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AÇIKLAMALAR 
KOD 525MT0242 

ALAN  Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI  
Traktörle Kullanılan Hububat Hasat Harman 

Makinelerinin Bakımı, Ayarları ve Kullanımı 

MODÜLÜN TANIMI  

Traktörle kullanılan hububat hasat harman makinelerinin 

bakımı, ayarları ve kullanımıyla ile ilgili yeterliklerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK 
Traktörle kullanılan hububat hasat harman makinelerinin 

bakımını, ayarlarını yapmak ve bu makineleri kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam hazırlanıp araç gereç verildiğinde bakım ve 

kullanma kitaplarına uygun olarak orak sapdöver harman 

makinelerinin, traktörle kullanılan hububat hasat harman 

makinelerinin bakımlarını, ayarlarını yapabilecek ve bu 

makineleri kullanabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Orak makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.  

2. Orak makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve bu                                                                        

makineleri kullanabileceksiniz. 

3. Sapdöver harman makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

4. Sapdöver harman makinelerinin ayarlarını 

yapabilecek ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin, hububat ekili tarla 

Donanım: Traktör, orak makineleri, temizlik bezi, bakım 

için gerekli araç gereçler, orak makinelerinin yedek 

parçaları, hava ölçme saati, çeĢitli makine yağları, gres 

pompası, bakım kullanma kitabı, sapdöver harman 

makineleri, sapdöver harman makinelerinin yedek parçaları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemizde, genellikle merkezden uzak dağlık ve engebeli yerleĢim birimlerinde, 

biçerdöverlerin ulaĢamadığı küçük iĢletmelerde, ürünlerin hasadı biçerbağlar orak makineleri 

veya kanatlı orak makineleriyle yapılmaktadır. Bu bölgelerde harmanlama ise halk arasında 

patoz denilen sapdöverlerle yapılmaktadır. 

 

Ülkemizin coğrafi yapısına uygun olarak birçok firma kendi Ģartlarımıza uygun hasat 

harman makinesi imal etmektedir. Bu modülde ülkemizde imal edilen, traktörle kullanılan 

hububat hasat harman makinelerini inceleyeceğiz.  

 

Bu modül ile traktörle kullanılan hububat hasat harman makinelerinin kullanımını ve 

bakımlarını öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
Orak makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.  

 

 
 

 
 

 Çevrenizde veya köyünüzde gördüğünüz orak makinelerini inceleyeniz. 

 Tarımsal iĢletmelerde traktörle kullanılan hububat hasat harman makinelerinin 

hangi bakımlarının yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ORAK MAKĠNELERĠ 
 

1.1. Hasat ve Harmanın Tanımı 
 

Hasat tekniği; tarımsal faaliyetlerin bitki üretimiyle ilgili bölümünde olgunluk 

devresine eriĢmiĢ ürünlerin topraktan çıkarılması, biçilmesi, bağ bahçe gibi üretim 

alanlarından koparılması, toplanması, sınıflanması ve depolanmak üzere hazırlanması 

iĢlemleridir. 

 

Kültür bitkilerinde hasat iĢlemi tamamladıktan sonra özellikle taneli olan (hububat, 

mısır, baklagil, ayçiçeği vs.) bitkilerde harman yapılarak tanenin (baĢak, koçan, kabuk veya 

kapsül gibi) ayrılması gerekir. Bu ayırma iĢlemi sırasında baĢak, kapsül veya koçanlar 

ovalanarak veya dövülerek üzerinde bulunan taneler serbest hâle getirilir. Yapılan bu 

iĢlemlerin tümüne harman denir. 
 

1.2. Traktörle Kullanılan Hububat Hasat Harman Makinelerinin 

Kullanım Alanları 
 

Küçük iĢletmelerde orak makinelerinin kullanımı çok yaygındır. Bu makineler, 

genellikle biçerdöverin çalıĢamadığı eğimli arazilerde kullanılır. Ürünün zayıf olduğu kıraç 

bölgelerde de (biçerdöverle uygun olmayacağından) hasat, orak makineleriyle yapılır. 

Ülkemizde kullanımı yaygındır.  

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ –1 
 

AMAÇ 



 

 4 

1.3. Traktörle Kullanılan Hububat Hasat Harman Makinelerinin 

Sınıflandırılması 
 

Hububat hasat makineleri çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılabilir. Traktörle kullanılan 

hububat hasat makineleri Ģunlardır: 

 

 Üç noktadan askılı tip 

 Yarı askılı tip 

 Çekilir tip 

 

1.4. Orak Makineleri 
 

Tarlada çekilirken ekini biçer ve namlu (deste) hâlinde tarlaya bırakır.  Hareketini 

mafsallı bir Ģaftla traktör kuyruk milinden alır. Bu hareket, diĢli grubu ile tarak kanatlarına 

(pervazlara) ve biçme düzeni eksantrik miline iletilir. Eksantrik düzeni de dönme hareketini 

gidip gelme hareketi hâlinde bıçakların bağlı olduğu bıçak lamasına iletir. Taraklı kanatlar, 

biçilecek ekini bıçaklara yatırır ve kesme iĢlemi sırasında ekinin bıçakların ağzından 

kaçmasını önler. Ayrıca biçilen ekinin, makinenin tablası üzerine sıyrılmasını sağlar.  Tabla 

üzerinde yeteri kadar ürün biriktiğinde taraklı kanatlara kumanda eden otomatik 

mekanizmanın ipi çekilir, taraklı kanatlardan biri tabladaki ürünü sıyırarak tarlaya namlu 

hâlinde bırakır. Biçme yüksekliği ayarlanabilir ve herhangi bir engele karĢı da emniyet 

kavraması vardır. 

