alt) bağlantı kolları
3. Yan bağlantı kolu muyluları
4. Askı kolları
5. Askı kolu ayar yeri
6. Yan gerdirme zincirleri
7. Traktörün arka tekerleri
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1.5.1. Atölye Ayarları

 Pulluğun traktör izine göre ayarlanması: Sürüme başlamadan önce pulluk
genişliğinin traktörün izine göre ayarlanması gerekir. Pulluk traktöre
bağlandıktan sonra gerdirme zincirleri yardımıyla yan bağlantı kollarının ve yan
bağlantı kolu muylularının tekerleklerden eşit uzaklıkta olması sağlanır. Pulluk
düz bir zemine indirilir ve pulluk yerde iken hafif ileri gidilir. Daha sonra
birinci gövdenin taban demiriyle ikinci gövdenin uç demiri ucu arasındaki
mesafe ölçülür (A). Traktörün sağ arka tekerleğinin iç kısmından pulluk tarafına
bir doğru çizilir veya düz bir çıta uzatılır. Çizilen doğru ile birinci gövdenin uç
demiri ucu arasındaki mesafe, ilk ölçülen mesafeden (A mesafesinden) 3 cm
fazla olmalıdır (A+3 olmalıdır.). Bu 3 cm’lik fark sürüm anında traktör
tekerinin çizi duvarına sürtmemesi için bırakılan mesafedir.

Resim 1.5: Pullukta atölye ayarları

Önerilen miktar ile ölçüm sonucu elde edilen değer farklı ise pulluk üzerinde çapraz
mili çatıya bağlayan 1 ve 2 numaralı bağlantılar (Resim 1.6) gevşetilerek çatı, çapraz mil
üzerinde sağa veya sola kaydırılarak istenilen ölçü elde edilir.
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Resim 1.6: Pullukta atölye ayarının yapılması

 Keski demirinin ayarı: Bıçak keskinin ucu, uç demiri ucundan 0-30 mm önde
ve 25 mm yukarıda olacak şekilde ayarlanmalıdır. Disk keskide ise, disk ekseni
uç demiri ucundan 0-250 mm önde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Uç demiriyle
olan dikey mesafesi ise olabildiğince toprak dışında kalacak şekilde en küçük
değerde ayarlanmalıdır.

 Ön gövdeciğin ayarı: Ön gövdecik uç demirinin ucu, asıl gövdenin uç demiri
ucundan 0-250 mm ileride, 40-80 mm yukarıda ve 10-20 mm yanda olacak
şekilde ayarlanmalıdır.

 Alt kavrama payı: Pulluğun toprağa batmasını kolaylaştırmak için uç
demirinin ucu aşağıya doğru yapılmıştır. Uç demirinin uç noktası ile taban
demirinin alt noktası arasındaki düşey mesafeye alt kavrama payı denir. Bu
mesafe yaklaşık 35-50 mm olmalıdır. Uç demiri aşındıkça bu mesafe azalır ve
dolayısıyla pulluğun topağa batması zorlaşır. Bu yüzden işe başlamadan önce
atölyede alt kavrama payı kontrol edilmeli, alt kavrama payı yeterli ölçüde
değilse uç demiri değiştirilmelidir.

 Yan kavrama payı: Pulluğun çizi duvarına yaslanarak çizide tutulmasını
sağlamak için uç demirinin ucu taban demirinin yan tarafından çıkıntı olacak
şekilde yapılmıştır. Uç demirinin uç noktası ile taban demiri dış yüzeyi
arasındaki yatay mesafeye yan kavrama payı denir. Bu mesafe yaklaşık 5 mm
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olmalıdır. Uç demiri aşındıkça bu mesafe azalır ve dolayısıyla taban demirinin
izi çizi duvarında görülebilir, yani pulluğun çizide tutulması zorlaşır. İşe
başlamadan önce atölyede yan kavrama payı kontrol edilmeli, alt kavrama payı
yeterli ölçüde değilse uç demiri değiştirilmelidir.

Bu ayarlar yapılıp kontrol edildikten sonra yan gergi zincirleri gergin hâle getirilir. Üst
bağlantı kolu uzatılarak veya kısaltılarak pulluğun yere göre paralel olması sağlanır. Traktör
hidrolikle kaldırılır ve taşıma kilidi kapatılarak tarlaya gidilir.

1.5.2. Tarla Ayarları

Tarlaya gidilince taşıma kilidi açılır, traktör ön seçme kolu çeki kontrole alınır. Yan
gergi zincirleri, yan bağlantı kollarının tekerleklere olan mesafesi 5 cm olacak şekilde
gevşetilir. Daha sonra şu kontrol ve ayarlar yapılır:

 Sağ-sol paralellik ayarı: Pulluk çatısının toprak yüzeyine paralel olması
gerekir. Aksi hâlde çizi tabanı dalgalı bir şekil alır. Sağ sol paralellik ayarının
kontrolü için pulluğun arka tarafından bakılır. Pulluk çatısının yere paralel
olması gerekir. Bu ayar traktör alt bağlantı askı kollarındaki ayar kolundan
sağlanır. Bazı traktörlerde alt bağlantı kolunun birisinde bazı traktörlerde de her
iki kolda da ayar yeri vardır. Ayar kolları vasıtasıyla alt bağlantı kolları aşağı
yukarı alınarak sağ sol paralellik ayarı yapılır.

Resim 1.7: Traktör yan bağlantı kollarındaki ayar yerleri

 Ön-arka paralellik: Ön arka paralellik ayarı doğru yapılmayıp üst bağlantı
kolu kısa ayarlanırsa birinci gövde çok derine batar, arka gövde az batar. Bu
yüzden düzensiz bir sürüm ortaya çıkar ve çok dik toprak şeritleri ortaya çıkar.
Üst bağlantı kolu uzun ayarlanırsa en arka gövde çok derine batarken birinci
gövde az batar. Yine düzensiz bir sürüm ve toprak şeritleri çok yatık olur. Ön
arka paralellik ayarı üst bağlantı kolundan (orta kol) yapılır. Sağ sol paralellikte
olduğu gibi ön ve arkadan da pulluk çatısının toprak yüzeyine paralel olması
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gerekir. Kol uzatılıp kısaltılarak ön arka paralellik ayarı sağlanır. Kontrolü için
traktörün yan tarafından bakıldığında pulluk çatısının yere paralel olması
gerekir.

Resim 1.8: Ön arka paralellik ayarının yapılması

 İş derinliği ayarı: Derinlik ayarı traktörün hidrolik kumanda kolundan yapılır.
İstenilen sürüm derinliği elde edildiğinde kumanda kolu tespit edilerek ayar
sabit tutulur.

