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AÇIKLAMALAR
KOD 525MT0385
ALAN Tarım Teknolojileri
DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri
MODÜLÜN ADI Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Bakımı

MODÜLÜN
TANIMI

Toprak işleme alet ve makinelerinin görevleri, çeşitleri,
özellikleri, bakımları ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Tarımda kullanılan toprak işleme alet ve makinelerinin periyodik
bakımını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Toprak işleme alet ve makinelerinin bakım kullanma kitabına
uygun olarak bakımını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kulaklı pullukların bakımını yapabileceksiniz.
2. Diskli pullukların bakımını yapabileceksiniz.
3. Dipkazanların ve çizellerin bakımını yapabileceksiniz.
4. Kültivatörlerin bakımını yapabileceksiniz.
5. Toprak frezelerinin bakımını yapabileceksiniz.
6. Tırmıkların bakımını yapabileceksiniz.
7. Merdanelerin bakımını yapabileceksiniz.
8. Toprak işleme alet kombinasyonlarının bakımını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Düz bir zemin
Donanım: Traktör, normal kulaklı pulluk, döner kulaklı pulluk,
temizlik bezi, tamir için gerekli el aletleri, yedek bağlantı
elemanları, hava ölçme saati, kumpas, pulluk yedek parçaları,
makine yağı çeşitleri, gres pompası, bakım kullanma kitabı,
diskli pulluk, diskli pulluk yedek parçaları, dipkazan çeşitleri,
çizel çeşitleri, dipkazan ve çizel yedek parçaları, kültivatör
çeşitleri, kültivatör yedek parçaları, toprak frezesi çeşitleri,
toprak frezesi yedek parçaları, tırmık çeşitleri, tırmık yedek
parçaları, merdane çeşitleri, merdane yedek parçaları, toprak
işleme alet kombinasyonu çeşitleri, toprak işleme alet
kombinasyonu yedek parçaları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Toprak işleme alet ve makinelerini tarımsal üretimde kullanmak, üretimin artmasını ve
daha kazançlı ürün elde etmemizi sağlar.

Toprak işleme alet ve makinelerini tarımsal üretimde kullanmaya tarımsal
mekanizasyon denir.

Tarımsal mekanizasyonla üretimde kullanılan girdilerden tasarruf sağlanmış olur.
Aynı zamanda üretim kalitesi arar, daha kaliteli ve daha ucuza ürün elde edilir.

Bu modül mümkün olduğu kadar günümüz teknolojisine uygun bir şekilde
hazırlanmıştır. Çalıştığınız bölgede günümüz teknolojisine uygun alet ve makineleri
öğrenerek bu konuda yetişmiş birer teknik elaman olabilirsiniz. Öğrendiklerinizi çevredeki
çiftçilere de tanıtarak veya öğreterek daha az zamanda, daha kaliteli ve daha ucuza ürün elde
etmelerini sağlayabilirsiniz.

Üretimde tarımsal mekanizasyonun uygulanmasıyla çiftçilerimizle birlikte ülkemiz de
ekonomik olarak kazançlı çıkacaktır. Diğer ülkelerle rekabet edebilmek için kaliteli ve
maliyeti düşük ürün elde etmek şarttır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
Kulaklı pullukların bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak

yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde kulaklı pullukların nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek kulaklı pullukların çalışmasını, bakımının nasıl

yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KULAKLI PULLUKLAR

1.1. Toprak İşlemenin Amaçları

Canlılarda olduğu gibi toprağın da hava, nem ve ısıya ihtiyacı vardır. Toprağın
tekniğine göre işlenmesiyle hava, nem ve ısının yanı sıra toprak yapısı düzeltilerek bitki kök
sisteminin gelişmesi için ortam sağlanır. Yabancı otlar kontrol altına alınır. Anız bozulması
ve atılan gübrenin toprağa karışması sağlanır ve erozyon kontrolü yapılır.

1.2. Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Sınıflandırılması

Toprak işleme alet ve makinelerini sınıflandırırken toprağı derinden ya da yüzeyden
işleme durumları dikkate alınmaktadır.

1.2.1. I. Sınıf Toprak İşleme Alet ve Makineleri

 Pulluklar
 Çizeller
 Dipkazanlar

1.2.2. II. Sınıf Toprak İşleme Alet ve Makineleri

 Kültivatörler
 Tırmıklar
 Merdaneler
 Frezeler

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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1.3. Pullukların Görevleri

Pulluklar sıkışmış toprağı kesip, yükseltip çevirerek alt üst eder. Anızı, yabani otları
ve tarlaya atılan gübreyi bitkilerin yararlanacağı seviyeye gömer. Aynı zamanda erozyonu da
önler. Toprak; yabancı otları yok etmek, toprağı kabartmak ve iç yüzeyinin genişlemesini
sağlamak amacıyla pullukla işlenir.

1.4. Pullukların Sınıflandırılması

Toprak sürme işlemlerinin tarım tekniğinin gerektirdiği şekilde yapılabilmesi için
çeşitli tip ve özelliklere sahip pulluklar yapılmıştır. Günümüzde traktöre üç noktadan
bağlanıp hidrolik olarak kaldırılan ve askıda tutulan askılı pulluklar kullanılmaktadır.
Günümüz koşullarında etkin olarak toprak işlemede kullanılan pulluklar, işleyici
gövdelerinin şekillerine ve çalışma biçimlerine göre sınıflandırılır. Gövdenin çalışma ve
şekline göre üç grupta sınıflandırır:

 Kulaklı pulluklar
 Döner kulaklı pulluklar
 Diskli pulluklar

1.4.1. Kulaklı Pulluklar

İşleyici gövdeleri bir kulağa benzetilen pulluklara kulaklı pulluklar denir. Askılı
pulluklar içinde en çok kullanılan pulluklardır. Soklu pulluklar da denir. Toprağı yatay
olarak keser, yükselterek parçalar ve çevirerek devirir.

Resim 1.1: Kulaklı pulluk

1.4.2. Döner Kulaklı Pulluklar

Parçaları ve çalışma prensibi kulaklı pulluklar gibidir. Onlardan farkı, düz sürüm (aynı
çiziden gidip-gelerek) yapmasıdır. Kulaklı pulluğun emniyetle çalışmadığı koşullarda daha
etkin olarak kullanılabilir. Diskli pulluklar, kulaklı pulluğun etki edemediği sert ve kuru
topraklarda, taşlı veya bitki artıklı tarlalarda, ağır köklerin bulunduğu topraklarda, gevşek ve
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batak topraklarda, aşındırıcı topraklarda çalışabilir. Düz sürüm yapmakla kulaklı pulluklara
göre aşağıdaki avantajlar sağlanır:

 Tarla yüzeyi düzgün bir şekilde sürülmüş olur.
 Erozyon önlenir.
 Dönüşlerde boşa geçen zaman kısaldığı için zaman ve yakıt tasarrufu sağlanır.

Resim 1.2: Döner kulaklı pulluk

1.5. Kulaklı Pullukların Parçaları

Kulaklı pullukların parçaları aktif ve yardımcı parçalar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.

Kulaklı pullukların aktif parçaları; toprağın kesilmesini, kaldırılmasını ve parçalanarak
bölünmesini sağlar. Pasif parçalar ise pulluğun dik durmasını, sevk ve idaresini,
ayarlanmasını ve parçaların birbirine bağlanmasını sağlar.
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1.5.1. Aktif Parçalar

Resim 1.3: Kulaklı pulluğun ana parçaları

Resim 1.3’te kulaklı pullukların ana parçaları gösterilmiştir:

1. Bağlama kafası
2. Destek demiri
3. Pulluk çatısı
4. Bağlama oku
5. Kulak
6. Uç demiri
7. Çapraz mil

1.5.1.1. Bağlama Kafası

Pulluğun traktöre üst bağlantı kolu ile bağlandığı yerdir. Sürümde toprak içindeki
impulsların hidrolik sisteme aktarılabilmesi için üst bağlantı kolunun traktöre doğru eğik
olmalıdır. Bu nedenle bağlama kafasının 2–3 delikli olması gerekir.

Resim 1.4: Bağlama kafası
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1.5.1.2. Çatı

Pulluk gövdelerini (sokları) birbirine bağlayan ana parçadır.

Resim 1.5: Çatı

1.5.1.3. Çapraz Mil ve Muylular

Pulluk çapraz milin (eksantrik mil) her iki tarafında bulunan muylularla traktörün alt
bağlantı kollarına bağlanır. Çapraz milin muylularının çapları ile bağlantı kafasının
deliklerinin çapları traktörün büyüklüğüne ve pulluğun gövde sayısına göre değişir. Bunlar
kategori olarak üç grupta bulunur.

Resim 1.6: Çapraz mil ve muylular

1.5.1.4. Gövde

Pulluk gövdesi (sok) pulluğun toprağı işleyen en önemli organıdır. Gövde sayısı
pulluğun büyüklüğüne göre değişir. Gerektiğinde üzerine yardımcı parçalar da takılabilir.
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Resim 1.7: Gövde

Resim 1.7’de kulaklı pullukların ana parçaları gösterilmiştir:

1. Uç demiri
2. Taban demiri
3. Payanda
4. Ökçe
5. Kulak
6. Kulak uzantısı

Killi ve ağır topraklarda pullukla çalışırken fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulmasının
yanında bu tip topraklar pulluk gövdesine yapışır. Bu gibi topraklarda sürüm yaparken bu
dezavantajları ortadan kaldırmak için parmaklı tip gövdeli pulluklar kullanılır.

Resim 1.8: Parmaklı gövde

1.5.1.5. Uç Demiri

Toprağı yatay olarak kesip kulağa sevk eden parçadır. Payandaya, gömme ve havsalı
vidalarla bağlanmıştır. Devamlı toprak içinde çalıştığından zamanla aşınır, dolayısıyla sık sık
değiştirilen bir parçadır. Aşınmış uç demiri, fazla çeki gücüne gerektirmesinin yanı sıra
tabandaki kılcal boruların ağzını sıvayacağından taban suyunun köklerin seviyesine
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ulaşmasına engel olur. Toprak çeşitlerine göre geliştirilmiş çeşitli uç demirleri
geliştirilmiştir.