 

Resim 1.1: Orak makinesi 

1.4.1. Orak Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Orak makinesi çeĢitleri: 

 

 Dolaplı orak makinesi 

 Biçerbağlar orak makinesi 

 Kanatlı orak makinesi 
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1.4.2. Orak Makinelerinin Parçaları 

 

ġekil 1.1: Orak makinesinin parçaları 

 

Orak makineleri, aĢağıda belirtilen parçalardan oluĢmaktadır: 

 

1. Bıçak                                                               7. Taraklı kanat hareket mili 

2. BaĢak kaldırıcı                                                8. Taraklı kanat yörünge kulesi 

3. DiĢli kutusu                                                     9. Taraklı kanat 

4. Bıçak kolu                                                      10. Sap taĢıma tablası 

5. Eksantrik                                                        11. Ayar düzeneği  

6. Taraklı kanat yörünge rayı                             12. KayıĢ kasnak düzeneği 

 

1.4.3. Orak Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Bu makineler, aslında tahıl hasadına uyarlanmıĢ çayır biçme makinesi Ģeklindedir. 

Tarladaki tahılı, taraklı kanatlarıyla bıçağa doğru yatırır. BirikmiĢ tahıl saplarını, bağsız 

olarak yığınlar hâlinde bırakarak çalıĢır. 

 

Makine, hareketini traktörün kuyruk milinden alır. Mafsallı Ģaft vasıtasıyla alınan 

hareket, kayıĢ kasnak sistemiyle diĢli kutusuna iletilir. DiĢli kutusundan hareket, eksantrik 

mili ve taraklı kanatlara (iki ayrı yönde) iletilir. ÇalıĢma sırasında orak makinesi tablasında 

yeteri kadar ürün biriktiğinde otomatik mekanizmaya bağlı ipin çekilmesiyle taraklardan biri 

tablada süpürme iĢlevi yapar, birikmiĢ olan desteyi tarlaya bırakır. 

 

Makinenin biçme düzeni, sap toplama tablası önüne yerleĢtirilmiĢtir. Makine yol 

durumundan iĢ durumuna getirilirken gidiĢ yönüne dik duran sap toplama tablasının altındaki 

yol tekerleği çıkarılır. Tabla aĢağı indirilir ve bu tekerlek, dıĢ tarafa takılır. Birbirlerine 

zincir, pim veya diğer Ģekilde bağlı olan kanatlar, karĢılıklı olarak indirilir. Makine iĢ 

durumundayken biçme yüzeyi tarla yüzeyine paralel bir konum almakta ve tüm ağırlık, tabla 
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taĢıma tekerleği ve ana çatı taĢıma tekerleği üzerine binmektedir. Biçme bıçaklarının yerden 

yüksekliği ve paralelliği tabla ve ana çatı taĢıma tekerleği üzerine konulmuĢ birer vida 

düzeniyle ayarlanmaktadır. 

 

1.4.4. Orak Makinelerinin Bakımı 
 

 Orak makineleri her kullanımdan sonra temizlenmelidir. 

 

 Her çalıĢma sonunda makinedeki gresörlükler yağlanmalıdır. Yağsız çalıĢma, 

makinenin kullanım ömrünü kısaltır. 

 

 

Resim 1.2: Yağlama Ģeması 

 Yağlamada yağlanan kısımların temiz olmasına özen gösterilmelidir. 

 

 Her iĢ baĢlangıcında tüm cıvatalar ve hortum bağlantıları kontrol edilmelidir. 

 

 Yapılacak iĢlere uygun bir traktör seçilmelidir. 

 
 ÇalıĢma sırasında traktör kuyruk mili devrinin 540 d/d ve ilerleme hızının da 5–

7 km/h civarında olmasına dikkat edilmelidir. Hızın fazla veya az olmasının 

biçme kalitesini düĢürdüğü unutulmamalıdır. 

 
 DönüĢlerde hızın ani olarak düĢürülmesi ve dönüĢten sonra hızın ani olarak 

artırılması diĢlilere zarar vermektedir. 

 
 Hidrolik yağı seviyesi kontrol edilmelidir.  

 
 Tekerlek havaları her iĢ günün sonunda kontrol edilmelidir. 
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 Kullanılan makine üzerindeki uyarıcı ve ikaz edici simgelere dikkat edilmelidir. 

Bunlara göre bakım sırasında gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 
 

Resim 1.3: Uyarı ve ikaz simgeleri  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre orak makinelerinin bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi yağlayınız. 
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce uzun ömürlü olması 

için makineyi her gün yağlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce bağlantı elemanlarını 

kontrol ediniz, gerekirse sıkınız.   

 AĢınmıĢ bağlantı 

elemanlarını değiĢtiriniz. 

 Makinenin çalıĢmasını olumsuz etkileyeceğinden 

aĢınmıĢ elemanları değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol 

ediniz.  Eksikse 

tamamlayınız. 

 Makinenin yere paralel ve uygun hızda çalıĢması 

için lastik havalarının önerilen basınçta olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 KayıĢlarda gerginlik kontrolü 

ve gerginlik ayarı yapınız. 

 KayıĢın normal ekonomik ömrünü doldurabilmesi 

ve hasadın düzgün olabilmesi için kayıĢ 

gerginliğinin önerilen değerde olması gerektiğini 

hatırlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol 

ediniz. Eksikse 

tamamlayınız. 

 ĠĢe baĢlamadan önce diĢli yağını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını 

değiĢtiriniz. 

 DiĢli kutusu yağını katalogda belirtilen sürede 

değiĢtiriniz. 

 Bıçakları kontrol ediniz. 
 Bıçakların zamanla körelebileceğini veya 

kırılabileceğini unutmayınız. 

 AĢırı aĢınmıĢ, kırılmıĢ 

bıçakları değiĢtiriniz. 

 Hasadın düzgün yapılabilmesi için aĢınmıĢ, kırılmıĢ 

bıçakları değiĢtiriniz. 

 Emniyet sistemlerini kontrol 

ediniz. 

 Herhangi bir kazaya sebep olmamak için emniyet 

sistemlerini kontrol ediniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 ÇalıĢanlara tehlike oluĢmaması için çalıĢan 

kısımların koruyucularını takınız. 

 Aleti kapalı bir yerde ve 

tahta veya takozla sehpaya 

alarak muhafaza ediniz. 

 ĠĢ mevsimi sonrası aleti kapalı bir yerde, çalıĢan 

yüzeylere gres yağı sürerek bir tahta takoz üzerinde 

muhafaza ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi yağladınız mı?   

2. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

4. Lastik havalarını kontrol etiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

5. KayıĢlarda gerginlik kontrolü ve ayarı yaptınız mı?   

6. DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

7. DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

8. Bıçakları kontrol ettiniz mi?   

9. AĢırı aĢınmıĢ, kırılmıĢ bıçakları değiĢtirdiniz mi?   

10. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

11. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

12. Aleti kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Olgunluk devresine eriĢmiĢ ürünlerin toplanması iĢlemine ne denir? 

A) Harman B) Hasat C) Ekim D) Dikim 
 

2. Hasat edilen bitkilerin tanelerinin çıkarılma iĢlemine ne denir? 

A) Harman B) Hasat C) Ekim D) Dikim 
 

3. Traktörle çekilen orak makineleri hareketini nereden alır? 

A) Tekerleklerinden      

B) Kendi motorundan 

C) DiĢli kutusundan 

D) Traktörün kuyruk milinden 
 

4. Orak makineleri, çalıĢma prensibi olarak hangi hasat makinelerine benzer? 

A) Patates hasat makinelerine  B) ġeker pancarı hasat makinelerine 

C) Pamuk hasat makinelerine  D) YeĢil yem bitkileri hasat makinelerine 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi orak makinesinin parçasıdır? 

A) Batör  B) Kontrbatör  C) Taraklı kanat D) Elek 
 

6. Orak makinelerinde bıçaklar hareketini nereden alır? 

A) Makinenin krank milinden 

B) Makinenin eksantrik milinden 

C) Makinenin tekerlerinden 

D) Traktörün vites kutusundan 
 

7. Orak makinelerinde tablada yeterince mahsul biriktiğinde nasıl boĢaltılır? 

A) El ile      B) Kürekle             C) Yaba ile        D) Kanatlı taraklarla 
 

8. Orak makinelerinin uygun çalıĢma hızı hangi sınırlar arasında olmalıdır? 

A) 5–7 km/h B) 7–9 km/h  C) 9–11 km/h  D) 11–13 km/h 
 

9. Orak makinelerinin bakımında aĢağıdakilerden hangisi yapılır?  

A) ĠĢ sonu makine kapalı alana bırakılır. 

B) ĠĢ sonu makine açık alana bırakılır.  

C) ĠĢ sonu kanatlı taraklar çıkarılır. 

D) ĠĢ sonu lastik havaları kontrol edilir. 
 

10. Orak makinelerinde günlük yapılacak bakım aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gresörlüklerine yağ basılır.  B) DiĢli kutusunun yağı değiĢtirilir. 

C) Taraklı kanatlar yağlanır.  D) Lastiklerin havası indirilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
Orak makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve kullanabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Bulunduğunuz bölgedeki tarımsal iĢletmeler veya orak makineleri satıĢ 

bayilerinden makine hakkında ön bilgi edininiz. 

 Orak makinelerinin hangi ayarlarının nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Orak makinelerinin hububat ekili tarlalarda nasıl kullanıldığını araĢtırınız ve 

inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. ORAK MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

 

Resim 2.1: Orak makinesi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Orak Makinelerinin Ayarları 
 

Orak makinelerinde emniyet kavraması ayarı, biçme yükseklik ayarı, kanatlı 

tırmıkların ayarı ve taraklı kanatların devir ayarı yapılmaktadır. 

 

 Emniyet kavraması ayarı 

 

Biçme düzeninde bıçağın ağzına sert bir maddenin gelmesi veya herhangi bir nedenle 

kesmemesi durumunda, bıçakların ve hareketli kısımların zarar görmesini engellemek için 

kavrama üzerinde bulunan yayın ayar cıvatalarıyla sıkılık ayarı yapılmalıdır. Cıvatalar, tork 

anahtarıyla firmanın önerdiği değerde sıkılmalıdır. 

 

Resim 2.2: Emniyet kavraması 

 Biçme yükseklik ayarı 

 

Bu ayar, çatı ve tabla üzerindeki büyük ve küçük tekerlek bağlantı yerlerindeki vidalı 

miller yardımıyla çatı ve tabla aĢağı yukarı alınarak yapılabildiği gibi traktörün indirme 

kaldırma kolu yardımıyla makinenin ön kısmı aĢağı yukarı alınarak da yapılabilir. 

 

ġekil 2.1: Biçme yükseklik ayarı 

 Kanatlı tırmıkların ayarı 

 

Oraklı makinelerde deste, tabladan süpürülürken tırmık parmakları tabla üzerine hafif 

temas edecek Ģekilde olmalıdır. Aksi hâlde ya tam süpürme olmaz veya tırmık parmakları 

kırılabilir. Kanatlı tırmıklar, sapların boyunu üstten 1/3 mesafeden çarpacak Ģekilde 
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ayarlanmalıdır. Ayrıca kanatlı tırmıklar, bıçak uçlarından 5–6 cm ileride olacak Ģekilde 

ayarlanır. Bu ayar, tırmık kolunun bağlı olduğu yerlerdeki cıvatalar yardımıyla yapılır.  

 

 Taraklı kanatların devir ayarı 

 
Normal olarak bu ayarda kuyruk mili 540 devir yaparken taraklı kanatların devri 12–

14 d/d olmalıdır. Yüksek devir, arızalara ve tarakların kırılmasına neden olur. 

 

2.2. Orak Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Kullanılan makineyle ilgili katalog iyice incelenmelidir. 

 Makine çalıĢırken motordan hareket ileten kayıĢ, kasnak düzenine 

yaklaĢılmamalıdır. 

 Bol ve sarkan elbise giyilmemelidir. 

 AĢırı toz ve dumandan korunmak için maske kullanılmalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında istenmeyen bir cisme çarpılırsa makine hemen durdurulmalı 

ve hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 ÇalıĢma sırasında dönen kanatlardan korunmalıdır. 

 AĢırı dik ve eğimli yerlerde çalıĢılmamalıdır. 

 Makine, uzun süre boĢta çalıĢtırılmamalıdır. BoĢta çalıĢırken de aĢırı gaz 

verilmemelidir. 