Resim 1.9: İş derinliği ayarı
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 İş genişliği ayarı: Sürümde pulluğun bütün gövdelerinin eşit şekilde toprağı
işlemesi gerekir. Eğer gövdeler eşit iş genişliğine sahip değilse çapraz mil
çevrilerek gerekli ayar yapılmalıdır. Normal pulluklarda çapraz milin çevrilmesi
bir kol vasıtasıyla sağlanırken bazı pulluklarda da kontra somun gevşetilerek
ayar somunundan gerekli ayar yapılır. Çapraz mili olmayan pulluklarda da
hidrolik olarak bu kaydırma ayarı yapılır.

Resim 1.10: İş genişliği ayarı

 İdeal çeki noktası ayarı: Pulluğun ekseninin, traktörün çeki ekseninde
olmaması durumunda çalışma sırasında traktör çiziden gitmekte zorlanır ve
traktör sağa sola gitmeye çalışır. Bu açıdan traktör ideal çeki noktası ile pulluk
ekseni aynı doğrultuda çakışmalıdır. Bu ayar da yine pulluk üzerinde bulunan
çapraz mil ayar kolunun sağa sola çevrilmesi ile yapılır.

1.6. Kulaklı Pullukla Toprak İşlemede Dikkat Edilecek Hususlar

Kulaklı pulluklarla iyi bir sürüm yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:

 Toprak işleme, toprak tava geldiğinde yapılmalıdır.
 Uygun bir çalışma hızının tespit edilmesi gerekir.



12

 Toprağın parçalanabilmesi ve devrilebilmesi için iş derinliğinin önemi
büyüktür. İş derinliği fazla olursa toprak iyi devrilemediğinden büyük kesekler
oluşur

 Bulunduğumuz yörenin topraklarına uygun uç demiri ve kulak tipi seçilerek
sürüm yapılmalıdır.

 Sürümde ön seçme kolunun çeki kontrolde olmasına dikkat edilmelidir.
 Gövdeyi çatıya bağlayan kısımdaki emniyet cıvatası kopmuşsa mutlaka aynı

özellikte yeni cıvata kullanılmalıdır.
 Traktör askı kol muylularında aşırı boşluk olmamalıdır. Aşınmış muylular

yapılan ayarların bozulmasına neden olur.
 Bağlama kafalarında boşluk olmamalıdır. Üst bağlantı kolu uygun deliğe

takılmalıdır.
 Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevşemiş olanlar sıkılmalıdır.
 Tarlada çalışırken dönüşlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüşler yapılmalıdır.

Aksi hâlde işleyici kısımlar zarar görür.
 Tarlaya gidişlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona, hidrolik sistemin

taşıma kilidi ise kapalı duruma getirilmelidir.

1.7. Uygun Çalışma Hızının Belirlenmesi

Sürümde pulluk tarafından kesilen toprak şeritlerinin birbirine iyi yapışabilmesi,
birbirlerine düzgün yaslanabilmesi ve kesilen yabancı otların çizi tabanına iyice
gömülebilmesi için uygun çalışma hızının toprağın durumuna bağlı olarak 4-9 km/h arasında
olması gerekir.

1.8. Toprak İşlemeye Başlama

Çalışma veriminin düşmemesi, boşa zaman ve yakıt harcanmaması için toprak
işlemeye başlamadan önce ilk çizinin nereden açılacağı ve nerede bitirileceği, kulaklı
pulluklarla çalışmada tarla büyükse nasıl parsellere ayrılacağı ve dönüşler için yastık
başlarının nasıl oluşturulacağı planlanmalıdır. Büyük tarlalar için 40 m’lik parsel boyu ve 10
m’lik yastık başının tespit edilmesi uygundur. Aksi hâlde tarlada çukur ve tümsekler oluşur.
Tarlanın tesviyesinin bozulmaması için mümkünse döner kulaklı pulluklarla sürüm
yapılmalıdır.
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Resim 1.11: Toprak işleme planı

1.9. İlk Çizinin Açılması

İlk çiziye başlamadan önce traktörün üst bağlantı kolu uzatılarak pulluğun sadece arka
gövdesi toprağı işleyecek pozisyona getirilir. Sadece arka gövde toprağı işleyecek hâle
getirilirken yan bağlantı ayar kolundan pulluk sola yatacak şekilde ayarlanır. Çizinin düzgün
açılabilmesi için pulluğun sağa sola kaçmaması gerekir. Bunun için de traktörün yan
gerdirme zincirleri sıkılır. Pulluğun arka gövdesi toprağı yaklaşık dört beş parmak derinlikte
işleyecek şekilde gidilir. Parsel sonunda sola dönülerek ve traktörün sol arka tekeri açılan
çiziden gelecek şekilde dönülür. Açılan çizi yaklaşık aynı derinlikte ve bir adım genişlikte
olmalıdır.

1.10. İlk Çizinin Kapatılması

İkinci turda açılan çizi kapatılır. Açılan çiziyi kapatmak için önce üst bağlantı kolu
kısaltılarak ve yan bağlantı ayar kollarından pulluk yere tam paralel olmayacak ve arka
gövde yaklaşık on parmak derinlikte işleyecek şekilde ayarlanır. Yan gergi zincirleri
pulluğun hafif esnemesine imkân verecek şekilde gevşetilir. Üçüncü turda normal iş
derinliğine göre pulluğun toprak yüzeyine tam paralel olması ayarlanır (Ön-arka ve sağ-sol
paralellik ayarları kontrol edilir.) ve hidrolik kaldırma indirme kolu tespit mandalı sıkılarak
aynı iş derinliğinde sürüm yapılır.

1.11. Son Çizinin Bitirilişi

Tarla veya parselin bitimine iki veya üç tur kala sürüm derinliği giderek azaltılır. İlk
çizinin aksine yan bağlantı kolu üzerindeki ayar kolundan pulluk sağa yatırılacak şekilde
ayarlanır. Bitişten bir önceki gidişte derinlik sürüm derinliğinin yarısı kadar olacak şekilde
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gidilir. Dönüşte üst bağlantı kolu biraz daha kısaltılarak ön gövde toprağı işleyecek şekilde
dönülerek son çizi bitirilir.

1.12. Kulaklı Pulluklarla Toprak İşleme Sırasında Görülen Arızalar
ve Bu Arızaların Giderilmesi

Eğer makinemizin periyodik bakımını yapmazsak çalışma esnasında vereceği bir
aksaklık veya arıza hem emek hem de zaman açısından kayıplara neden olacağı gibi ürün
kalitesinde de ciddi kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle toprak işleme sırasında
karşılaşılan arızaları bakım ve kullanma kitabına göre en kısa sürede gidermelidir.

1.12.1. Pulluğun Toprağa Batmaması

 Toprak tava gelmemiş olabilir. Sürüm toprak tavda iken yapılmalıdır.
 Uç demiri körelmiş olabilir. Uç demiri yenisiyle değiştirilmelidir.
 Alt kavrama payı azalmış olabilir. Uç demiri aşınmıştır. Yenisiyle

değiştirilmelidir.
 Ön seçme kolunun konumu hatalıdır. Ön seçme kolu çeki kontrole

getirilmelidir.
 Pulluğun ön arka paralellik ayarı düzgün değildir. Üst bağlantı koluyla ön arka

paralellik ayarı yapılmalıdır. Toprak içerisindeki dirençlerin traktörün
hidroliğine otomatik olarak iletilebilmesi için üst bağlantı kolunun konumu
traktöre doğru eğik olması gerekir.