Resim 1.9: Uç demiri

1.5.1.6. Kulak

Uç demirinin yatay olarak kestiği toprağı yükseltip parçalayarak yana devirir.

Resim 1.10: Kulak

Toprağın kulak üzerinden kolayca kayarak yükselebilmesi için kulağın pürüzsüz ve
parlak olması gerekir. Aynı zamanda toprağın göstereceği basınca dayanıklı ve esnek
olmalıdır. Kulağın toprakla ilk temas eden göğüs kısmı ayrı bir parça hâlindedir, aşınma
olunca bu kısım değiştirilir. Değişik özellikteki topraklar için geliştirilmiş kulak tipleri
vardır.

1.5.1.7. Payanda

Uç demiri, kulak ve taban demirini bir birine bağlayan parçadır, alçak ve yüksek
payanda şekilleri vardır.

Resim 1.11: Payanda

1.5.1.8. Taban Demiri

Pulluğu yan kuvvetlerin tesirinden çizi duvarına dayanarak korur ve sağa sola
oynamayı önler. Çok soklu pulluklarda arka sokta bulunur ve daha uzundur, diğer soklarda
kısadır.



10

1.5.1.9. Ökçe Demiri

Taban demiri devamlı olarak çizi tabanına sürtünerek çalıştığı için çabuk aşınır. Bunu
önlemek için sert dökümden yapılmış bir parça, taban demirinin ucuna bağlanır. Buna ökçe
denir. En son sokta bulunur, aşınınca değiştirilir.

1.5.1.10. Kulak Uzantısı

Kesilen toprak şeridinin çizi tabanına düşmesini önleyerek daha iyi bir sürüm
yapılmasını sağlar.

Resim 1.12: Uç demiri

 Pulluktaki ölçüler

Pullukların iyi sürüm yapabilmesi için bazı ölçüler vardır. Bu ölçüler çalışma sonucu
aşıma ve zorlanmadan dolayı değişir ve iyi bir sürüm yapılamaz. Bunlar alt kavrama payı ve
yan kavrama payıdır.

 Alt kavrama payı

Uç demiri payandaya ucu biraz aşağıya yönelmiş olarak bağlanmıştır. Bu durum
pulluk yere konulduğu zaman alt kısımda uç demirinin ucu ile payanda arasında bir boşluk
görülür, buna alt kavrama payı denir. Bu pay, pulluğun toprağa iyi dalmasını sağlar. Alt
kavrama payı 2–3 cm olmalıdır. Uç demiri aşındıkça bu boşluk azalır.

Resim 1.13: Alt kavrama payı

 Yan kavrama payı
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Uç demirinin ucu taban demirinden işlenmemiş toprağa doğru biraz çıkıntılı olarak
bağlanmıştır. Pulluk yan olarak düz bir yere konulduğunda bir boşluk bulunur buna yan
kavrama payı denir. Yan kavrama payı 5–6 mm kadar olmalıdır.

Bu boşluk az veya çok olursa pulluk dengeli çalışmaz.

Resim 1.14: Yan kavrama payı

1.5.2. Pulluğun Pasif (Yardımcı) Parçaları

Pulluğun yardımcı parçalarını keski demiri ve ön gövdecik olarak ikiye ayırabiliriz:

1.5.2.1. Keski Demiri

Toprak şeridini çizi duvarı boyunca keserek işlenmemiş (çiğ) taraftan ayırmaktır.
Bıçak keski ve disk keski şekillerinde yapılır. Bıçak keski daha çok taşlı topraklarda çalışan
pulluklarda, disk keski ise taşsız normal topraklarda çalışan pulluklarda bulunur.

Resim 1.15: Disk keski demiri
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1.5.2.2. Ön Gövdecik

Pulluk gövdesinin hemen önünde bulunur ve sürülen toprak şeridinin üst tabakasını
önceden kesip bir önceki çizinin dibine aktarır.

Resim 1.16: Ön gövdecik

1.6. Kulaklı Pullukların Çalışma Sistemi

Kulaklı pullukla toprağın işlenmesinde toprak, önce keski demiri ve uç demiri yardımı
ile yandan ve alttan bir şerit hâlinde kesilir. Bu şerit, pulluk kulağı tarafından alt üst edilerek
yan tarafa itilir ve açık olan bir önceki çizinin içine yatırılır. Kulaklı pulluk tarafından
toprağın parçalanması, pulluğun ilerlemesi ile başlar. Anızı, yabancı otları ve tarlaya
serpilmiş olan gübre vs. materyali bitkinin faydalanabileceği seviyeye gömerek ve toprağı
bir miktar pülverize ederek (parçalayan, küçük parçalara ayıran) çalışır.

Resim 1.17: Kulaklı pullukla çalışma

1.7. Kulaklı Pulluklarda Aranan Özellikler

 Pulluk, traktörün gücüne uygun olmalıdır. Genellikle 40 BG’ye kadar 2 soklu,
60 BG’ye kadar 3 soklu, daha güçlü traktörlerde de 4 veya daha fazla soklu
pulluklar uygundur.

 Pulluk ölçüleri, traktörün teker iz genişliğine ve traktörün üç nokta bağlantı
sistemine uygun olmalıdır.
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 Pulluk bağlama kafasında 2–3 adet bağlama deliği olmalıdır.
 Uç demiri aşınmamış, alt ve yan kavrama payı boşlukları önerilen ölçülerde

olmalıdır.
 Pulluklarda sok sayısı fazlaysa (3’ten çok) destek tekeri olmalıdır.

1.8. Kulaklı Pullukların Bakımı

İş mevsimi sonunda pulluklar, fazla nemli olmayan kapalı alanlarda muhafaza edilir.
Uç demiri, taban demiri, ökçe ve kulak kısımları kontrol edilerek aşınmış parçalar
değiştirilir. Bağlantı kısımlarındaki cıvata ve somunlar gözden geçirilerek gevşemiş olanlar
sıkılır, bozuk olanlar değiştirilir. Bilhassa uç demiri ve kulak kısımları paslanmaya karşı gres
yağı sürülerek korunmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kulaklı pullukların bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem basamakları Öneriler

 Aşınmış ökçeyi değiştiriniz.
 Aşınmış ökçe ve taban demirinin pulluğun

dengeli çalışmasına engel olduğunu
hatırlayınız.

 Aşınmış veya iyice bükülmüş kulak
uzantılarını değiştiriniz.

 Aşınmış veya bükülmüş kulak uzantısının
sürüm kalitesini düşürdüğünü hatırlayınız.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıkınız.  Gevşemiş veya aşınmış elemanların ileride
daha büyük arızalara sebep olduğunu
hatırlayınız.

 Gevşemiş ve aşınmış bağlantı elemanları
için gerekli tedbirleri alınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Yan kavrama payını kontrol ediniz.  Alt ve yan kavrama payları yeterli değilse
pulluğun toprağa batmadığını ve dengesiz
çalıştığını hatırlayınız.

 Bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen
alt ve yan kavrama paylarını öğreniniz.

 Alt kavrama payını kontrol ediniz.

 Aşınmış ve bozulmuş uç demirini
değiştiriniz.

 Uç demirinde ve taban demirinde aşınma,
eğilme, burulma ve kırılma kontrolü
yapınız.

 Aşınmış ve bozulmuş taban demirini
değiştiriniz.

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz.
 Emniyet sistemlerinin sürüm sırasında

pulluğu koruduğunu unutmayınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Çalışan parçaları zamanında yağlayarak

aşınmayı azaltınız.

 Hidrolik pistonlarda ve hortumlarda
sızdırmazlık kontrolü yapınız.

 Sistemin emniyetli bir şekilde
çalışabilmesi için hidrolik sistemde kaçak
olmamasına dikkat ediniz.

 Destek tekerinin havasını kontrol ediniz.
 Pulluklarda sok sayısı üç adetten çok

olduğunda destek tekeri kullanıldığını
hatırlayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız.

 Çalışan parçaların iş mevsimi sonunda
açıkta bırakıldığında korozyon ve
paslanmaya maruz kaldığını hatırlayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta
veya takozla sehpaya alarak muhafaza
ediniz.

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen
şekillerde muhafaza ortamı hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Aşınmış ökçe demirini değiştirdiniz mi?
2 Aşınmış veya bükülmüş kulak uzantısını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş taban demirini deliştirdiniz mi?
4 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?
5 Alet ya da makinenin yağlanacak yerlerini yağladınız mı?
6 Hidrolik sistemde sızıntı kontrolü yaptınız mı?
7 İş öncesi destek tekerinin havasını kontrol ettiniz mi?
8 Sezon sonu çalışan yüzeylere gres yağı sürdünüz mü?

10
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla
sehpaya alarak muhafaza ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi 1.sınıf toprak işleme aleti/makinesi değildir?
A) Pulluklar
B) Çizeler
C) Dipkazanlar
D) Tırmıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi pulluğun görevi değildir?
A) Sıkışmış toprağı kesmek
B) Yabancı otlara tarlaya gömmek
C) Tarlaya tohum atmak
D) Atılmış gübreyi tarlaya gömmek

3. Aşağıdakilerin hangisi pulluğun ana parçasıdır?
A) Disk keski
B) Bıçak keski
C) Bağlantı kafası
D) Gübre gömücü

4. Alt kavrama payı az olursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Pulluk toprağa daha iyi dalar.
B) Pulluk toprağa iyi dalamaz.
C) Pulluk işlenmiş tarafa kaçar.
D) Daha iyi sürüm yapar.