 Makine, yağlamadan çalıĢtırılmamalıdır. 

 Kuyruk mili devri ve motor gazı, katalogda önerilen değerlerde kullanılmalıdır. 

 YağıĢlı havalarda kullanılmamalıdır. 

 ÇalıĢtırma ve durdurulmada traktörün vitesi boĢa alınmalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında makine üzerinde iĢlem yapılacaksa mutlaka durdurulmalıdır. 

 Her çalıĢma bitiminde makine yağlanmalıdır. 

 

2.3. Traktör Hidrolik Ön Seçme Kolunun Konumu 
 

Orak makinelerinde biçme yüksekliğinin ayarı, hidrolik indirme kaldırma kolundan da 

yapılabilir. Biçme yüksekliğinin değiĢmemesi için ön seçme kolunun pozisyon kontrol 

durumunda olması gerekir. 

 

Resim 2.3: Pozisyon kontrol durumu 
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2.4. Traktörle Kullanılan Hububat Hasat Harman Makinelerinde ĠĢ 

Sonu Temizliğin Önemi 
 

Hasat harman makineleri, devamlı olarak sap saman ve tozlu ortamda çalıĢtığından 

muhakkak iĢ sonu temizliğinin yapılması gerekir. Aksi hâlde bunlar, hareketli parçalar 

arasına girerek makinenin ömrünü kısaltmakta ve bir sonraki iĢ günü, makine yeteri kadar 

temiz olmadığından iĢ verimini düĢürmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre orak makinelerinin ayarlarını yapınız ve 

kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 
 Orak makinesini çeĢidine göre traktöre 

bağlayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 Yükseklik ayarı yapabilmek için ön seçme 

kolunu ayarlayınız. 

 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 
 Üç noktadan askılı tiplerde paralellik ayarını 

üst bağlantı kolundan yapınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 
 Üç noktadan askılı tiplerde sağ sol paralellik 

ayarını alt bağlantı kollarından yapınız. 

 Bıçak strok ayarı yapınız. 
 Bıçaklara hareket veren eksantrik kolu 

uzunluğunu değiĢtirerek strok ayarı yapınız. 

 Biçme yüksekliği ayarını yapınız. 
 Biçme yüksekliğini, hidrolik kolla ve yandaki 

ayar tekerleriyle ayarlayınız. 

 Kanatların yükseklik ayarını 

yapınız. 

 Kanatlar üzerindeki tırmıklar tablaya hafif 

sürtecek Ģekilde ayar yapınız. 

 Kanatların devir ayarını yapınız. 

 Kuyruk mili 540 d/dk. olduğunda kanatların 

devri 12–14 d/dk. olacak Ģekilde devir ayarı 

yapınız. 

 Ġp gergi ayarını yapınız. 

 ÇalıĢma sırasında tabla üzerinde yığılma 

oluĢmaması için ip gerginliğinin üretici 

firmanın önerdiği gerginlikte olması 

gerektiğini hatırlayınız. 

 Traktör kuyruk mili devir ayarını 

yapınız. 

 El gazını, kuyruk mili devri 540 d/dk. olacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyiniz 

ve çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Orak makinesinin çalıĢma sırasında 

tıkanmaması için imalatçı firmanın tavsiye 

ettiği hız aralıklarında çalıĢmasını sağlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında olabilecek 

arızaları tespit ediniz ve gideriniz. 

 ÇalıĢma sırasında gözlemler yaparak 

aksaklıkları daha büyük arızalara sebep 

olmadan gideriniz. 

 ĠĢ sonunda makineyi temizleyiniz. 

 ĠĢ sonunda makinenin üzerindeki kaba 

materyali süpürerek sonra basınçlı hava ile 

temizleyiniz. 

 Makineyi traktörden sökünüz. 
 Orak makinesini çeĢidine göre traktörden 

sökünüz. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve 

takoz üzerinde muhafaza ediniz. 

 ĠĢ mevsimi sonrası aleti kapalı bir yerde, 

çalıĢan yüzeylere gres yağı sürerek bir tahta 

takoz üzerinde muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

3. Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

4. Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

5. Bıçak strok ayarı yaptınız mı?   

6. Biçme yüksekliği ayarını yaptınız mı?   

7. Kanatların yükseklik ayarını yaptınız mı?   

8. Kanatların devir ayarını yaptınız mı?   

9. Ġp gergi ayarını yaptınız mı?   

10. Traktör kuyruk mili devir ayarını yaptınız mı?   

11. Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

12. ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları tespit ederek giderdiniz mi?   

13. ĠĢ sonunda makineyi temizlediniz mi?   

14. Makineyi traktörden söktünüz mü?   

15. Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Orak makinelerinde biçme yüksekliği ayarı nereden yapılabilir? 

A) Tekerlek bağlantı yerlerindeki ayar millerinden 

B) DeğiĢik ebatta lastik kullanılarak 

C) Lastik havalarını değiĢtirerek 

D) DeğiĢik yükseklikte tabla kullanılarak 

 

2. Kanatlı tırmıkların ayarı yapılırken neye dikkat edilmelidir?   

A) Tırmık parmaklarının tablaya hafif sürtmesine 

B) Tırmık parmaklarının tablaya aĢırı sürtmesine 

C) Tırmık parmaklarıyla tabla arasında aĢırı boĢluk olmasına 

D) Tırmık parmaklarıyla tabla arasında iki parmak kadar boĢluk olmasına 

 

3. Orak makinelerinde biçme yüksekliği ayarı nereden yapılabilir?    

A) DeğiĢik ebatta lastik kullanılarak 

B) Lastik hava basıncını değiĢtirerek 

C) DeğiĢik yükseklikte tabla kullanılarak 

D) Hidrolik indirme kaldırma koluyla 

 

4. Kanatlı tırmık ayarı yapılmazsa hangi durumla karĢılaĢırız? 

A) Ürün hasat edilemez. 

B) Ürün tabladan tam süpürülemez. 

C) Ürün tablada toplanamaz. 

D) Ürün parçalanamaz. 