1.12.2. Sürüm Sırasında Pulluğun İşlenmemiş Tarafa Kaçması

 Pulluk traktör ekseninde değildir. Çapraz mil üzerinden çatı sağa
kaydırılmalıdır.

 Sağ-sol paralellik ayarı bozuktur. Yan bağlantı kolları üzerindeki ayar kolundan
sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır.

1.12.3. Sürümde İşlenmemiş Yer Kalması

 Genişlik ayarı doğru yapılmamıştır. Genişlik ayarı tekrar yapılmalıdır.
 Çatı, çapraz mil üzerine doğru tespit edilmemiştir. Çatı çapraz mil üzerinde sola

kaydırılarak arıza giderilmelidir.

1.12.4. Ön Gövdenin Daha Fazla Batması

 Üst bağlantı kolu çok kısaltılmıştır. Üst bağlantı kolundan ayar yapılmalıdır.
 Alt kavrama payı fazla olabilir. Alt kavrama payı kontrol edilmelidir.
 Sağ-sol paralellik ayarı düzgün değildir. Yan bağlantı kolu üzerindeki ayar

kolundan sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır.
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1.12.5. Pulluk Gövdesinin Toprağı İyi Devirmemesi ve Çizi Tabanının Temiz
Kalmaması

 Sağ-sol paralellik ayarı bozuktur. Sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır.
 Sürümde toprak tavda değildir. Sürüm toprak tava geldiğinde yapılmalıdır.
 Sürüm hızı düşüktür. Uygun hızda sürüm yapılmalıdır.
 Kulak uzantısı olmayabilir. Kulak uzantısı takılmalıdır.
 Genişlik ayarı doğru değildir, dar tutulmuş olabilir. Genişlik ayarı yapılmalıdır.

1.12.6. Sürüm Derinliğinin Eşit Olmaması

 Ön seçme kolu pozisyonu doğru değildir. Ön seçme kolu çeki kontrole
alınmalıdır.

 Üst bağlantı kolu ayarı doğru değildir. Yeniden ön arka paralellik ayarı
yapılmalıdır.

 Toprak altı zemini çok sert olabilir. Mümkünse diskli pullukla sürüm
yapılmalıdır.

1.12.7. Sürümde Traktörün Sağa Sola Kaçması

 Pulluk, traktörün çeki ekseninde değildir. Pulluk traktörün çeki eksenine göre
ayarlanmalıdır.

 Yan gerdirme kolu veya zincirleri doğru ayarlanmamıştır. Kol veya zincirler
traktörün arka tekerine değmeyecek şekilde gevşetilmelidir.

1.12.8. Sürümde Traktörün Patinaj Yapması

 Traktörün arka teker lastik hava basıncı fazladır. Arka teker hava basınçları
önerilen değere göre ayarlanmalıdır.

 Traktör arka tekerlerinde ağırlık olmayabilir. Ağırlık ilave edilmelidir.
 Traktör ön seçme kolunun pozisyonu doğru olmayabilir. Ön seçme kolu çeki

kontrole alınmalıdır.
 Bağlantı muylularında boşluk olabilir. Gerekli katagoride muylu

kullanılmalıdır.

1.12.9. Sürüm Sırasında Traktörde Dümenleme Hafiflemesi

 Traktörün ön tarafı hafiftir. Traktörün önüne ağırlık bağlanmalıdır.
 Kullanılan pulluk büyük veya ağırdır. Traktöre uygun pulluk seçilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre kulaklı pullukların ayarlarını yaparak kulaklı

pulluk ile toprak işleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Keski demirinin ayarını
yapınız.

 Ayar yapılmazsa pulluk toprağa iyi batmaz, toprağa
iyi tutunamaz ve yabancı otları iyi kesemez. Bu
açıdan eğer pulluk üzerinde keski demiri varsa
ayarını yapmayı ihmal etmeyiniz.

 Ön gövdeciğin ayarını
yapınız.

 Ayar doğru yapılmazsa üst kısımdaki bozulmuş
toprak alta indirilemeyeceğinden pulluk üzerinde ön
gövdecik varsa ayarını yapmayı ihmal etmeyiniz.

 Traktör hidrolik ön seçme
kolu konumunu seçiniz.

 Ön seçme kolunun konumunun, pulluğu traktörü
bağlarken yüzücü konumda olmasına dikkat ediniz.

 Tarlaya giderken pozisyon konumunda, çalışma
sırasında ise çeki kontrolde olmasına dikkat ediniz.

 Pulluğu traktöre bağlayınız.
 Pulluğu traktöre bağlarken önce yan bağlantı

kollarını ve son olarak da üst bağlantı kolunu takınız.

 Pullukta ilk gövdenin,
traktör arka sağ tekerleği ile
olan mesafesini ayarlayınız.

 Traktör tekerinin sürümde çizi duvarına devamlı
sürtmemesi için bu ayarı mutlaka yapınız.

 Sağ sol paralellik ayarını
yapınız.

 Gövdelerin kesilen toprak şeridini eşit
devirebilmeleri ayarı yapınız.

 Pulluğa arkadan bakarak çatının yere paralel olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Ayar bozuksa traktörün ayarlı yan bağlantı kolundan
ayarı düzeltiniz.

 Ön arka paralellik ayarını
yapınız.

 Traktörün yan tarafından bakarak çatının yere paralel
olup olmadığını kontrol ediniz.

 Ayar bozuksa traktörün üst bağlantı kolundan ayarı
düzeltiniz.

 İş derinliği ayarını yapınız.

 Eşit derinlikte sürüm için bu ayarın yapıldığını
hatırlayınız.

 Arazinin durumuna göre iş derinliğini belirleyiniz.
 Uygun derinliği belirledikten sonra traktör hidrolik

indirme kaldırma kolu ile bu derinliği sınırlayınız.

 İş genişliği ayarını yapınız.

 Gövdelerin toprağı eşit şekilde işleyebilmeleri için
bu ayarın yapıldığını hatırlayınız.

 Pulluk üzerindeki çapraz mili sağa/sola çevirerek en
uygun iş genişliği ayarını yapınız.

 İdeal çeki noktası ayarını
yapınız.

 Traktör ve pulluğun sürüm sırasında düzgün bir
şekilde gidebilmesi için bu ayarın yapıldığını
hatırlayınız.

 Traktör sağa sola çekiyorsa pulluk üzerindeki çapraz

UYGULAMA FAALİYETİ
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mil ile doğru ayarı yapınız.