5. Yan kavrama payı az veya çok olursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Pulluk dengesiz çalışır.
B) Pulluk toprağa dalamaz.
C) Daha iyi sürüm yapılır.
D) Pulluk görev yapamaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi gövdenin parçasıdır?
A) Bağlama kafası
B) Ökçe
C) Çatı
D) Destek tekeri

7. Uç demiri aşınırsa aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulur.
B) Pulluk çalışmaz.
C) Uç demiri toprağa daha iyi dalar.
D) Fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulmaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Payanda aşağıdakilerden hangilerini birleştirir?
A) Uç demiri-çatı-taban demiri
B) Uç demiri-destek tekeri-taban demiri
C) Uç demiri-kulak-taban demiri
D) Uç demiri-kulak-bağlama kafası

9. Kulak uzantısının görevi nedir?
A) Kesilen toprak şeridini devirir.
B) Kesilen toprak şeridinin çizi tabanına düşmesini önler.
C) Kesilen toprak şeridinin çizi tavanına düşmesini önler.
D) Kesilen toprak şeridini parçalar.

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Diskli pullukların bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde diskli pullukların nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek diskli pullukların çalışmalarını, bakım ve

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DİSKLİ PULLUKLAR

2.1. Diskli Pullukların Kullanım Alanları ve Görevleri

Kulaklı pullukların iyi çalışamadığı, dalma güçlüğü çektiği kuru, killi ve sert
topraklarda, süngerimsi yapıya sahip gevşek topraklarda, fazla kök ihtiva eden topraklarda,
derin sürüm yapılması istenen topraklarda, taban taşı ve aşındırma etkisi yüksek topraklarda,
derin işlenmesi (30-40 cm) istenilen topraklarda kullanılır.

Resim 2.1: Diskli pulluk

2.2. Diskli Pullukların Parçaları

Yapısal olarak kulaklı pulluklardan farkı, pulluk gövdesinin disk şeklinde yapılması
ve rulmanlarla pulluk çatısına bağlanmasıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Diskli pulluğun parçaları

1. Bağlama kafası
2. Çapraz mil
3. Rulmanlı disk yatağı
4. Disk
5. Çatı
6. Bağlantı oku
7. Çizi tekeri
8. Sıyırıcı

2.3. Diskli Pullukların Çalışma Sistemi

Diskli pulluklar toprağın etkisiyle dönerek çalışır. Disk çevresi keskinleştirildiğinden
toprağı bir şerit hâlinde keser. Bu şerit, diskin yüzeyine yapışır; diskin dönmesi ile yukarı
kaldırılır ve bükülür. Diskin yukarısında bulunan sıyırıcı, toprağı sıyırır ve toprak şeridi
yukarıdan aşağıya düşüp parçalanır. Diskli pulluklarda kesme işlemi daha az kuvvet
gerektirir.

Toprağı iyi bir şekilde kesip parçalamasına karşın toprak şeridini deviremez. Ağır ve
hafif topraklara göre disk açısı değiştirilerek derinlik ayarı yapılır. Toprağa kendi ağırlığıyla
batar. Dolayısıyla yapı olarak ağırdır. Toprağın sertliğine göre batma seviyesi
değişeceğinden çizi tabanı düzgün olmaz. Ağır topraklarda batabilmesi için üzerine ek
ağırlık konulabilir.
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Resim 2.3: Diskli pulluğun çalışması

2.4. Diskli Pullukların Avantaj ve Dezavantajları

 Diskli pullukların avantajları

 Kesme işlemini diskin kenarları yaptığından diskler kendi kendine
bilenir.

 Diskler dönerek çalıştığı için kulaklı pulluklara göre tıkanma ihtimali çok
azdır, engellere takılmaz.

 Kulaklı pulluklarda uç demiri aşınmışsa taban sertliğine sebep olur, diskli
pulluklarda böyle bir ihtimal yoktur.

 Diskin yapısı bombeli olduğundan darbelere karşı daha dayanıklıdır.
 Diskli pulluklar, kulaklı pulluklara göre daha az çeki gücü ister.

 Diskli pullukların dezavantajları

 Kulaklı pulluklar gibi toprağı iyi deviremediğinden yabancı otları ve
atılan gübreyi toprağa iyi karıştıramaz.

 Toprağı şeritler hâlinde kestiğinden bilhassa ağır ve yaş toprakları iyice
parçalayamaz.

 İş derinliği yeknesak olmadığından çizi tabanı dalgalı olur.
 Toprağa dalabilmesi için ağır olması gerekir.

2.5. Diskli Pullukların Bakımı

İş mevsimi sonrası diğer alet ve makinelerde olduğu gibi diskli pulluklar da fazla
nemli olmayan kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Diskler ayrı ayrı kontrol edilip çatlama
kırılma varsa değiştirilmeli; rulmanlar kontrol edilmeli, bozuk olanlar yenisi ile
değiştirilmeli, bozuk değillerse gresörlüklerine yeteri kadar gres basılmalı; bağlantı somun
ve cıvataları sıkılmalı, bozuk olanlar yenisi ile değiştirilmeli; paslanmaya karşı disk
yüzeylerine çapraz milin muylularına gres sürülmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Diskli pullukların bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıkınız.
 Gevşemiş elemanların ileride daha büyük

arızalara sebep olduğunu hatırlayınız.
 Aşınmış bağlantı elamanlarını

değiştiriniz.
 Aşınmış elamanların aletin düzgün

çalışmasını engellediğini unutmayınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Çalışan parçaların yağlanarak zamanla

aşınmasının azaltılacağını unutmayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız.

 Çalışan parçaların iş mevsimi sonunda
açıkta bırakıldığında korozyon ve
paslanmaya maruz kaldığını unutmayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta
veya takozla sehpaya alarak muhafaza
ediniz.

 Alet/makinenin kapalı bir yerde nem ve
güneşin ışınlarından uzak bir şekilde
korunduğunu hatırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını kontrol edip sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Alet/makineyi kataloğa göre yağladınız mı?

4
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanmaya karşı greslediniz
mi?

5
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoza alarak muhafaza
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

1. Aşağıdakilerden hangisi diskli pulluklarda bulunmaz?
A) Çatı
B) Bağlama kafası
C) Kulak
D) Çapraz mil

2. Aşağıdakilerden hangisi diskli pulluğun parçasıdır?
A) Sıyırıcılar
B) Kulak uzantısı
C) Disk keski
D) Gübre gömücü

3. Toprağı daha iyi kesip parçalayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diskli pulluklar
B) Tırmıklar
C) Kültivatörler
D) Merdaneler

4. Aşağıdakilerden hangisi diskli pullukların avantajlarından değildir?
A) Sürüm yaparken çabuk tıkanır.
B) Ağır ve yapışkan topraklarda daha iyi çalışır.
C) Fazla çeki gücü ister.
D) Yabancı otları toprağa daha iyi gömer.

5. Aşağıdakilerden hangisi diskli pullukların dezavantajıdır?
A) Toprak çeşidine göre diskler değiştirilebilir.
B) Diskler kısa zamanda keskinliğini kaybeder.
C) Diskler toprak çeşidine göre değiştirilemez.
D) En fazla kullanılan pulluk tipleridir.

6. İş mevsimi sonunda diskli pulluklar nerede muhafaza edilmelidir?
A) Açık güneşli alanlarda
B) Serin nemli yerlerde
C) Herhangi bir yerde
D) Kapalı ve nemli olmayan yerlerde

7. İş mevsimi sonunda diskli pullukların çalışan parçaları paslanmaya karşı nasıl
korunur?
A) Üstü bir bezle örtülerek
B) Boya sürülerek
C) Herhangi bir köşede bekletilerek
D) Gres yağı sürülerek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Diskler toprak içinde nasıl çalışır?
A) Dönerek
B) Sürüklenerek
C) Toprağı süpürerek
D) Titreşim yaparak

9. Sıyırıcı aşağıdakilerin hangisinde bulunur?
A) Kulaklı pulluklarda
B) Tırmıklarda
C) Diskli pulluklarda
D) Dip kazanlarda

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
Dipkazan ve çizellerin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak

yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde dipkazan ve çizellerin nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek dipkazan ve çizellerin çalışmalarını, bakım ve

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DİPKAZAN VE ÇİZELLER

3.1. Dipkazanların Kullanım Alanları ve Görevleri

Bazı toprak ve iklim koşullarında her yıl toprağın aynı derinlikte işlenmesi nedeniyle
toprak katının hemen altında kalınlığı 8–10 cm’ye varan su geçirmez sert bir tabaka
oluşmaktadır. Taban taşı denilen bu tabakanın oluşmasıyla ortaya çıkan taban sertliğinden
dolayı yağışlı mevsimlerde su, bitki kökü seviyesinde birikir, aşağı geçemez ve çok yağışlı
geçen mevsimlerde kök çürüklüğüne sebep olur. Kurak mevsimlerde de taban sertliğinden
dolayı toprak altındaki nem yukarılara çıkamayacağından kökler gelişemez ve toprak
çatlayabilir. Oluşan bu sert tabaka ve taban sertliğinin kırılmasında dipkazanlar (subsoilder)
kullanılmaktadır.

3.2. Dipkazanların Sınıflandırılması

Dipkazanlar işleyici organlarına göre ikiye ayrılır:

 Sabit işleyici organa sahip dipkazanlar: Bu dipkazanlar bir çatıya sabit olarak
bağlanmıştır ve 1-4 adet işleyici organa sahiptir. İş derinliği 40-60 cm arasında
değişir.

 Titreşimli işleyici organa sahip dipkazanlar: Titreşimli dip kazanlar
hareketlerini traktör kuyruk milinden alan tiplerdir. Bu dipkazanlar sayesinde
toprak, daha iyi gevşetilir ve kabartılır. İşleyici organları çeşitli yönlere hareket
eden tipleri vardır. Daha derin işleme yaptığı için (80-100 cm) daha fazla güce
ihtiyaç duyar. Ancak kuyruk mili gücünden faydalanıldığı için daha az çeki
gücü ihtiyacı gerektirir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.3. Dipkazanların Parçaları

Sabit işleyici organa sahip dipkazanlarla titreşimli işleyici organa sahip dipkazanların
parçaları aynıdır, titreşimli olanlar traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalıştığı için
onlarda ek olarak bir dişli kutusuna (şanzıman) ihtiyaç vardır. Dipkazanlar bir çatıya
bağlanmıştır. Ayak sayısı bir veya daha çok olabilir. Dipkazanlarla çalışırken dikkat edilmesi
gereken önemli nokta toprağın kuru olduğu zamanlarda çalışılmasıdır. Tek ayaklı dipkazanla
çalışırken kabartılan toprağın tekrar sıkışmaması için birer iş genişliği atlayarak ayak sayısı
fazla ise normal bir şekilde çalışılmalıdır. Drenaj problemi olan yerlerde işleyici organın
arkasına torpil takılarak fazla su tahliye edilebilir.