 

5. Kanatlı tırmık ayarı tablaya aĢırı sürtecek Ģekilde ayarlanırsa ne olur? 

A) Ürün hasat edilemez. 

B) Ürün parçalanamaz. 

C) Ürün tablada toplanamaz. 

D) Tırmık parmakları kırılabilir. 

 

6. Kanatlı tırmık ayarı nereden yapılır? 

A) Makinenin eksantrik milinden 

B) Makinenin diĢli kutusundan 

C) Tırmık kolunun bağlandığı yerlerden 

D) Tabla üzerinden 

 

7. Orak makineleri hareketini traktörün hangi kısmından alır? 

A) Kuyruk milinden 

B) Aks milinden 

C) Kavrama milinden 

D) Konik diĢli milinden 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Orak makinelerinde kuyruk mili devri ne kadar olmalıdır?     

A) 350 d/dk. 

B) 540 d/dk. 

C) 750 d/dk. 

D) 1000 d/dk. 

 

9. Taraklı kanatların devri ne kadar olmalıdır? 

A) 4–8 d/dk. 

B) 6–8 d/dk. 

C) 8–12 d/dk. 

D) 12–14 d/dk. 

 

10. Orak makineleriyle çalıĢırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalı? 

A) Çeki kontrol 

B) Pozisyon kontrol 

C) Yüzücü pozisyon 

D) Ön seçme kolunun önemi yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Sapdöver harman makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki tarımsal iĢletmeler veya sapdöver harman makineleri 

satıĢ bayilerinden makine hakkında ön bilgi edininiz. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan sapdöver harman makinelerinin bakımının 

nasıl yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SAPDÖVER HARMAN MAKĠNELERĠ 
 

 

Resim 3.1: Sapdöver harman makinesi 

3.1. Sapdöver Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Sapdöver makinelerinin çeĢitleri Ģunlardır:  

 

 Savurmasız sapdöverler  

 Savurmalı sapdöverler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Savurmalı çuvallamalı sapdöverler 

 

3.2. Sapdöver Makinelerin Parçaları 

 

ġekil 3.1: Sapdöverin parçaları 

 

Sapdöver makinelerinin parçaları Ģunlardır: 

 

1. BaĢaklı sap                               6. Alt (ikinci) elek 

2. Batör                                        7. Kesmik 

3. Kontrbatör                                8. Ufak parçacıklar 

4. Vantilatör                                 9. Daneler 

5. Üst (birinci) elek                    10. Saman 
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3.3. Sapdöver Makinelerin ÇalıĢma Sistemi 
 

Bunlar, sabit çalıĢan harman makineleridir. BaĢaklı veya taneli saplar, hasat edilerek 

makinenin yanına taĢınıp harman edilir. Hareketini, bir kayıĢ vasıtasıyla traktörün batöz 

kasnağından alır. Traktörün kuyruk milinden hareket alan sapdöver makineleri de vardır. 

 

ġekil 3.1’de 1 numaralı yerden verilen baĢak veya daneli baklagiller, batör ve 

kontrbatör arasında dövülerek parçalanır. 2 ve 3 numaralı batör ve kontrbatör arasına gelen 

baĢaklı saplardaki daneler, çarpmanın etkisiyle saptan ayrılır. Aynı zamanda sapların 

parçalanması neticesinde saman oluĢur.  

 

Kontrbatör, delikli sac olduğu için parçalanan sap ve daneler bu deliklerden üst eleğe 

dökülür. 5 numaralı üst elekten kayarak hareket eden saman dane karıĢımı, bazı makinelerde 

vantilatörün hava üflemesiyle bazılarında da aspiratörün hava emmesiyle saman haricindeki 

dane, kesmik, iri saman ve ağır olan diğer maddeler 6 numaralı alt eleğe dökülür. Saman ise 

vantilatör veya aspiratör vasıtasıyla sevk borusundan dıĢarı atılır.  

 

Alt eleğe dökülen daneler, havanın da etkisiyle tekrar ayrıĢmaya uğrar ve eleğin 

üzerinden dıĢarı alınır. Danelerden küçük olan yabancı maddeler de alt elekten aĢağı geçerek 

dıĢarı atılır. 

 

3.4. Traktörle Çekilir Tip Hasat Harman Makinesi 
 

Ülkemiz Ģartlarına uygun yerli bir firma tarafından yapılan bu makinenin diğer 

harman makinelerinden farkı, sabit olarak çalıĢmadan hasadı kendisinin yapmasıdır. Yani 

küçük bir biçerdöver gibidir ama biçerdöverden farkı traktörle çekiliyor olmasıdır. 

 

Resim 3.2: Çekilir tip hasat harman makinesi 
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 Traktörle çekilir tip hasat harman makinesinin parçaları 
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ġekil 3.2:Traktörle çekilen hasat harman makinesinin parçaları 

 

1. Çeki oku                                                   9. Depo 

2. Biçme düzeni                                           10. Hidrolik ünite 

3. Tırmıklama düzeni                                   11. Tekerlek 

4. Ġletim düzeni                                            12. Aspiratör 

5. Harmanlama düzeni                                 13. Dane ve boĢaltma deposu 

6. Eleme düzeni                                           14. Elektrik kumanda panosu 

7. Dane elevatörü                                        15. Saman borusu 

8. Kesmik elevatörü 

 

 Traktörle çekilir tip hasat harman makinesinin çalıĢması 

 

Traktörle çekilir tip biçme ünitesine sahip harman makinesi, kombine hasat 

makinesidir. Makine, hasat olgunluğuna gelmiĢ kuru buğday ve arpa bitkilerini biçip (2) 

harmanlama ünitesinde (5) daneyi saptan ayırarak elenmek üzere eleklere (6), samanı da 

saman aspiratörü (12) ile makinenin arka kısmındaki çeki okuna bağlanmıĢ olan saman 

konteynerine göndermektedir. Eleklerden elenen temiz ve sağlam daneler, dane elevatörüyle 