 Sürüm şekline karar veriniz.
 Zaman ve yakıt yönünden tasarruf yapabilmemiz için

sürümden önce tarlanın büyüklüğüne göre parsel
boyları ve yastık başlarını tespit ediniz.

 Uygun çalışma hızını
belirleyerek çalışmaya
başlayınız.

 Kesilen ve yükseltilip devrilen toprak şeritlerinin bir
birlerine yaslanıp yapışabilmesi için uygun çalışma
hızı önemlidir.

 Kullanılan traktör, pulluk ve arazinin durumuna göre
ortalama 4-9 km/saat arasında çalışma hızınızı
belirleyiniz.

 Traktör yan bağlantı kolları
gergi zincirlerini, yol
durumunda gerdiriniz,
sürüme başlarken
gevşetiniz.

 Yol durumunda pulluğun traktörün arka tekerlerine
sürtmemesi için yan gergi zincirlerini gerdiriniz.

 Sürümde ise arka tekerlere değmeyecek şekilde
gevşetiniz.

 İlk çiziyi açtıktan sonra
tarla ayarlarını kontrol
ediniz. Ayarlar bozuksa
düzelttikten sonra çalışmaya
devam ediniz.

 İlk çizi açıldıktan sonra traktör sağ tekerleği çiziye
alınarak ayarları kontrol ediniz.

 Özellikle ön-arka ve sağ-sol paralellik ayarı ile ideal
çeki noktası ayarlarını kontrol ederek bozukluk varsa
öğrenme faaliyetinde anlatıldığı şekliyle ayarları
yapınız.

 Ayar hatalarından
kaynaklanan arızaları tespit
ederek bu arızaları
gideriniz.

 Çalışma sırasında sürülen yerleri kontrol etmeyi
ihmal etmeyiniz.

 İstenilen şekilde sürüm olmuyorsa aksaklıkların
nedenlerini belirleyerek ilgili ayarları tekrar kontrol
ederek bu aksaklıkları gideriniz.

 İş sonunda pulluğun
temizliğini yapınız.

 İş sonunda pullukları mutlaka temizleyiniz.
 Gerekiyorsa basınçlı su ile yıkayınız.
 Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı sürerek

paslanmaya karşı koruyunuz.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Keski demirinin ayarını yaptınız mı?
2 Ön gövdeciğin ayarını yaptınız mı?
3 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?
4 Pulluğu traktöre bağladınız mı?

5
Pullukta ilk gövdenin, traktör arka sağ tekerleği ile olan
mesafesini ayarladınız mı?

6 Sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı?
7 Ön-arka paralellik ayarını yaptınız mı?
8 İş derinliği ayarını yaptınız mı?
9 İş genişliği ayarını yaptınız mı?
10 İdeal çeki noktası ayarını yaptınız mı?
11 Sürüm şekline karar verdiniz mi?
12 Uygun çalışma hızınızı belirleyerek çalışmaya başladınız mı?

13
Traktörün yan bağlantı kollarının gergi zincirlerini yol ve iş
durumuna göre ayarladınız mı?

14
İlk çiziyi açtıktan sonra pulluk ayarlarını kontrol ederek
bozuksa düzelttiniz mi?

15
Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları tespit ederek bu
arızaları giderebildiniz mi?

16 İş sonunda pulluğun temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Toprak, pullukla ne zaman sürülmelidir?
A)Yağışlı havalarda
B) Kış aylarında
C)Toprak çok kurumuşsa
D) Toprak tava geldiğinde

2. Tahtavari sürüm hangi aletle yapılır?
A) Kulaklı pulluklarla
B) Döner kulaklı pulluklarla
C) Tırmıklarla
D) Kültivatörlerle

3. Düz sürüm hangi aletle yapılır?
A) Kulaklı pulluklarla
B) Döner kulaklı pulluklarla
C) Diskli pulluklarla
D) Merdanelerle

4. Pulluklarda atölye ayarı neden yapılır?
A) Yabancı otları daha iyi kesmek için
B) Toprağı daha iyi devirmek için
C) Sürüm sırasında traktör tekerinin çizi duvarına sürtmemesi için
D) Bu ayarın fazla önemi yoktur.

5. Sürümde derinlik ayarı aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Ön seçme kolundan
C) Yan (alt) bağlantı kollarından
D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan

6. Sürümde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır?
A) Çeki kontrol
B) Pozisyon kontrol
C) Durum kontrol
D) Yüzücü pozisyon

7. Sürümde uygun çalışma hızı neden önemlidir?
A) Toprağı fazla parçalamak için
B) Toprağı daha derin sürmek için
C) Toprağı savurmak için
D) Kesilen toprak şeritlerinin iyi yapışması için

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Sürümde pulluk toprağa batmıyorsa sebebi nedir?
A) Toprak çok serttir.
B) Toprak çok yumuşaktır.
C) Toprak tava gelmiştir.
D) Uç demiri çok keskindir.

DEĞERLENDİRME

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

Gerekli araç gereç verildiğinde, diskli pullukların ayarlarını bakım kullanma
kitaplarına uygun olarak yapabilecek ve diskli pullukları kullanabileceksiniz.

 Çevrenizde veya köyünüzde diskli pulluklarla yapılan çalışmaları izleyiniz.
 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde, diskli pullukların kullanılıp

kullanılmadığını araştırınız.
 Diskli pullukları kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araştırınız.
 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DİSKLİ PULLUK AYARLARI VE
KULLANIMI

Resim 2.1: Diskli pulluk

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Diskli Pulluk Ayarları

2.1.1. Sağ-Sol Paralellik Ayarı

Sağ-sol paralellik ayarı, traktör yan (alt) bağlantı kolu üzerindeki ayar kolundan
kulaklı pulluklarda (Öğrenme Faaliyeti-1) olduğu gibi yapılır.

Resim 2.2: Sağ-sol paralellik ayar noktaları

2.1.2. Kesme Genişliği Ayarı

Diskli pulluk üzerindeki çapraz mil döndürülerek kesme genişliği ayarlanabilir.

Resim 2.3: Kesme genişliği ayarı

2.1.3. Disk Yön Açısı Ayarı

Disk toprakta çalışırken hareket düzlemiyle diskin keskin kenarından geçen düzlem
arasındaki açıdır. Yön açısını değiştirmekle diskin kesme genişliği ayarlanabilir. Normalde
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40–45 derece olması gerekir. Açı az olursa disk tam devirme yapamaz. Fazla olursa iş
genişliği artar ve fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulur. Bu açı payanda üzerindeki bağlantı
deliklerinin değiştirilmesiyle ayarlanabilir. Hafif yapıdaki topraklar için küçük açı, sert
topraklar için büyük açı değeri daha uygun olmaktadır.