Resim 3.1: Sabit işleyici organa sahip dipkazanın parçaları

1. Bağlama kafası
2. Yan bağlantı muyluları
3. Çatı
4. Payanda
5. Uç demiri
6. Torpil (Topuz)
7. Destek ayağı
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Resim 3.2: Titreşimli işleyici organa sahip dipkazanın parçaları

1. Bağlama kafası
2. Alt bağlama muyluları
3. Çatı
4. Payanda
5. Uç demiri
6. Hareket mili
7. Dişli kutusu

3.4. Dipkazanların Çalışma Sistemi

 Sabit işleyici organa sahip dipkazanların çalışma sistemi

İş derinlikleri 40–60 cm arasında değişir. Kabartma işlemi iş derinliğinin iki katı bir
alanı kabartır, bu da kullanılan uç demiri ile doğru orantılıdır. İstenildiğinde uç demiri
değiştirilebilir.

 Titreşimli organa sahip dipkazanların çalışma sistemi

Titreşimli dip kazanlar hareketini traktörün kuyruk milinden alır. İş derinlikleri 80–
100 cm arasındadır. Toprağı daha iyi gevşetir ve kabartır. Titreşimli dipkazanlarla çalışırken
traktörün ön seçme kolu çeki kontrolde olması gerekir.

3.5. Dipkazanların Bakımı

Dipkazanlar devamlı kullanılmadığından kapalı ve nemli olmayan alanlarda muhafaza
edilmelidir. Ağaç takoz veya sehpa üzerine konulmalıdır. Çalışan kısımlar paslanmaya karşı
gres yağı sürülerek korunmalı, bağlantı kısımları kontrol edilmeli, gerekirse cıvata ve
somunları sıkılmalıdır. Aşınmış parçalar değiştirilmelidir. Titreşimli dipkazanlarda şaftın
mafsallarına gres basılmalı, şaft mili gres sürülerek korunmalıdır. Ayrıca dişli kutusu yağı
kontrol edilmeli gerekirse yağ takviyesi yapılmalıdır.
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3.6. Çizellerin Kullanım Alanları ve Görevleri

Son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprağı derin olarak çizdiklerinden
dipkazanın da görevini üstlenmiş olur. Özellikle pamuk tohumu ekim yerlerinin
hazırlanmasında çok kullanılır.

3.7. Çizellerin Parçaları

Resim 3.3: Çizelin parçaları

1. Bağlama kafası
2. Çatı
3. Bağlantı saplamaları
4. Ayak
5. Değişebilir uç demiri
6. Traktörün alt bağlantılarının takıldığı muylular

3.8. Çizellerin Çalışma Sistemi

Çizeller toprağı derinlemesine yırtarak işler, bitkisel artıkları toprağa karıştırmaz.
Toprak yüzeyini örten bitkisel artıklar, toprağı erozyona karşı koruyup buharlaşmayı
engelleyeceğinden nem toprak bünyesinde tutulur. Çizeller toprağı kabartır ve taban taşı
oluşmasını engeller. Sonuçta bitki kökleri toprağın daha alt tabakalarına ulaşacağından bitki
daha iyi beslenir.

3.9. Çizellerin Bakımı

Sezon sonu yıkanıp temizlenerek kurutulan çizeller, atölyede kontrol edilir. Gevşeyen
kısımlar sıkılır, aşınan veya bozulan parçalar yenisiyle değiştirilir. Bakımı yapılan çizeller,
nemli olmayan kapalı bir yerde tahta takoz veya bir sehpa üzerinde muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Dipkazan ve çizellerin bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıkınız.
 Gevşemiş bağlantı elamanlarının

sıkılmazsa ileride daha büyük arızaların
oluşmasına sebep olduğunu hatırlayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engelleyeceğini ve
diğer elamanların zamansız bozulmasına
sebep olacağını hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş uç demirini
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş uç demirinin aletin
düzgün çalışmasını engellediğini
hatırlayınız.

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz.
 Emniyet sistemlerinin çalışma esnasında

aleti koruduğunu hatırlayınız.
 Dişli kutusunun yağını kontrol ediniz,

eksikse tamamlayınız.
 Dişli kutusunun yağını katalogda

belirtilen çalışma zamanları sonrasında
kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız. Dişli kutusu yağını değiştiriniz.

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü
yapınız.

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla
takınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Dişli kutusunun yağını katalogda

belirtilen çalışma saati sonrası
değiştiriniz.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle yağlayınız.

 Alet/makinenin katalogda belirlenen
zamanlarda çalışan kısımlarını
yağlayarak aşınmayı önlediğinizi
hatırlayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta
veya takozla sehpaya alarak muhafaza
ediniz.

 Sezon sonunda çalışan yüzeylerin açıkta
bırakılırsa korozyona ve paslanmaya
maruz kaldığını unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını kontrol edip sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş uç demirini değiştirdiniz mi?
4 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?

5
Dişli kutusunun yağını kontrol ederek eksikse
tamamladınız mı?

6 Dişli kutusunun yağını kataloğa göre değiştirdiniz mi?
7 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?
8 Alet/makinenin çalışan kısımlarını yağladınız mı?

9
Paslanmaya karşı sezon sonunda çalışan kısımları
yağladınız mı?

10
Alet/makineyi dış ortamın olumsuz etkilerine karşı kapalı
bir yerde tahta bir takoz üzerine aldınız 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 katının hemen altında 8–10 cm’ye varan su geçirmeyen sert bir tabaka neden
oluşur?
A) Derin sürüm yapmakla
B) Yüzeysel sürüm yapmakla
C) Her yıl aynı derinlikte sürüm yapmakla
D) Ağır alet makine kullanmakla

2. Titreşimli organa sahip dipkazanlar hareketini nereden alır?
A) Traktörün kuyruk milinden
B) Topraktan
C) Ayrı bir motordan
D) Hareket almadan çalışır.

3. Titreşimli dipkazanlarla çalışırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda
olmalıdır?
A) Yüzücü pozisyonda
B) Durum kontrol pozisyonunda
C) Nötr kontrol pozisyonunda
D) Çeki kontrol pozisyonunda

4. Sabit işleyici organa sahip dipkazanların iş derinliği ne kadardır?
A) 10–20 cm
B) 20–30 cm
C) 30–40 cm
D) 40–60 cm

5. Titreşimli işleyici organa sahip dipkazanların iş derinliği ne kadardır?
A) 20–40 cm
B) 40–60 cm
C) 60–80 cm
D) 80–100 cm

6. Torpil ne işe yarar?
A) Kuru topraklarda drenajı sağlar.
B) Kumlu topraklarda drenajı sağlar.
C) Islak topraklarda drenajı sağlar.
D) Toprağın daha derin işlenmesini sağlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Çizeller aşağıdakilerin hangisinin görevini de yapar?
A) Tırmıkların
B) Merdanelerin
C) Kültivatörlerin
D) Dipkazanların

8. Çizeller nasıl çalışır?
A) Toprağı sürükleyerek
B) Toprağı devirerek
C) Toprağı yüzeysel çizerek
D) Toprağı derinlemesine yırtarak

9. Dipkazan ve çizeller sezon sonu nasıl muhafaza edilir?
A) Nemli olmayan kapalı alanlarda
B) Nemli olmayan açık alanlarda
C) Açık alanlarda
D) Kapalı alanlarda

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Kültivatörlerin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde kültivatörlerin nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek kültivatörlerin çalışmalarını, bakım ve ayarlarının

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. KÜLTİVATÖRLER

4.1. Kültivatörlerin Kullanım Alanları ve Görevleri

Toprağı devirmeden (alt üst etmeden) işleyen, her çeşit toprakta en çok kullanılan
aletlerdir. Tarla yüzeyini düzler, kabartır; yabancı otları söker; çok otlu tarlalarda bile
rahatlıkla çalışabilir. İyi sürülmemiş, derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar.
Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir. Kültivatörler tek olarak
kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner tırmıkla birlikte de kullanılır.

Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalamak, yabancı
otları kesip köklerini toprak üstüne çıkarmak, kimyevi gübre ve serpme ekilen tohumları
kapatmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturur. Kültivatörler toprak
yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında kullanıldığı gibi ağır
tipleriyle de anız bozma işlemleri yapılmaktadır. Ülkemizde kuru tarım bölgelerinde
uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.
İkileme ve üçleme işlemleri, kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle
yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme
yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.

Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan
kültivatörler, gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (pamuk, pancar,
mısır) çapalanmasında da kullanılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.2. Kültivatörlerin Sınıflandırılması

Kültivatörler toprak işleyici ayaklarına göre sınıflandırılır:

 Yaysız ayaklı kültivatörler: Daha çok traktörle çekilir ağır ve derin işlemede
kullanılır.

 Yaylı ayaklı kültivatörler: Toprağı karıştırmadan yırtarak işler ve alt tabakadaki
parçacıkları üste çıkarmaz. Nispeten sağlam olduğu için daha ağır ve sert
topraklarda kullanılabilir.

 Yarı yaylı ayaklı kültivatörler: Özellikle hafif topraklarda kullanılabilir, sert
topraklarda iyi iş görmez.