(7) depoya iletilmektedir. Temizlenemeyen daneler, tekrar iĢlenmek ve temizlenmek üzere 

kesmik elevatörü (8) ile harmanlama ünitesine gönderilir. Burada ikinci defa temizlenmeye 

tabi tutulan ve temizlenen daneler de depoya (9) gönderilir. Depo boĢaltma sistemi, hidrolik 

üniteyle (10) kontrol edilir. Depo dolduğu zaman hidrolik motor devreye girerek boĢaltma 

helezonuna hareket veren kasnağı harekete geçirir. Depo içindeki temizlenmiĢ ürün, makine 

yanına yaklaĢtırılan bir tarım arabasına (römork) boĢaltma borusu (13) yardımıyla boĢaltılır. 
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3.5. Sapdöver Makinelerinin Bakımı 
 

ĠĢ sonu, gresörlüklere yataklardan gres yağı çıkıncaya kadar gres yağı basılır. Elekler 

üzerinde kalan sap saman ve diğer maddeler, el ile temizlendikten sonra vantilatör veya 

aspiratörlerle eleklere basınçlı hava tutularak temizlenir. 

 

ĠĢ mevsimi sonunda batör-kontrbatörle elekler sökülerek kontrol edilir. AĢınmıĢ, 

kırılmıĢ parçalar değiĢtirilir. Aynı Ģekilde yataklar da kontrol edilerek aĢınan parçalar 

değiĢtirilir. Bakımı yapılan sapdöver, kapalı bir yerde çalıĢan yüzeyler paslanma ve 

korozyona karĢı gres yağı sürülerek tahta takozlar üzerinde muhafaza edilir.  

 

             

           

 

             

Resim 3.3: Yağlama gresörlükleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre sapdöver harman makinelerinin bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi yağlayınız. 
 Her iĢ sonu makinenin grasörlüklerine yağ 

basınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 

 Her iĢ sonu çalıĢan parçaları kontrol ediniz, 

gerekirse sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Makinenin veriminin düĢmemesi için aĢınan 

parçaları değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 

 Her iĢ sonu, lastik havaları kontrol ediniz,  

gerekirse hava basınız. 

 Batör parmaklarını ve aspiratör 

kanatlarını kontrol ediniz. 

 ĠĢ veriminin düĢmemesi için zaman zaman 

kontrol ediniz. 

 AĢırı derecede aĢınmıĢ, kırılmıĢ 

batör parmaklarını ve aspiratör 

kanatlarını değiĢtiriniz. 

 Aksi hâlde iyi parçalanma olmadığı gibi temiz 

bir hasat elde edilemeyeceğini hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol 

ediniz. 

 Daha büyük arızalar oluĢmaması için emniyet 

sistemini çalıĢma öncesi kontrol ediniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Can ve mal güvenliği için hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Aleti kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ediniz. 

 Paslanma ve korozyona karĢı çalıĢan kısımlara 

gres yağı sürünüz, kapalı bir yerde tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi yağladınız mı?   

2. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

3. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

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

5. Batör parmaklarını ve aspiratör kanatlarını kontrol ettiniz mi?   

6. AĢırı aĢınmıĢ, kırılmıĢ batör parmaklarını ve aspiratör kanatlarını 

değiĢtirdiniz mi? 
  

7. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

8. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

9. Aleti kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Sapdöver harman makineleri aĢağıdaki iĢlemlerden hangisini yapar? 

A) Ürünü hasat eder. 

B) Ürünü harmanlar. 

C) Ürünü silaj yapar. 

D) Ürünü kurutur. 

 

2. Sapdöver harman makineleri hareketini nereden alır? 

A) Üzerindeki motordan 

B) Kendi tekerleğinden 

C) Traktörün tekerlerinden 

D) Traktörün kasnak veya kuyruk milinden 

 

3. BaĢaklı saplar hangi parçalar arasında dövülerek parçalanır? 

A) Batör-kontrbatöre 

B) Alt-üst elek 

C) Üst-orta elek 

D) Alt-orta elek 

 

4. Dövülerek parçalanan sap ve daneler nereye dökülür? 

A) Üst eleğe 

B) Orta eleğe 

C) Alt eleğe 

D) Kontrbatöre 

 

5. Sapların parçalanmasıyla oluĢan saman nasıl ayrılır? 

A) Aspiratörün hava üflemesiyle 

B) Vantilatörün hava üflemesiyle 

C) Alt elekten geçerek 

D) Hiçbiri 

 

6. Alt eleğe neler dökülür? 

A) Saplar 

B) Saman 

C) Saman harici ağır olanlar 

D) Hiçbiri 

 

7. Traktörle çekilir tip sapdöverlerin diğer sapdöverlerden farkı nedir? 

A) Ürünü hasat da edebilmesi 

B) Ürünü kurutabilmesi 

C) Ürünü silaj yapabilmesi 

D) Hiçbiri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Sapdöver makinelerinin bakımında aĢağıdakilerin hangisi yapılır? 

A) Gresörlüklere hava basılır. 

B) Gresörlüklere yağ basılır. 

C) Gresörlüklere yıkanır. 

D) Gresörlüklere boyanır. 

 

9. Gresörlüklere yağ ne ile basılır? 

A) Hava pompasıyla 

B) Gres pompasıyla 

C) Yağ pompasıyla 

D) Hidrolik pompayla 

 

10. ĠĢ mevsimi sonrası sapdöverler nasıl muhafaza edilir? 

A) Makine komple boyanarak 

B) Makine komple sökülerek 

C) Kapalı nemsiz yerde muhafaza edilerek 

D) Kapalı nemli yerde muhafaza edilerek 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Sapdöver harman makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve bu makineleri 

kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki tarımsal iĢletmelerden veya sapdöver harman 

makineleri satıĢ bayilerinden makinenin ayarları ve kullanımı ile ilgili bilgi 

edininiz. 