2.1.4. Disk Durum Açısı Ayarı

Diskin keskin kenarından geçen düzlemle dikey düzlem arasında kalan açıdır. Disk
açısı değiştirilerek diskin toprağı parçalama durumu değiştirilebilir. Normalde 15-25 derece
olmalıdır. Bu açı payanda üzerinde bulunan ayar cıvatalarından değiştirilebilir. Sert yapıdaki
topraklar için dik açı, orta yapıdaki topraklar için orta açı ve hafif yapıdaki topraklar için
geniş açı daha uygun olur.

Resim 2.4: Disk durum açısı

2.1.5. Derinlik Ayarı

Derinlik ayarı için traktör hidrolik indirme kaldırma kolu tam aşağı indirilir (yüzücü
pozisyon). Traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak derinlik ayarı yapılabilir. Üst
bağlantı kolu uzatılırsa derinlik azalır, kısaltılırsa derinlik artar. Ayrıca diskli pulluk üzerinde
bulunan ayar kolundan da iş derinliği ayarı yapılabilmektedir.
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Resim 2.5: Derinlik ayarı

2.2. Diskli Pullukla Toprak İşleme Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar

Diskli pullukların sürümde toprak içerisindeki engellerden zarar görmemesi için ön
seçme kolunun çeki kontrolde olmasına dikkat edilmelidir.

Fazla nemli topraklarda çalışırken toprağın disk yüzeylerine yapışmaması için
sıyırıcıların faal olmasına dikkat edilmelidir.

Diskli pulluklar kendi ağırlıkları ile toprağa battıklarından, batma (iş) derinliğini
artırmak için pulluk üzerine ek ağırlık konabilir.

2.3. Uygun Çalışma Hızının Belirlenmesi

Diskli pulluklarla sürümde toprağın iyi parçalanabilmesi için çalışma hızının toprağın
durumuna bağlı olarak 4–9 km/saat arasında olması gerekir.

2.4. Diskli Pulluklarla Toprak İşleme Sırasında Görülen Arızalar ve
Bu Arızaların Giderilmesi

 Zamanla disk yüzeylerinde kırılma ve çatlaklar oluşur. Bu durumda disk
değiştirilmelidir.

 Diskler dönerek çalıştıkları için zamanla yataklar bozulabilir. Bozulan yataklar
yenisiyle değiştirilmelidir.

 Disklerin sıyırıcıları eğilebilir veya kırılabilir. Bu durumda özellikle nemli
topraklarda disklere toprak yapışabileceğinden disklerin iş başarısını ve işin
kalitesini düşürür. Sıyırıcılar sürüm öncesi kontrol edilmeli, deforme olanlar
yenisiyle değiştirilmelidir.

 Sıyırıcılar eğilmişse düzeltilmeli, araya sıkışan materyal varsa çıkarılmalıdır.
 Traktör askı kol muylularında aşırı boşluk olmamalıdır. Aşınmış muylular

yapılan ayarların bozulmasına neden olur.
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 Bağlama kafalarında boşluk olmamalı, üst bağlantı kolu uygun deliğe
takılmalıdır.

 Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevşemiş olanlar sıkılmalıdır.
 Tarlada çalışırken dönüşlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüşler yapılmalıdır.

Aksi hâlde işleyici kısımlar zarar görebilir.
 Tarlaya gidişlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik

sistemin taşıma kilidi kapalı duruma getirilir.
 İş mevsimi sonunda kapalı yerde muhafaza edilir. Çalışan yüzeyler paslanma ve

korozyona karşı gres yağı sürülerek korunmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre diskli pullukların ayarlarını yaparak diskli pulluk

ile toprak işleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Traktör hidrolik ön seçme kolu
konumunu seçiniz.

 Ön seçme kolunun konumunun; pulluğu
traktörü bağlarken yüzücü konumda,
tarlaya giderken pozisyon konumunda,
çalışma sırasında ise çeki kontrolde
olmasına dikkat ediniz.

 Diskli pulluğu traktöre bağlayınız.
 Diskli pulluğu traktöre bağlarken önce

yan bağlantı kollarını ve son olarak da üst
bağlantı kolunu takınız..

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız.
 Sürümün düzgün olabilmesi için,

traktörün ayarlı alt bağlantı kolundan sağ-
sol paralellik ayarını yapınız.

 Kesme genişliği ayarını yapınız.
 Pulluk üzerindeki çapraz mili döndürerek

kesme genişliği ayarını yapınız.

 Yön açısının ayarını yapınız.
 Diskin yön açısını payanda üzerindeki

bağlantı deliklerini değiştirerek
ayarlayınız.

 Durum açısının ayarını yapınız.
 Diskin toprağı parçalama durumuna göre

durum açısını payanda üzerindeki ayar
cıvatalarından ayarlayınız.

 İş derinliği ayarını yapınız.

 Traktör üst bağlantı kolunun boyunu
uzatarak veya kısaltarak iş derinliği
ayarını yapınız.

 Ayrıca pulluk üzerindeki derinlik ayar
kolundan da derinlik ayarı yapabilirsiniz.

 Traktör yan bağlantı kolları, gergi
zincirlerini yol durumunda gerdiriniz,
sürüme başlarken gevşetiniz.

 Pulluğun yolda traktörün arka tekerlerine
sürtmemesi için gergi zincirlerini sıkınız.
Sürüme başlayınca da arka tekere
sürtmeyecek kadar gevşetiniz.

 Uygun çalışma hızını belirleyerek
çalışmaya başlayınız.

 Kullanılan traktör, pulluk ve arazinin
durumuna göre ortalama 4-9 km/saat arasında
çalışma hızınızı belirleyiniz.

 Ayar hatalarından kaynaklanan
arızaları tespit ederek bu arızaları
gideriniz.

 Sürümde zamanla sürülen yerleri kontrol
ediniz. Düzgün sürüm olmuyorsa ayarları
yeniden kontrol ediniz.

 İş sonunda pulluğun temizliğini
yapınız.

 İş sonunda diskli pullukları temizleyerek
disk yüzeylerine gres yağı sürerek
paslanmaya karşı koruyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?

2 Diskli pulluğu traktöre bağladınız mı?

3 Sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı?

4 Kesme genişliği ayarını yaptınız mı?

5 Yön açısının ayarını yaptınız mı?

6 Durum açısının ayarını yaptınız mı?

7 İş derinliği ayarını yaptınız mı?

8 Traktör yan bağlantı kolları, gergi zincirlerini yol
durumunda gerdirip sürüme başlarken gevşettiniz mi?

9 Uygun çalışma hızını belirleyerek çalışmaya başladınız
mı?

10 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları tespit ederek bu
arızaları giderdiniz mi?