4.3. Kültivatörlerin Parçaları

Resim 4.1: Kültivatörün parçaları

1. Bağlama kafası
2. Alt bağlama muyluları
3. Çatı
4. Ayak
5. Uç demiri
6. Yay

Kültivatörlerde kullanılan işleyici gövde olan ayak ve uç demirleri yapılacak işe ve
toprak şartlarına göre dar ve kazayağı tipindedir.
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4.4. Kültivatörlerin Çalışma Sistemi

Kültivatörler toprağı pulluk gibi alt üst ederek değil titreşim etkisiyle yırtarak işler.
Böylece toprağı gevşeterek ufalar ve parçalar. Taban taşı oluşturmaz. Toprağın nemini ve
tavını korur.

Kültivatörlerden beklenen çalışma etkinliği; ayaklar arası mesafe ve iş derinliği
yanında çalışma hızına bağlıdır. Uygun hız, ayakların birim alandaki toprak kütlesini
parçalama ve ufalama etkisini artırır.

4.5. Kültivatörlerin Bakımı

Sezon sonu basınçlı su ile yıkanarak hava ile kurutulan kültivatörlerin çalışan parçaları
ve uç demirleri kontrol edilir. Aşınan parçalar yenisi ile değiştirilir. Gevşeyen bağlantılar
sıkılarak kapalı bir yerde ve mümkünse tahta takoz üzerinde muhafaza edilir. Çalışan
yüzeyler de paslanmaya karşı greslenmelidir.



36

UYGULAMA FAALİYETİ
Kültivatörlerin bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını
sıkınız.

 Gevşemiş bağlantı elamanlarının sıkılmazsa
ileride daha büyük arızaların oluşmasına
sebep olduğunu hatırlayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engellediği gibi diğer
elamanların da zamansız bozulmasına sebep
olduğunu hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş uç demirlerini
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş uç demirinin aletin
düzgün çalışmasını engellediğini
hatırlayınız.

 Bozulmuş ve kırılmış ayakları
değiştiriniz.

 Bozulmuş ve kırılmış ayakların toprağı
yeterince parçalayamadığını hatırlayınız.

 Bozulmuş ve kırılmış yayları
değiştiriniz.

 Bozulmuş ve kırılmış yayların toprağı
yeterince parçalayamadığını hatırlayınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.  Alet/makinenin katalogda belirlenen
zamanlarda çalışan kısımlarının
yağlanmasının aşınmayı önlediğini
hatırlayınız.

 Çalışan yüzeyleri paslanmaya karşı
gresle kaplayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
tahta sehpa veya takozla sehpaya
alarak muhafaza ediniz.

 Sezon sonunda çalışan yüzeylerin açıkta
bırakıldığında korozyon ve paslanmaya
maruz kaldığını unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş uç demirini değiştirdiniz mi?
4 Bozulmuş ve kırılmış ayakları değiştirdiniz mi?
5 Bozulmuş ve kırılmış yayları değiştirdiniz mi?
6 Alet/makineyi kataloğa göre yağladınız mı?

7
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanmaya karşı gres yağı ile yağladınız
mı?

8 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya aldınız 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. Her çeşit toprakta aşağıdaki aletlerden hangisi çalışır?
A) Kulaklı pulluklar
B) Tırmıklar
C) Kültivatörler
D) Merdaneler

2. Aşağıdaki aletlerden hangisi toprağı kabartarak yüzeyi düzler?
A) Döner kulaklı pulluklar
B) Kulaklı pulluklar
C) Diskli pulluklar
D) Kültivatörler

3. Aşağıdaki aletlerden hangisinin işleyici organlarının yerleri değiştirilerek çapalama
işlemi için kullanılabilir?
A) Dipkazanlar
B) Kültivatörler
C) Kulaklı pulluklar
D) Diskli pulluklar

4. Çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme yapmadan aşağıdakilerden hangisi
tohum yatağı hazırlanmasında kullanılabilir?
A) Kültivatörler
B) Merdaneler
C) Tırmıklar
D) Dipkazanlar

5. Sezon sonu kültivatörlerin çalışan parçaları paslanmaya karşı nasıl korunur?
A) Motor yağı sürülerek
B) Hidrolik yağı sürülerek
C) Dişli yağı sürülerek
D) Gres yağı sürülerek

6. Kültivatörler neye göre sınıflandırılır?
A) Bağlama kafasına göre
B) Çapraz millerine göre
C) Ayak sayılarına göre
D) Uç demirlerine göre

7. Aşağıdakilerden hangisi, toprağı titreşim etkisiyle yırtarak çalışır?
A) Kulaklı pulluklar
B) Merdaneler
C) Diskli pulluklar
D) Kültivatörler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Uç demiri aşağıdakilerin hangisinin parçası değildir?
A) Kültivatörlerin
B) Kulaklı pullukların
C) Döner kulaklı pullukların
D) Diskli pullukların

9. Sezon sonu kültivatörler nasıl muhafaza edilir?
A) Açık bir alanda
B) Kapalı nemsiz bir alanda
C) Kapalı nemli alanlarda
D) Açık nemsiz alanlarda

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Toprak frezelerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde toprak frezlerinin nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek toprak frezlerinin çalışmalarını, bakım ve

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TOPRAK FREZELERİ

5.1. Toprak Frezelerinin Kullanım Alanları ve Görevleri

Toprak frezesi, toprak işlemede ve tohum yatağının hazırlanmasında kullanılan ikinci
sınıf bir alettir. Ekim makineleriyle birlikte kombine olarak da kullanılır. Toprak frezelerinin
görevleri:

 Toprağı yüzeysel olarak kabartıp ufalar ve karıştırır.
 Tarla yüzeyindeki ot ve sapları keserek toprağa karıştırır.
 Tarlaya atılan çiftlik gübresini toprağa mükemmel bir şekilde karıştırır.
 Her çeşit toprağı işleyerek ekime hazır bir hâle getirir. Pullukla işlenemeyen

toprağı da işler ve ekime hazır hâle getirir. Özellikle bağ ve bahçe işlerinde çok
kullanışlıdır.

 İkinci ürün için toprağın hazırlanmasını ve sapların toprağa karıştırılmasını
sağlar.

5.2. Toprak Frezelerinin Sınıflandırılması

Toprak frezeleri bıçakların dönüş yönüne veya büyüklüğüne göre sınıflandırılır.
Bıçakların dönüş yönüne göre bıçakları öne doğru (traktörün gidiş yönüne doğru) ve
bıçakları arkaya doğru (traktörün gidiş yönünün aksine) dönen frezeler olmak üzere ikiye
ayrılır. En çok bıçakları öne doğru dönen frezeler kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Büyüklüğüne ve ağırlığına göre hafif frezeler ve ağır frezeler olmak üzere ikiye ayrılır.
Hafif frezeler daha çok bağ-bahçe işlerinde, ağır frezeler ise daha geniş tarım alanlarını
işlemede kullanılır.

5.3. Toprak Frezelerinin Parçaları

Resim 5.1: Toprak frezesinin parçaları

1. Bağlama kafası
2. Yan bağlantı yerleri
3. Çatı
4. Dişli kutusu
5. Kuyruk mili şaftı
6. Bıçaklar
7. Kızak
8. Bıçakları döndüren mil ve yatağı
9.Ayak

Toprak frezelerinde genel olarak bir güç kaynağı, tahrik edilen ve üzerinde otu veya
toprağı kesmeye yarayan bir mil üzerine yerleştirilmiş işleyici bıçaklardan oluşur. Mil
üzerindeki bıçaklar, yaylı çengel veya sivri keskin uçlar şeklindedir. çevre hızının etkisiyle
toprağı parçalar. Bıçaklar, mil üzerine oynak ve elastik ya da sabit bağlanır.
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5.4. Toprak Frezelerinin Çalışma Sistemi

Toprak frezeleri, traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışır. İlerleme hızı 4–8
km/h arasındadır. İlerleme hızı fazla olursa toprağı büyük parçalara ayırır, ilerleme hızı az
olursa toprağı küçük parçalara ayırır.

5.5. Toprak Frezelerinin Bakımı

Sezon sonu yıkanıp hava ile kurutulan toprak frezeleri; bilhassa çiftlik gübresiyle
çalışma yapılmışsa, bıçaklara sarılan ipler varsa bunlardan kesilerek temizlenir. Gevşemiş
bağlantılar varsa sıkılır. Aşınan ve bozulan parçalar değiştirilir. Eğilen bıçaklar
doğrultulmalıdır. Greslenecek kısımlara gres yağı basılır. Dişli kutusunun yağı kontrol edilir.
Uygun ve yeteri kadar dişli yağı konulmalıdır. Eksikse katalogda belirtilen yağla tamamlanır.
Kapalı ve nemli olmayan bir yerde tahta takoz veya sehpa üzerinde muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Toprak frezelerinin bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız..

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını
sıkınız.

 Gevşemiş bağlantı elamanlarının sıkılmazsa
ileride daha büyük arızalara neden olacağını
unutmayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engelleyeceğini ve diğer
elemanların da zamansız bozulmasına sebep
olabileceğini hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş bıçakları
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş bıçakların toprağın
parçalanmasını engellediğini hatırlayınız.

 Dişli kutusunun yağını kontrol ediniz,
eksikse tamamlayınız.

 Dişli kutusunun yağını belirli zaman
aralıklarında kontrol ediniz.

 Yağ eksikse katalogda önerilen yağla
tamamlayınız.

 Eksik yağın dişlilerin bozulmasına neden
olduğunu hatırlayınız.

 Yağın belirli bir zaman sonra yağlama
özelliğini kaybettiğini hatırlayınız.

 Dişli kutusunun yağını değiştiriniz.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Alet/makinenin çalışan kısımlarının

katalogda belirlenen zamanlarda yağlanarak
aşınmasının önlendiğini hatırlayınız.

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü
yapınız.

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla takınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeylerin açıkta
bırakılırsa korozyon ve paslanmaya maruz
kalacağını unutmayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
tahta veya takozla sehpaya alarak
muhafaza ediniz.

 Alet/makineleri kapalı bir yerde ve tahta
takoz üzerinde muhafaza ediniz, aksi
takdirde çürüme olduğunu hatırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş bıçakları değiştirdiniz mi?