 Sapdöver harman makinelerinin ayarlarının nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Sapdöver harman makinelerinin hububat ekili tarlalarda nasıl kullanıldığını 

araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

4. SAPDÖVER HARMAN MAKĠNELERĠNĠN 

AYARLARI VE KULLANIMI 

 

Resim 4.1: Sapdöver harman makinesinin tarlada çalıĢması 

4.1. Sapdöver Harman Makinelerinin Ayarları 
 

Sapdöver harman makinelerinde paralellik ayarı, kayıĢ ayarı, dövme düzeni ayarları, 

eleme düzeni ayarları, elek ayarları ve aspiratör ayarları yapılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Sapdöverlerin parelilik ayarı  

 

Sapdöverlerin ön arka ve sağ sol yönlerden yere paralel olması gerekir. Lastik 

tekerleklere katalog değerinde hava basılır. Lastik tekerleklere yük verilerek oturma ayarları 

ile bu ayar yapılır. Bu ayar yapılırken sapdöverin savrulma yönünün hâkim rüzgârla aynı 

yönde olmasına dikkat edilir. 

 

 KayıĢ ayarı 

 

Traktör kasnağıyla sapdöverin kasnağı aynı doğrultuda ve birbirine paralel olmalıdır. 

 

Resim 4.2: KayıĢ kasnak düzeni 

Hareket kayıĢı takılırken kayıĢ, önce sapdöverin kasnağına takılır ve düzgün bir 

Ģekilde yere serilir. Daha sonra traktörle sapdövere yaklaĢılır. Traktörün kasnağı kayıĢ 

hizasına getirilerek kayıĢ takılır. KayıĢ, traktör kasnağına ne çok gergin ne de çok gevĢek 

olmayacak Ģekilde takılmalıdır. KayıĢın gergin olması, her iki kasnağı da olumsuz yönde 

etkiler. Batör miline gereksiz yükleme yapar. KayıĢ kopabilir. KayıĢ, çok gevĢek olursa 

kasnaklardan atabilir. Kayma yapıp ısınarak kısa sürede elden çıkabileceği gibi makinenin 

verimini de düĢürür. KayıĢın takılmasında makinenin okla gösterilen devir yönünde 

dönmesine dikkat edilmelidir. Bunu sağlamak için gerektiğinde kayıĢ çapraz olarak 

takılabilir. 

 

 Dövme düzeni ayarları 

 

Harman makinelerinde en önemli ayar, dövme düzeni ayarıdır. Çıkacak ürünün 

kalitesi; hareketini batörden alan elek ve aspiratörün düzenli çalıĢmasına ve dövme düzeni 

ayarlarına bağlıdır. 

 

Harman makineleri, bakım ve kullanma kitabında belirtilen devir sayılarında 

çalıĢtırılmalıdır. Makinenin çalıĢmasını etkileyen en önemli faktör, önerilen devirde 

çalıĢtırılmasıdır. Bu nedenle traktör motor devri, batör devrine uygun seçilmelidir. Sapdöver 

harman makineleriyle çalıĢırken motor devir göstergesi 1300–1600 arasında olmalıdır. Bu 

durumda batör devri 1100–1200 d/dk olmaktadır. Bu değerler, batör kasnağı büyüklüğüne 

bağlı olarak değiĢir. Traktör motor devrini azaltıp çoğaltarak batör devrini ayarlamak 

mümkündür.  
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Resim 4.3: Batör kontrbatör 

Batör devri fazla olursa; 

 

 Dane kırılması olur. 

 Samana dane karıĢır. 

 Makine sarsıntılı çalıĢır. 

 

Batör devri düĢük olursa; 

 

 ĠĢ verimi düĢer. 

 Elek, istenilen strokta olmayacağından iyi bir eleme olmaz. 

 Aspiratör emiĢi azalır. 

 Daneler kesmikli, samanlı çıkar. 

 Elek üzerinde saman yığılması olur. Genellikle batör-kontrbatör 

arasındaki açıklık 3–4 cm olmalıdır. Dövme düzeninde ayrıca samanın 

incelik ayarı da yapılabilir. 

 

 Eleme düzeni ayarları 

 

 Elek üzerine düĢen malamanın (dane-kavuzlu dane-sap-saman-kesmik) ilerleme hızı,  

eleme düzeninin ayarlarına bağlı olarak değiĢir. Normal olarak eleklerin elek kasasına eğimli 

yerleĢtirilmesi ve ileri doğru hareket etmesi sonucunda bir yığılma oluĢmaması gerekir. Bu 

da eksantrik stroku, batör devri ve elek eğimiyle ilgilidir. Uygun batör devriyle çalıĢma 

hâlinde elek üzerinde herhangi bir tıkanma olmaz. Elek eğimi fazlalaĢtıkça elek üzerindeki 

malamanın ilerleme hızı artacağından ve aspiratörün emiĢ ağzından geçiĢ süresi 

kısalacağından daneler temiz çıkmaz. Eğim azaldıkça malamanın ilerleme hızı da azalır ve 

malamanın aspiratör emiĢ ağzından geçiĢ süresi uzar. Bu da daneye saman karıĢmasına sebep 

olur. Bunlar göz önüne alınarak Ģartlara uygun elek eğimi ayarı yapılır. 

 

Elek eğimini ayarlamak için eleğin ön; bazı durumlarda da arka Ģasi bağlantısı ayar 

kolları yardımıyla aĢağı yukarı hareket ettirilir. Elek eğim ayarı, istenilen kademelerde tespit 

cıvatalarıyla kademeli veya vidalı kollarla kademesiz olarak da yapılabilir. 
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 Elek ayarları 

 

Elek ayarları; makineye atılan sap miktarına, dane sap oranına ve ürünün çeĢidine göre 

değiĢir. Eleme düzeni ayarlarından biri de eksantrik ayarıdır. Elek kasasının hareketi 

dolayısıyla gidip gelme mesafesi makinenin arkasında bulunan eksantrik düzeninden yapılır. 

Gidip gelme mesafesinin toplamı 2–3 cm arasında olmalıdır. 

 

Resim 4.4: Elek ayarı 

 Aspiratör ayarı 

 

Aspiratörün iyi emiĢ yapabilmesi için aĢağıdaki ayarların yapılması gerekir: 

 

 

Resim 4.5: Aspiratör ayarı 

 Aspiratör devir ayarı 

 Elek aspiratör arası aralık ayarı 

 Hava emiĢ ayarı 

 

Aspiratör devir ayarı gereğinden az olursa elek üzerinde yığılmalar olur ve ürün temiz 

çıkmaz. Fazla olursa da daneye saman karıĢır. Bu durum, batörden aspiratöre ve hareket 

veren kayıĢın uygun gerginlikte olması sağlanarak giderilir. 