11 İş sonunda pulluğun temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Diskli pulluklarda derinlik ayarı nereden yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Alt bağlantı kollarından
C) Askı kollarından
D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan

2. Diskli pulluklarda sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Alt bağlantı kollarından
C) Askı kollarından
D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan

3. Diskli pulluklarda kesme genişliği ayarı nereden yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Alt bağlantı kollarından
C) Çapraz milden
D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan

4. Diskli pulluklarda diskin kesme genişliğini hangisi değiştirebilir?
A) Diskin yön açısı
B) Diskin durum açısı
C) Üst bağlantı kolunun açısı
D)Alt bağlantı kolu açısı

5. Diskli pulluklarda diskin toprağı parçalama durumunu hangisi değiştirebilir?
A) Diskin yön açısı
B) Diskin durum açısı
C) Üst bağlantı kolunun açısı
D) Alt bağlantı kolu açısı

6. Diskli pulluklarda derinlik ayarı yapılırken ön seçme kolu hangi durumda olmalıdır?
A) Yüzücü pozisyon
B) Çeki kontrol
C) Durum kontrol
D) Derinlik ayarında ön seçme kolunun önemi yoktur.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli araç gereç verildiğinde, dipkazan ve çizellerin ayarlarını bakım kullanma
kitaplarına uygun olarak yapabilecek ve dipkazan ve çizelleri kullanabileceksiniz.

 Çevrenizde veya köyünüzde dipkazan veya çizellerle yapılan çalışmaları
izleyerek gördüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde dipkazan veya çizelleri kullanılıp
kullanılmadığını araştırınız.

 Dipkazan veya çizelleri kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini
araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DİPKAZAN VE ÇİZELLERİN AYARLARI
VE KULLANIMI

Resim 3.1: Dipkazan

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Dipkazanların Ayarları

Dipkazanlarda pratikte ayar pek yapılmaz. Ayak sayısı fazla ise aletin toprağa paralel
çalışabilmesi için pulluklarda olduğu gibi sağ-sol paralellik ayarı, traktörün alt bağlantı askı
kolu üzerindeki ayar kolundan yapılır.

Resim 3.1: Sağ-sol paralellik ayarı

Pulluklarda olduğu gibi toprak içerisindeki engellerden aletin zarar görmemesi ve aynı
derinlikte işlem yapması için traktörün ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. Ön arka
paralellik ayarı üst bağlantı kolunu uzatıp kısaltarak yapılır.

Resim 3.2: Ön arka paralellik ayarı

Derinlik ayarı, traktörün hidrolik indirme kaldırma kolundan ve varsa yanlardaki
destek tekerlerinden yapılabilir.
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Resim 3.3: İş derinliği ayarı

3.2. Dipkazan/Çizellerle Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar

 Traktör ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır.
 Titreşimli tiplerde makine bakım kullanma kitabında belirtilen uygun kuyruk

mili devri sağlanmalıdır.
 Tek akstan çekici traktörlerle çalışmalarda traktörün ön tarafına gerekirse

ağırlık konulmalıdır.
 Dipkazanla/çizelle çalışma, toprak kuru olduğu zaman yapılmalıdır. Eğer toprak

yaş iken çalışma yapılırsa dipkazan/çizel toprağı kabartamaz, yalnızca bir çizi
açılmış olur.

 Dipkazan iş derinliğinin iki katı büyüklüğünde bir alanı kabartır. Tek gövdeli
dipkazanlar ile çalışırken kabartılan (işlenen) toprağın çiğnenmemesi için bir iş
genişliği atlayarak çalışma yapılmalı veya çok gövdeli dipkazanlar
kullanılmalıdır.

 Titreşimli tip dipkazanlarda hareket traktör kuyruk milinden mafsallı şaft ile
iletildiğinden çalışma sırasında şaftın koruyucu muhafazası takılı ve sabitleme
zincirleriyle tespit edilmiş olmalıdır. Çalışma sırasında sürücü bol kıyafetler
giymemelidir.

 Titreşimli tiplerde mafsallı şaftın traktör ve alet tarafına düzgün oturmuş
olmasına ve emniyetinin kapalı olmasına dikkat edilmelidir.
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Resim 3.4: Şaft muhafazaları

3.3. Uygun Çalışma Hızının Belirlenmesi

Dipkazan ve çizeler toprağı derin olarak işlediklerinden toprağın yapısına göre çalışma
hızı 3–7 km/saat sınırlarında olmalıdır.

3.4. Dipkazanla Çalışmada Uygun Kuyruk Mili Devrinin
Belirlenmesi

Kuyruk milinden hareket alarak çalışan alet makineler 540 d/d veya 1000 d/d ile
çalışırlar. Kullanılan dipkazanla ilgili olarak gerek kuyruk mili devri ve gerekse diğer veriler
makine bakım kullanma kitabında belirtilen değerlerde olmalıdır. Kuyruk mili devri el
gazıyla istenilen değere ulaşıldığında sabitlenmeli ve bu gazda uygun çalışma hızına göre
vites kademesi seçilmelidir. Kuyruk mili devri traktörün traktörmetresinde (gösterge
panosunda) takip edilmelidir.
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Resim 3.5: Kuyruk mili devir göstergesi

3.5. Dipkazan/Çizellerle Toprak İşleme Sırasında Görülen Arızalar
ve Bu Arızaların Giderilmesi

 Bağlama kafalarında boşluk olmamalıdır. Üst bağlantı kolu uygun deliğe
takılmalıdır.

 Traktör ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. İkileme aletleriyle birlikte
kullanılacağı zaman derinlik ayarı yapılması unutulmamalıdır.

 Kuyruk miliyle çalışan dipkazanlarda emniyet muhafaza pimlerinin takılı, zincir
bağlantılarının sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Pim ve bağlantılarda
problem olursa çalışma sırasında bağlantılar ayrılabilir.

 Mafsallı şaftlarda örtme paylarının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Örtme
payı gereğinden kısa olursa çalışma sırasında şaft parçaları birbirinden
ayrılabilir.

 Dönüşlerde alet topraktan çıkarıldıktan sonra dönme işlemi yapılmalıdır.
Alet/makine tamamen topraktan çıkarılmadan dönmeye çalışılırsa alet/makine
zarar görebilir.

 Uç demirleri aşınmışsa fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulacağından yakıt ve
zaman yönünden kayıplar olur. Aşınmış uç demirleri değiştirilmelidir.

 Hareket veren kutu yağı kontrol edilmeli, yağı eksilmişse tamamlanmalıdır.
 Dipkazanın arkasına bağlanan torpilin bağlantısı kontrol edilmelidir.
 Tarlada çalışırken dönüşlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüşler yapılmalı. Aksi

hâlde işleyici kısımlar zarar görür.
 Tarlaya gidişlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik

sistemin taşıma kilidi kapalı duruma getirilir.
 İş mevsimi sonunda kapalı yerde muhafaza edilir. Çalışan yüzeyler paslanma ve

korozyona karşı gres yağı sürülerek korunmalıdır.



34

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre dipkazanların/çizellerin ayarlarını yaparak toprak

işleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Traktör hidrolik ön seçme kolu
konumunu seçiniz.

 Dipkazanı/çizellerin toprak içerisindeki
engellerden zarar görmemesi için traktör ön
seçme kolunu çeki kontrole alınız.