4
Dişli kutusunun yağını kontrol ederek eksikse tamamladınız
mı?

5
Dişli kutusunun yağını katalogda önerilen çalışma zamanı
sonrası değiştirdiniz mi?

6 Alet/makineyi kataloğa göre yağladınız mı?

7
Hareketli kısımların muhafazasını çalışanlar için tehlikeli
olmayacak şekilde taktınız mı?

8
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanma ve korozyona
karşı korumak için gres yağıyla kapladınız mı?

9
Alet/makineyi kapalı bir yerde, tahta veya takozla sehpaya
aldınız 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 frezeleri aşağıdakilerden hangi isimle de tanınır?
A) Toprak pullukları
B) Dipkazanlar
C) Çizeller
D) Rotovatörler

2. Toprak frezeleri sezon sonunda nasıl muhafaza edilir?
A) Hidrolik yağ sürülerek
B) Dişli yağı sürülerek
C) Gres yağı sürülerek
D) Motor yağı sürülerek

3. Toprak frezeleri hangi şekilde sınıflanır?
A) Bıçak sayısına göre
B) Bıçakların dönüş yönüne göre
C) Bıçakların büyüklüğüne göre
D) Bıçakların rengine göre

4. Toprak frezesi hareketini nereden alır?
A) Traktörün kuyruk milinden
B) Traktörün tekerinden
C) Traktörün askı kollarından
D) Hareketini traktörden almaz.

5. Toprak frezelerinin toprağı paralama özelliği ne ile ilgilidir?
A) Traktörün hızı
B) Traktörün rengi
C) Traktörün büyüklüğü
D) Traktörün markası

6. Bıçakların dönüş yönüne göre en fazla hangi tip toprak frezeleri kullanılır?
A) Bıçakları öne doğru dönen toprak frezeleri
B) Bıçakları arkaya doğru dönen toprak frezeleri
C) Bıçakları yana doğru dönen toprak frezeleri
D) Bıçakları hiç dönmeyen toprak frezeleri

7. Toprak frezeleri hangi sınıf toprak işleme aletidir?
A) 1.sınıf
B) 2.sınıf
C) 3.sınıf
D) 4.sınıf

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–6

Tırmıkların bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde tırmıkların nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek tırmıkların çalışmalarını, bakım ve ayarlarının nasıl

yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. TIRMIKLAR

6.1. Tırmıkların Kullanım Alanları ve Görevleri

Tırmıklar, tohum yatağının hazırlanmasında kullanılan ikinci sınıf toprak işleme
aletleridir. Tırmık, toprak yüzeyini 4–8 cm derinlikte yüzeysel olarak işler. En çok hafif ve
orta ağırlıktaki topraklarda kullanılır. Yapılışları basit ve kullanılmaları kolaydır.

Görevleri

 Pullukla sürüm sonucunda oluşan kesek ve iri toprakları parçalar.
 Toprak yüzeyini düzelterek kabartır.
 Toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakasını kırar.
 Yabancı otları sökerek toprağa karıştırır.
 Tarlaya atılacak tohum için ideal bir ortam hazırlar.

6.2. Tırmıkların Sınıflandırılması

Genellikle işleyici organın şekil ve hareketine göre dişli, yaylı, döner (diskaro) ve
kuyruk milinden hareketli döner tırmıklar olmak üzere dört gruba ayrılır.

6.2.1. Dişli Tırmıklar

İşleyici gövdeleri değişik şekildeki dişler (çubuklar) şeklindedir. Tırmık, bu
çubukların yapısına göre etkinlik gösterir. Çubuklar, çeşitli şekillerdeki çatıların üzerine
dizilmişlerdir. Çatıların çeşitli şekillerde olmasının nedeni, bir sıra üzerindeki dişlerin
yabancı ot vb. ile tıkanmasını önlemektir. Çatılar genellikle üçgen, paralel kenar veya
zikzaklı olur. Dişler, çatı üzerine kirişlerle değişik şekillerde tutturulur. Kare kesitli dişler,
toprağı düzeltmek ve kesekleri parçalamak için; yassı ve ön tarafı keskin dişler ise daha çok

ÖĞRENME FAALİYETİ–6
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yabancı ot mücadelesinde kullanılır. Kültivatörlerin arkasında tohum yatağı hazırlanmasında
ve çayır meraların bakımında kullanılır. Toprak yüzeyine uyumlu çalışabilmesi için parçalı
yapılır.

Resim 6.1: Dişli tırmık

Tırmık çatıları genellikle 2-3 adedi yan yana kurularak çekilir. Bu şekilde iş genişliği
artırılmış olur. Dişli tırmıklarda çeki zincirinin uzunluğunun tırmığın batmasına büyük etkisi
vardır.

6.2.2. Yaylı Tırmıklar

Yaylı tırmıkların işleyici gövdeleri yaylıdır ve yarım daire şeklinde bükülmüştür.
Yaylı ayakların parçalama etkisi biraz daha fazladır. Kültivatörlerin arkasından veya büyük
tırmıkların arkasında tohum yatağı hazırlanmasında kullanılır. Genellikle parmaklar uç
demirlidir. Toprağı titreşim yaparak işler.

Resim 6.2: Yaylı tırmık

6.2.3. Döner Tırmıklar (Diskaro)

Döner tırmıklar, genellikle diskaro olarak adlandırılır. İşleyici gövdesi döner disk
hâlindedir. Diskaroda genellikle diskler dörderli, altışarlı bataryalar hâlindedir. Bir sıra
üzerindeki bataryaların yön açıları birbirine ters durumdadır. Bu suretle tırmığın düzgün
çekilebilmesi sağlanır. Her bataryadaki diskler bir mil üzerine bağlıdır. Mil, çatı üzerine
yataklandırılmıştır. Genellikle pullukla birlikte veya pullukla sürümden sonra oluşan
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kesekleri kırma ve parçalama görevi yapar. İşleyici organının şekline göre birçok çeşidi
vardır. Aşağıda birkaç örnek şekil verilmiştir.

Resim 6.3: Çubuklu döner tırmık

Resim 6.4: Dişli döner tırmık

Resim 6.5: Yaylı döner diskli tırmık

6.2.4. Kuyruk Milinden Hareketli Döner Tırmıklar

Hareket, traktörün kuyruk milinden alınarak bir dişli kutusu vasıtasıyla tırmığın döner
dişlerine aktarılır. Döner dişler, ikişerli olarak yataklandırılmış olup iç içe dönerek çalışır. Bu
şekilde çalışarak toprakta işlenmemiş yer bırakmaz. Tohum yatağı hazırlanmasında
kullanılır.

Resim 6.6: Kuyruk milinden hareketli döner tırmık
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6.3. Tırmıkların Parçaları

Resim 6.7: Tırmığın parçaları

1. Bağlama kafası
2. Yan bağlantı muyluları
3. Çatı
4. Askı zincirleri
5. Tırmık dişleri

6.4. Tırmıkların Çalışma Sistemi

Traktörle çekilen tırmıklar, traktörün hidrolik kollarına üç nokta askı sisteminden
bağlanır. Tırmıklarla çalışırken traktörün ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. Sert
ve çok otlu topraklarda çalışıldığında tırmık, kendi ağırlığı ile toprağa batmakla zorlanıyorsa
üzerine ağırlık konulmalıdır. Tırmıklar fazla güç istemez ve genel olarak tarlanın yüzey
şekline, aletin iş genişliği ve iş derinliğine bağlı olarak saatte 8-12 km hızla kullanılır. İş
genişliği az olan alet hızlı, iş genişliği fazla olan alet ise biraz daha düşük hızda
kullanılmalıdır. Tırmıklar toprağı 4–8 cm derinlikte düzelterek tohum yatağı hazırlar.

6.5. Tırmıkların Bakımı

Sezon sonunda yıkanarak basınçlı hava ile kurutulan tırmıkların bağlantı kısımları
kontrol edilir. Gevşeyen bağlantılar sıkılır. Tırmık çeşidine göre tırmık dişleri, diskler, yaylı
parmaklar kontrol edilir. Çalışan ve parlamış uçları paslanmaya karşı greslemeli, eğrilmiş ve
kopmuş uçlar elden geçirilip onarılmalıdır. Çok aşınmış uçlar yenileri ile değiştirilmelidir.
Aşınan, kırılan parçalar yenisiyle değiştirilmelidir. Yağlanacak hareketli kısımlar, gres yağı
ile yağlanır. Kuyruk milinden hareket alan tırmıklarda dişli kutusunun yağı kontrol edilir.
Değişme zamanı dolmuşsa değiştirilir, değişme zamanı dolmamışsa ve yağı da eksikse
katalogda belirtilen yağ ile tamamlanır. Bakımı yapılan tırmıklar, kapalı ve nemli olmayan
bir yerde tahta takoz veya sehpa üzerinde muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tırmıkların bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını
sıkınız.

 Gevşemiş bağlantı elamanlarının sıkılmazsa
ileride daha büyük arızaların oluşmasına
sebep olacağını hatırlayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engelleyeceğini ve diğer
elamanların zamansız bozulmasına sebep
olacağını hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş diskleri
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş disklerin iyi bir tohum
yatağı hazırlayamayacağını hatırlayınız.

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz.
 Çalışma sırasında çok dikkatli olunuz ve

emniyet tedbirlerini kesinlikle ihmal
etmeyiniz.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Yağlamanın aşınmayı önlediğini

unutmayınız.

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

 Hareketli kısımların çalışma esnasında
tehlike oluşturmaması için muhafazalarının
muhakkak takılması gerektiğini
unutmayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeylerin açıkta
bırakılırsa korozyona ve paslanmaya maruz
kalacağını unutmayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
tahta veya takozla sehpaya alarak
muhafaza ediniz.

 Alet-makinelerin dış ortamın
olumsuzluklarından etkilenmemesi için
kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde
muhafaza edilmesi gerektiğini; aksi hâlde
çürüme olacağını unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş parmak uçlarını değiştirdiniz mi?
4 Aşınmış ve bozulmuş diskleri değiştirdiniz mi?
5 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?
6 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?
7 Alet/makineyi aşınmaya karşı yağladınız mı?