 Dipkazanı/çizeli traktöre
bağlayınız.

 Aleti/makineyi traktöre bağlarken önce yan
bağlantı kollarını ve son olarak da üst
bağlantı kolunu takınız.

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız.
 Ayar doğru yapılmazsa toprak işlemenin

düzgün olmayacağını unutmayınız.

 İş derinliği ayarını yapınız.
 İş derinliği ayarı doğru yapılmazsa dalgalı bir

toprak işleme ortaya çıkacağını göz önünde
bulundurunuz.

 Traktör yan bağlantı kolları, gergi
zincirlerini yol durumunda gerdirip
çalışmaya başlarken gevşetiniz.

 Alet/makinenin yol boyunca traktör arka
lastiklerine sürtmemesi için yan gerdirme
zincirlerini gerdiriniz.

 Çalışırken de traktör arka lastiklerine
değmeyecek şekilde gevşetiniz.

 Traktör kuyruk mili devrini
ayarlayınız.

 Titreşimli tip dipkazanlarda sert tabakanın
kırılabilmesi için uygun kuyruk mili devrini
makine bakım kullanma kitabına göre
seçiniz.

 Uygun çalışma hızını belirleyerek
ve çalışmaya başlayınız.

 Alet/makinenin toprağa istenen etkiyi
yapabilmesi için uygun çalışma hızını
belirleyerek çalışmaya başlayınız.

 Ayar hatalarından kaynaklanan
arızaları tespit ederek bu arızaları
gideriniz.

 Toprak işleme devam ederken bir taraftan
işlenen yerleri kontrol ediniz.

 Eğer istenilen şekilde sürüm olmuyorsa
ayarları tekrar kontrol ederek arızaları
gideriniz.

 İş sonunda makinenin temizliğini
yapınız.

 İş sonunda dipkazanı/çizelleri temizleyiniz.
 Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı

sürerek paslanmaya karşı koruyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Sıra Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

1 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?

2 Dipkazanı/çizeli traktöre bağladınız mı?

3 Sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı?

4 İş derinliği ayarını yaptınız mı?

5 Traktör yan bağlantı kolları, gergi zincirlerini yol durumunda
gerdirip çalışmaya başlarken gevşettiniz mi?

6 Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?

7 Uygun çalışma hızını belirleyerek ve çalışmaya başladınız mı?

8 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları tespit ederek bu
arızaları giderdiniz mi?

9 İş sonunda makinenin temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Dipkazan/çizellerle çalışırken ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır?
A) Nötr
B) Çeki kontrol
C) Durum kontrol
D) Pozisyon kontrol

2. 2.Titreşimli dipkazanlar hareketini nereden alır?
A) Traktörün kuyruk milinden
B) Traktörün tekerinden
C) Ayrı bir motordan
D) Topraktan

3. Dipkazan/çizellerle çalışırken traktörün ön tarafı kalkıyorsa ne yapmalıyız?
A) Ön lastiklerin havası azaltılır.
B) Ön lastikle fazla hava vurulur.
C)Arka lastiklere fazla hava vurulur.
D) Traktörün önüne ek ağırlık konur.

4. Dipkazanların toprak derinliklerinde etkili olabilmesi için toprağın hangi durumda
olması gerekir?
A)Toprağın nemli olması
B)Toprağın tavda olması
C)Toprağın kuru olması
D)Toprağın ıslak olması

5. Traktörün kuyruk milinden hareket alan makinelerde traktörün hareketi
aşağıdakilerden hangisiyle makineye iletilir?
A) Mafsallı şaftla
B) Zincirle
C) Aks miliyle
D) Hidrolik basınçla

6. Aşağıdakilerden hangisi toprağı daha derin işler?
A) Dipkazanlar
B) Çizeller
C) Titreşimli dipkazanlar
D) Pulluklar

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Gerekli araç gereç verildiğinde, kültivatörlerin ayarlarını bakım kullanma kitaplarına
uygun olarak yapabilecek ve kültivatörleri kullanabileceksiniz.

 Çevrenizde veya köyünüzde kültüvatörlerle yapılan çalışmaları izleyerek
gördüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde kültüvatörleri kullanılıp
kullanılmadığını araştırınız.

 Kültüvatör kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araştırınız.
 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. KÜLTİVATÖRLERİN AYARLARI VE
KULLANILMASI

Resim 4.1: Kültivatör

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.1. Kültivatör Ayarları

Ağır kültivatörler haricinde diğer çeşitler kendi ağırlıklarıyla toprağa battıklarından
ağır kültivatörlerde traktör ön seçme kolu nötr (yüzücü) pozisyonuna getirilir. Aletin toprağa
paralel dalabilmeleri için ön-arka paralellik ayarı önemlidir. Ön-arka paralellik ayarı, üst
bağlantı kolunu uzatıp kısaltılarak yapılır. Sağ-sol paralellik ayarı da gerektiğinde alt
bağlantı askı kollarındaki ayar kolundan yapılabilir. Derinlik ayarı ise hidrolik indirme
kaldırma kolundan ayarlanabilir. Yanlarda destek tekeri olanlarda ise derinlik ayarı destek
tekerlerinden yapılır. Ayaklar çatıya monte edilirken ayaklar arası mesafe iyi ayarlanmalıdır.
Aksi hâlde iki ayak arasında işlenmemiş yer kalabilir.

Ağır tip kültivatörler toprağı derin bir şekilde işlediklerinden tıpkı birinci sınıf toprak
işleme alet ve makineleri gibi çalışırlar. Bu yüzden toprak içerisindeki engellerden zarar
görmemesi için bunlarla çalışma sırasında traktör ön seçme kolunun çeki kontrolde olması
gerekir.

4.2. Kültivatörlerle Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 Ağır kültivatörlerde ön seçme kolunun çeki kontrolde diğer çeşitlerde ise
yüzücü pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir.

 Ağır kültivatörlerde toprağa düzgün dalabilmesi için ön arka paralellik ayarının
daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

 Kültivatörler sıra arası çapa makinesi olarak kullanılacaksa ayakların sıra arası
mesafeye göre çatıya monte edilmesi gerekir.

 Kültivatörlerin toprağı iyi bir şekilde parçalayabilmesi için uygun çalışma hızı
mutlaka tespit edilmelidir.

4.3. Uygun Çalışma Hızının Belirlenmesi

Kültivatörlerde toprak şartlarına göre değişmekle birlikte 8–12 km/saat sınırları
arasında çalışılmalıdır. Daha düşük hızda çalışılırsa toprak iyi parçalanamaz. Yakıt ve zaman
yönünden kayıp olur. Daha hızlı çalışılırsa iyi bir tohum yatağı hazırlanamaz. Ağır
kültivatörler toprağı derin işlediklerinden pulluklar gibi hız sınırları işlenen toprağa göre 4–9
km/saat arasında olmalıdır.

4.4. Kültivatörle Çalışma Sırasında Görülen Arızalar Ve Bu
Arızaların Giderilmesi

 Kültivatörlerde sağ-sol, ön-arka paralellik ayarları yapılmalıdır. Aksi halde
işleyici organlar görevini yeterince yapamazlar.

 İşe uygun uç demiri kullanılmalıdır. Dar uç demirleri hafif topraklarda daha çok
batarlar. Fazla batmaması için derinlik ayarı destek tekerinden yapılmalıdır.
Üçgen uç demirleri sert ağır topraklarda kullanılır. Her iki tip uç demirleri
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aşınınca çevrilerek diğer yüzleri kullanılabilir. Her iki taraf aşınmışsa yenisiyle
değiştirilmelidir.

 İstenen kalitede bir işin yapılabilmesi için toprak şartlarına göre derinlik
ayarının yapılmış olması gerekmektedir.

 Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevşemiş olanlar sıkılmalıdır.
 Anız bozmada kullanılan kazayağı uç demirlerli kültivatörler iyi iş yapmaları

için ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır.
 Kumlu taşlı topraklarda ayakların işleyici organları daha çabuk aşınırlar. Aşınan

ayakların işleyici kısımları değiştirilmelidir.
 Tarlada çalışırken dönüşlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüşler yapılmalıdır.

Aksi hâlde işleyici kısımlar zarar görür.
 Tarlaya gidişlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik

sistemin taşıma kilidi kapalı duruma getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre kültivatörlerin ayarlarını yapınız, vekültivatörleri

kullanınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kültivatörü traktöre bağlayınız.
 Kültivatörü traktöre bağlarken önce yan

bağlantı kollarını ve son olarak da üst
bağlantı kolunu takınız.

 Traktör hidrolik ön seçme kolu
konumunu seçiniz.

 Traktör ön seçme kolunu yüzücü konuma
alınız.

 Ağır kültivatörle çalışıyorsanız çeki konuma
alınız.

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız.
 Traktör yan bağlantı kolu ayar

noktalarından sağ-sol paralellik ayarını
yapınız.

 Ön-arka paralellik ayarını yapınız.

 Ayakların toprağa eşit dalabilmesi için ön-
arka paralellik ayarının doğru olması
gerekir.

 Traktör üst bağlantı kolundan ön arka
paralellik ayarını yapınız.

 İş derinliği ayarını yapınız.
 Destek tekerlekleri yardımıyla iş derinliği

ayarını yapınız.

 Traktör yan bağlantı kolları, gergi
zincirlerini yol durumunda gerdirip
çalışmaya başlarken gevşetiniz.

 Kültivatörün yol boyunca traktör arka
lastiklerine sürtmemesi için yan gerdirme
zincirlerini gerdiriniz. Çalışırken de traktör
arka lastiklerine değmeyecek şekilde
gevşetiniz.

 Uygun çalışma hızını belirleyerek
çalışmaya başlayınız.

 Alet/makinenin toprağa istenen etkiyi
yapabilmesi için uygun çalışma hızını
belirleyerek çalışmaya başlayınız.

 Ayar hatalarından kaynaklanan
arızaları tespit ederek bu arızaları
gideriniz.

 Toprak işleme devam ederken bir taraftan
işlenen yerleri kontrol ediniz. Eğer istenilen
şekilde sürüm olmuyorsa ayarları tekrar
kontrol ederek arızaları girdiniz.

 İş sonunda makinenin temizliğini
yapınız.

 İş sonunda kültivatörü temizleyiniz.
Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı
sürerek paslanmaya karşı koruyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Kültivatörü traktöre bağladınız mı?

2 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?

3 Sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı?

4 Ön-arka paralellik ayarını yaptınız mı?

5 İş derinliği ayarını yaptınız mı?

6 Traktör yan bağlantı kolları, gergi zincirlerini yol
durumunda gerdirip çalışmaya başlarken gevşettiniz mi?

7 Uygun çalışma hızını belirleyip ve çalışmaya başladınız
mı?

8 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları tespit edip bu
arızaları giderdiniz mi?

9 İş sonunda makinenin temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kültivatörlerle çalışırken ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır?
A) Nötr
B) Çeki kontrol
C) Durum kontrol
D) Pozisyon kontrol

2. Kültivatörlerde sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Ön seçme kolundan
C) Alt bağlantı askı kollarından
D) Ayar yapılmaz.

3. Ağır kültivatörlerde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır?
A) Nötr
B) Çeki kontrol
C) Durum kontrol
D) Pozisyon kontrol

4. Kültivatörlerde ön arka paralellik ayarı nereden yapılır?
A) Üst bağlantı kolundan
B) Ön seçme kolundan
C) Alt bağlantı askı kollarından
D) Ayar yapılmaz.

5. Kültivatör ayakları çatıya bağlanırken nelere dikkat edilmelidir?
A) Ayakların rengine
B) Ayakların şekline
C) Ayakların sırasına
D) Ayakların örtme payına

6. Kültivatörlerde uygun çalışma hızı hangi sınırlar arasında olmalıdır?
A) 4–8 km/h
B) 6–8 km/h
C) 8–12 km/h
D) 10–14 km/h

7. Aşağıdakilerden hangisinde uç demiri aşınınca çevrilerek diğer yüzü kullanılabilir?
A) Pulluklarda
B) Diskli pulluklarda
C) Döner kulaklı pulluklarda
D) Kültivatörlerde

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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DEĞERLENDİRME

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



44

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sürümde pulluk işlenmiş tarafa kaçıyorsa sebebi nedir?
A) Toprak tavdayken sürüm yapılıyordur.
B) Pulluk traktör ekseninde değildir.
C) Ön seçme kolu pozisyonu yanlıştır.
D) Pulluğun gövde sayısı eksiktir.

2. Sürümde traktörün dümenlemesi hafifliyorsa sebebi nedir?
A) Uç demiri körelmiştir.
B) Uç demiri çok keskindir.
C) Traktörün ön tarafına ağırlık konulmuştur.
D) Traktörün ön tarafına ağırlık konulmamıştır.

3. Dipkazan/çizellerde yol durumunda traktör yan gergi zincirleri neden sıkılır?
A) Alet/makinenin düşmemesi için
B) Aletin yol boyunca traktörün arka tekerine sürtmemesi için
C)Aletin yol boyunca ön tekerlere sürtmemesi için
D) Gergi zincirlerini sıkmaya gerek yoktur.

4. 4.Aşağıdakilerden hangisinde ayakların yerleri değiştirilerek çapa makinesi olarak
kullanılabilir?
A) Tırmıklar
B) Kültivatörler
C) Dipkazanları
D) Merdaneler

5. Diskli pulluklarla sürümde ön seçme kolu hangi durumda olmalıdır?
A) Yüzücü pozisyon
B)Çeki kontrol
C)Durum kontrol
D)Derinlik ayarında ön seçme kolunun önemi yoktur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

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

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 B
4 B
5 B
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