8
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanma ve korozyona
karşı korumak için gres yağıyla kapladınız mı?

9
Alet/makineyi kapalı bir yerde, tahta veya takozla sehpaya
aldınız 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. Tırmıklar, aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Sürüm yapar.
B) Tohum eker.
C) Hasat yapar.
D) Tohum yatağı hazırlar.

2. Tırmıklar, toprağı hangi derinlikte işler?
A) 4–8 cm
B) 8–10 cm
C) 10–12 cm
D) 12–14 cm

3. Tırmıklar, hangi sınıf toprak işleme aletleridir?
A) 1.sınıf
B) 2.sınıf
C) 3.sınıf
D) 4.sınıf

4. Aşağıdakilerden hangisi toprak yüzeyindeki kaymak tabakasını kırar?
A) Dipkazanlar
B) Pulluklar
C) Tırmıklar
D) Çizeller

5. Tırmıklarla çalışırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır?
A) Yüzücü pozisyon
B) Çeki kontrol
C) Durum kontrol
D) Yatay kontrol

6. Aşağıdakilerden hangisi döner tırmık değildir?
A) Çubuklu döner tırmık
B) Spiral döner tırmık
C) Yaylı tırmık
D) Yıldız döner tırmık

7. Tırmıklar, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Toprak yüzünde oluşan kaymak tabakasını kırmak
B) Yabancı otları keserek toprağa karıştırmak
C) Atılan gübreyi toprağa karıştırmak
D) Toprak altında oluşan taban taşını kırmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Tırmıklar, hangi şekilde sınıflanır?
A) Tırmıkların rengine göre
B) İşleyici organa ve hareket alma şekline göre
C) Ağırlıklarına göre
D) Traktöre bağlanma durumuna göre

9. Tırmıklarda çalışan parçalar paslanmaya karşı sezon sonunda nasıl korunur?
A) Gres yağı sürülerek
B) Motor yağı sürülerek
C) Dişli yağı sürülerek
D) Hidrolik yağı sürülerek

10. Sezon sonu tırmıklar nerede muhafaza edilir?
A) Nemli olmayan açık alanlarda
B) Nemli olmayan kapalı alanlarda
C) Açık ve nemli alanlarda
D) Kapalı ve nemli alanlarda

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–7

Merdanelerin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde merdanelerin nasıl kullanıldığını araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek merdanelerin çalışmalarını, bakım ve ayarlarının

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. MERDANELER

7.1. Merdanelerin Kullanım Alanları ve Görevleri

Merdaneler, toprağı bastırarak tohumun toprakla temasını sağlar ve toprak yüzeyini
düzeltir ayrıca çayırlarda ve çimenliklerde köklerin sıkıştırılmasında da kullanılır.
Merdaneler, toprağı bastırarak toprak neminin de korunmasını sağlar. Merdanelerin
kullanılmasında merdanenin ağırlığı, merdane halkalarının çapı, merdanenin şekli,
merdanenin çekilme hızı önemlidir.

7.2. Merdanelerin Sınıflandırılması

Merdaneler, yüzey şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
 Düz merdaneler
 Dalgalı merdaneler

 Halkalı merdaneler
 Kembriç merdaneler
 Kroskil merdaneler

 Dip bastıran merdaneler

Bütün merdaneler, yapı olarak bir merdane ve üzerinde merdane milinin yatakları,
çeki düzeni birleştirici parçalarının bulunduğu bir çatıdan oluşur.

Düz merdane, demirden içi boş silindir şeklinde yapılır. Ağırlığını duruma göre
ayarlamak için içine kum veya su doldurulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–7

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 7.1: Düz merdane

Halkalı merdane, konik ve yıldız şeklinde çıkıntılı halkaların bir mil üzerinde yan
yana dizilmesinden oluşur. Toprak keseklerini iyice ezer ve tarla yüzeyini oluklu bir hâlde
bırakır. Böylece oluşan tümsek ve oluklar toprak rutubetini daha iyi tutar.

Resim 7.2: Halkalı merdane

Kembriç merdanesinde konik çıkıntılı iki halka arasına yıldız şeklinde çevresi dişli bir
halka eklenmiştir. Yıldız halkanın iç ve dış çapı düz halkalara kıyasla daha büyüktür.
Dolayısıyla yıldız halkalar daha yavaş döner ve inip çıkarak hareket eder, hem ezme etkisi
yapar hem de halkaların arasına sıkışan toprağı temizleyip tıkanmayı önler.

Kroskil merdanesi; bu merdanede konik kenarlı düz halkalar yerine her iki tarafında
diş şeklinde çıkıntılar bulunan ince halkalar mevcuttur. Bu halkalar, toprak keseklerini kırar
ve toprağı ufalar.

Dip bastırma merdanesi, hem toprağın alt tabakasını bastırır, hem de toprak üstünde
ufalanmış, kılcal borucukları kırılmamış bir örtü tabakası oluşturur. Toprak pullukla
sürüldükten hemen sonra tohum ekilecekse böyle bir dip bastıran merdanesi ile
bastırılmalıdır. Yoksa toprağın oturması için 10-20 gün beklemek gerekir.
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Resim 7.3: Dip bastıran merdane

7.3. Merdanelerin Parçaları

Resim 7.4: Merdanelerin parçaları

1. Merdanenin traktöre bağlanan kısımları
2. Çatı
3. Halkalı ağırlıklar (Halkalı merdanede)
4. Dişli ağırlıklar (Dipbastıran merdanede)
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7.4. Merdanelerin Çalışma Sistemi

Çekilir tip merdanelerde, merdane tarlada yol pozisyonundan iş pozisyonuna getirilir.
Düz merdanelerden ağırlık olarak su kullanılanlarda su doldurma tapası üste getirilerek
taşıncaya kadar su doldurulur ve doldurma tapası kapatılır. Merdaneler, tarla yüzeyinde
çekilerek toprağın bastırılması, pulluk izlerinin kaybedilmesi, toprak neminin korunması,
tohumun toprakla temasının sağlanması ve tarla yüzeyinin düzeltilmesi işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılır.

7.5. Merdanelerin Bakımı

Sezon sonunda ağırlık olarak su doldurulan düz merdanelerin suyu donmaması için
kışın mutlaka boşaltılmalıdır. Yıkanarak hava ile kurutulan merdaneler kontrol edilerek
gevşeyen bağlantılar sıkılır. Aşınan ve bozulan parçalar yenisiyle değiştirilir. Gresörlüklerine
gres pompası ile dışarı taşacak miktarda gres yağı basılır. Kapalı ve nemli olmayan bir
ortamda tahta takoz üzerinde muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Merdanelerin bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını
sıkınız.

 Gevşemiş bağlantı elamanları sıkılmazsa
ileride daha büyük arızaların oluşmasına
neden olduğunu hatırlayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engelleyeceğini ve diğer
elamanların zamansız bozulmasına sebep
olacağını hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş halkaları
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş halkaların toprağı iyi
bir şekilde bastıramadığını hatırlayınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Alet/makinenin çalışan kısımlarını

yağlayarak aşınmayı önleyiniz.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız

 Sezon sonunda çalışan yüzeyler açıkta
bırakılırsa korozyon ve paslanma meydana
gelir.

 Greslenecek yerleri yağlayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
tahta veya takozla sehpaya alarak
muhafaza ediniz.

 Alet-makinelerin dış ortamın
olumsuzluklarından etkilenmemesi için
kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde
muhafaza edilmesi gerektiğini; aksi hâlde
çürüme olduğunu unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş halkalı elamanları değiştirdiniz mi?
4 Alet/makineyi aşınmaya karşı yağladınız mı?

5
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanmaya karşı gres yağı ile
kapladınız mı?

6
Alet/makineyi kapalı ve nemli olmayan bir ortamda tahta takoz
üzerinde muhafaza ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Merdaneler, toprakta aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Toprağı yırtarak çalışır.
B) Toprağı alt-üst ederek çalışır.
C) Toprağı karıştırarak çalışır.
D) Toprağı bastırarak çalışır.

2. Çayır-çimenlerde köklerin sıkışmasını aşağıdaki aletlerden hangisi yapar?
A) Merdaneler
B) Çizeller
C) Kültivatörler
D) Dipkazanlar

3. Merdaneler, hangi sınıf toprak işleme aletidir?
A) 1.sınıf
B) 2.sınıf
C) 3.sınıf
D) 4.sınıf

4. Aşağıdakilerden hangisi tohumun toprakla temasını sağlar?
A) Tırmıklar
B) Merdaneler
C) Pulluklar
D) Rotovatörler

5. Aşağıdakilerden hangisi tarlaya tohum attıktan sonrada kullanılır?
A) Pulluklar
B) Dipkazanlar
C) Çizeller
D) Merdaneler

6. Çalışan parçalar neden yağlanmalıdır?
A) Güzel görünmeleri için
B) Toprağın tozunu toplamaları için
C) Aşınmayı önlemek için
D) Sessiz çalışmaları için

7. Çekilir tip merdanelerde tarlada işe başlamadan önce ne yapılır?
A) Merdane traktörden sökülür.
B) Merdane iş pozisyonuna getirilir.
C) Merdane su ile ıslatılır.
D) Hiç bir şey yapılmaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



61

8. Merdanelerin toprağı bastırma etkisi aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
A) Merdanenin rengiyle
B) Merdanenin ağırlığı ve halkaların çapıyla
C) Merdanenin markasıyla
D) Merdanenin yaşıyla

9. Sezon sonu paslanmaya karşı merdaneler nasıl korunur?
A) Gres yağıyla
B) Motor yağıyla
C) Dişli yağıyla
D) Hidrolik yağıyla

10. Sezon sonu merdaneler nasıl muhafaza edilir?
A) Nemli olmayan açık alanlarda
B) Nemli olmayan kapalı alanlarda
C) Nemli ve açık alanlarda
D) Nemli ve kapalı alanlarda

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–8

Toprak işleme alet kombinasyonlarının bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun
olarak yapabileceksiniz.

 Tarımsal işletmelerde toprak işleme alet kombinasyonlarının nasıl kullanıldığını

araştırınız.

 Mevcut işletmelere giderek toprak işleme alet kombinasyonlarının çalışmalarını,

bakım ve ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. TOPRAK İŞLEME ALET
KOMBİNASYONLARI

8.1. Toprak İşleme Alet Kombinasyonlarının Kullanım Alanları ve
Görevleri

Tarlaya atılacak tohumun önceden yaşama alanının hazırlanması gerekir. Toprakta
tohum için ideal hava, ısı ve nem ortamının sağlanabilmesi için birçok alet kullanılmaktadır.
İdeal bir ortamın hazırlanabilmesi için önce toprak pullukla sürülür, sürüm sonrası oluşan
kesekler tırmıklarla kırılır ve tohumun toprakla temasının sağlanabilmesi için de
merdanelerle toprağın bastırılması gerekir. Bu işlemler ayrı ayrı yapıldığında zaman, yakıt ve
iş gücü yönünden kayıplar olacaktır. Bu kayıpları ortadan kaldırmak için birden fazla alet,
aynı anda bir traktöre bağlanarak kullanılır. Tarlaya atılacak tohuma göre birden fazla alet
aynı traktöre bağlanarak toprağın işlenmesi ile ideal bir tohum yatağı hazırlanmış olur.
Birden fazla aletin aynı zamanda kullanılması, alet kombinasyonu olarak adlandırılır. Alet
kombinasyonları ikili, üçlü ve dörtlü şekilde olabilir. Kombinasyon aletlerinin tarlayı bir
defada ekilecek hâle getirmede yararları büyüktür. Bununla birlikte tarla yüzeyini düzgün
hâle getirir, toprağı kabartır ve ufalar, tohumun bırakılacağı yeri bastırır ve üst kısmında
ufalanmış bir toprak örtüsü oluşturur, tarlada traktör izi az olur ve tarla daha az çiğnenir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–8

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 8.1: Toprak işleme alet kombinasyonu

8.2. Toprak İşleme Alet Kombinasyonlarının Sınıflandırılması

Tarlaya atılacak tohumun çeşidine göre bir araya getirilecek aletler, tek bir aletmiş gibi
çalışabilmelidir. Buna göre aletler; hızları, iş kapasiteleri, çeki güçleri ve iş genişlikleri
birbirlerini etkilemeyecek şekilde seçilmelidir. Tüm bu şartlar göz önüne alınarak değişik
şekilde alet kombinasyonları oluşturulabilir.

Resim 8.2: Yaylı kültivatör dip bastıran merdane kombinasyonu

Resim 8.3: Kültivatör döner tırmık kombinasyonu
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Resim 8.4: Pulluk dişli tırmık kültivatör kombinasyonu

Resim 8.5: Ekim makinesi dip bastıran merdane kombinasyonu

8.3. Toprak İşleme Alet Kombinasyonunun Parçaları

Alet kombinasyonları tarlaya atılacak tohuma göre farklılık göstereceğinden örnek
olarak komplike bir kombinasyon aletinin bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Aletler
önceden veya kendi konusunda parçaları açıklandığından sadece alet bölümleri
isimlendirilmiştir.
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1. Çeki oku
2. Döner tırmık
3. Tohum ve gübre sandığı
4. Markör (Çizek)
5. Tohum ve gübre hortumları
6. Ekici ayaklar
7. Dişli döner tırmık
8. Merdane
9. Kapatıcı ayaklar (Sürgü)
10. Vakum hortumları

8.4. Toprak İşleme Alet Kombinasyonlarının Çalışma Sistemi

Alet kombinasyonundaki aletler; çeki güçleri, hızları ve iş kapasiteleri bir birlerine
engel olmayacak şekilde bir araya getirilir. Her alet, kendi bölümünde izah edildiği şekilde
çalışır.

8.5. Toprak İşleme Alet Kombinasyonlarının Bakım

Sezon sonu her alet kendi bölümünde izah edildiği şekilde muhafaza edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Toprak işleme alet kombinasyonunun bakımını aşağıda verilen işlem basamaklarına

göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gevşemiş bağlantı elamanlarını
sıkınız.

 Gevşemiş bağlantı elamanlarının sıkılmazsa
ileride daha büyük arızalara sebep olduğunu
unutmayınız.

 Aşınmış bağlantı elamanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış bağlantı elamanlarının aletin
düzgün çalışmasını engelleyeceğini ve diğer
elamanların zamansız bozulmasına sebep
olacağını hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş uçları,
parmakları değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş uç ve parmakların
aletin düzgün görev yapmasını engellediğini
hatırlayınız.

 Aşınmış ve bozulmuş diskleri
değiştiriniz.

 Aşınmış ve bozulmuş disklerin aletin
düzgün görev yapmasını engellediğini
hatırlayınız.

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz.
 Emniyet sistemlerini kontrol ederek aletlerin

çalışma sırasında zarar görmesi önlenmiş
olacağınızı hatırlayınız.

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

 Hareketli kısımların çalışma esnasında
tehlike oluşturmaması için muhafazalarının
takılması gerektiğini unutmayınız.

 Alet/makineyi yağlayınız.
 Alet/makinenin çalışan kısımları yağlanarak

aşınmanın önlendiğini hatırlayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeyleri
paslanmaya karşı gresle kaplayınız.

 Sezon sonunda çalışan yüzeylerin açıkta
bırakılırsa korozyona ve paslanmaya maruz
kalacağını unutmayınız.

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
tahta veya takozla sehpaya alarak
muhafaza ediniz.

 Alet-makinelerin dış ortamın
olumsuzluklarından etkilenmemesi için
kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde
muhafaza edilmesi gerektiğini; aksi hâlde
çürüme olduğunu unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Gevşemiş bağlantı elamanlarını sıktınız mı?
2 Aşınmış bağlantı elamanlarını değiştirdiniz mi?
3 Aşınmış ve bozulmuş uç ve parmakları değiştirdiniz mi?
4 Aşınmış ve bozulmuş diskleri değiştirdiniz mi?
5 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?
6 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?
7 Alet/makineyi aşınmaya karşı yağladınız mı?

8
Sezon sonunda çalışan yüzeyleri paslanmaya karşı gres
yağı ile kapladınız mı?

9
Alet/makineyi kapalı ve nemli olmayan bir ortamda tahta
takoz üzerinde muhafaza ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

1. Alet kombinasyonlarında en az kaç alet bir araya getirilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Alet kombinasyonlarında en fazla kaç traktör kullanılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Alet kombinasyonlarında seçilen aletler, tohumun hangi özelliğine göre değişir?
A) Rengine
B) Kokusuna
C) Temizliğine
D) Çeşidine

4. Alet kombinasyonları aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Zaman tasarrufu
B) Yakıt tasarrufu
C) İş gücü tasarrufu
D) Hepsi doğru

5. Alet kombinasyonları seçilirken aletlerin hangi özellikleri dikkate alınır?
A) Aletlerin hızı
B) Aletlerin rengi
C) Aletlerin markası
D) Aletlerin temizliği

6. Alet kombinasyonlarıyla tohum yatağı kaç gitmeyle hazırlanır?
A) Tek bir gitmeyle
B) İki defa gitmeyle
C) Üç defa gitmeyle
D) Dört defa gitmeyle

7. Alet kombinasyonlarında aşağıdakilerden hangisi aranır?
A) Renklerinin uyumluluğu
B) Temizliklerinin uyumluluğu
C) Markalarının uyumluluğu
D) İş kapasitelerinin uyumluluğu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Alet kombinasyonlarında aşağıdakilerden hangisi aranır?
A) Traktör gücünün aletlere uygunluğu
B) Traktör renginin aletlere uygunluğu
C) Traktör markasının aletlere uygunluğu
D) Traktörün temizliğinin aletlere uygunluğu

9. Sezon sonu alet kombinasyonları paslanmaya karşı çalışan yüzeyler nasıl korunur?
A) Motor yağıyla
B) Gres yağıyla
C) Dişli yağıyla
D) Hidrolik yağıyla

10. Sezon sonu alet kombinasyonları nasıl muhafaza edilir?
A) Nemli açık alanlarda
B) Nemsiz açık alanlarda
C) Nemli kapalı alanlarda
D) Nemsiz kapalı alanlarda

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kulaklı pulluklar nerede ve nasıl muhafaza edilir?
A) Nemli olmayan kapalı alanlarda
B) Güneşli açık alanlarda
C) Rastgele herhangi bir yerde
D) Traktörün üzerinde

2. Diskli pulluklara neden diskli pulluk denir?
A) Bağlama kafası disk şeklinde olduğundan
B) Pulluk gövdesi disk şeklinde olduğundan
C) Pulluk çatısı disk şeklinde olduğundan
D) Çapraz mili disk şeklinde olduğundan

3. Dipkazan ve çizellerin çalışan parçaları sezon sonu paslanmaya karşı nasıl korunur?
A) Gres yağı sürülerek
B) Dişli yağı sürülerek
C) Hidrolik yağı sürülerek
D) Motor yağı sürülerek

4. Kültivatörler hangi sınıf toprak işleme aletleridir?
A) 1.sınıf
B) 2.sınıf
C) 3.sınıf
D) 4.sınıf

5. Toprak frezelerinin dişli kutusu yağı ne zaman değiştirilir?
A) Her çalışmadan sonra
B) İstediğimiz zaman
C) Yağı değiştirilemez.
D) Katalogda belirtilen çalışma zamanı dolunca

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 C
3 C
4 B
5 A
6 B
7 A
8 C
9 B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI

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

10 B
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7’NİN CEVAP ANAHTARI

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

10 B

ÖĞRENME FAALİYETİ–8’İN CEVAP ANAHTARI

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

10 D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 A
2 B
3 A
4 B
5 B
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