 

Elek aspiratör arası aralık azalırsa samanla birlikte dane emilir;  çoğalırsa aspiratör iyi 

emiĢ yapamayacağından danenin içine kesmik saman karıĢır. Ayar, aspiratör arkasındaki 
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perde üzerinde bulunan silotlardan yapılır. Silotlardan firmanın önerdiği aralık miktarı 

ayarlanır. 

 

Aspiratör hava emiĢ ayarı, aspiratörün her iki tarafında bulunan hava perdesinden 

yapılır. Normalde bu perdeler kapalıdır. Samana dane kaçması görülürse bir miktar açılarak 

emiĢ gücü azaltılır. 

 

Resim 4.6: Aspiratör hava perdesi ayarı 

4.2. Sapdöver Harman Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında Dikkat 

Edilecek Hususlar 
 

 ĠĢe baĢlamadan önce Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Bağlantı elemanlarının cıvata ve somunları kontrol edilmelidir. 

 KayıĢ-kasnak muhafazaları takılmalıdır. 

 

 

Resim 4.7: KayıĢ kasnak muhafazaları 

 

 Dönen parçalar, batör-kontrbatör içinde herhangi bir Ģey olup olmadığına 

bakılmalıdır. 

 KayıĢ takılırken makinenin dönüĢ yönüne dikkat edilmelidir. 

 Bol elbiseyle çalıĢılmamalı ve çalıĢma sırasında dönen kısımlara 

yaklaĢılmamalıdır. 
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 Ġlk çalıĢtırmada makine sallanıyorsa dikkat edilecek hususlar Ģunlardır: 

 

 Makinenin tekerleri iyi takozlanmamıĢ olabilir; tekerlekler ön ve 

arkalarından takozlanmalıdır. 

 Vidalı tespit ayakları yere çakılmamıĢ olabilir; çakılma iĢlemi 

yapılmalıdır. 

 Denge terazi kollarının paralel olmasına dikkat edilmelidir. 

 Samandan dane çıkıyorsa dikkat edilecek hususlar Ģunlardır: 

o Makinenin devri yüksek olabilir; devir düĢürülmelidir. 

o Aspiratör ayar sacı eleğe çok yaklaĢmıĢ olabilir; ayar sacı yukarı 

kaldırılmalıdır. 

o Dane samanlı geliyorsa aspiratör kayıĢları gevĢemiĢ olabilir; kayıĢ 

gerdirilmelidir. 

o Toz eleği dolmuĢ olabilir; toz eleği temizlenmelidir. 

o Makine baĢak veya uzun sap atıyorsa motor devri düĢük olabilir. 

Motor devri artırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre sapdöver harman makinelerinin ayarlarını yapınız 

ve bu makineleri kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 
 Makinenin hareket alıĢ Ģekline göre makineyi 

traktöre bağlayınız. 

 KayıĢ kasnak düzenini 

bağlayınız. 

 Ġlk olarak kayıĢı makineye bağlayınız, sonra kayıĢı 

yere sererek traktör kasnağı aynı hizaya geldiğinde 

traktör kasnağına bağlayınız. 

 Makinenin paralellik ayarını 

yapınız. 

 Lastiklere tavsiye edilen değerde hava basınız, 

makine düz bir zemine getirerek ayaklardaki ayar 

kısımlarından paralellik ayarı yapınız. 

 KayıĢ ayarını yapınız. 
 KayıĢı fazla gergin veya fazla gevĢek olmayacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Traktör kuyruk mili devir 

ayarını yapınız. 

 El gazıyla kuyruk mili devri 540 d/dk. olacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Batör devir ayarını yapınız. 
 Kuyruk mili devrine uygun önerilen batör devrini 

ayarlayınız. 

 Elek ayarını yapınız. 
 Ürün çeĢidine uygun olacak Ģekilde elek ayarı 

yapınız. 

 Aspiratör ayarını yapınız. 
 Aspiratör devrine göre elekle aspiratör arası aralık 

ve ürüne göre emiĢ ayarı yapınız. 

 Makineye hareket vererek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ayarlar yapıldıktan sonra makineye hareket 

vererek çalıĢtırınız, sonra sap atmaya baĢlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında olabilecek 

arızaları tespit ediniz ve 

gideriniz. 

 ÇalıĢma sırasında aralıklarla daneleri kontrol 

ediniz, daneye saman veya kesmik karıĢıyorsa 

ayarları tekrar gözden geçiriniz. 

 ĠĢ sonunda makineyi 

temizleyiniz. 

 ĠĢ sonu makineyi temizleyerek grasörlüklerine 

gres yağı basınız. 

 Makineyi traktörden sökünüz. 

 Hareket alıĢ Ģekline göre makineyi traktörden 

sökünüz. 

 Kuyruk milinden hareketlilerde Ģaftın bağlantısını 

sökmeyi unutmayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde 

ve takoz üzerinde muhafaza 

ediniz. 

 Mevsim sonu, aleti kapalı ve nemsiz bir ortamda 

bir takoz üzerinde muhafaza ediniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. KayıĢ kasnak düzenini bağladınız mı?   

3. Makinenin paralellik ayarını yaptınız mı?   

4. KayıĢ ayarını yaptınız mı?   

5. Traktör kuyruk mili devir ayarını yaptınız mı?   

6. Batör devir ayarını yaptınız mı?   

7. Elek ayarını yaptınız mı?   

8. Aspiratör ayarını yaptınız mı?   

9. Makineye hareket vererek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

10. ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları tespit ederek giderdiniz mi?   

11. ĠĢ sonunda makineyi temizlediniz mi?   

12. Makineyi traktörden söktünüz mü?   

13. Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Sapdöverler hareketini nereden alır? 

A) Traktör tekerlerinden  

B) Makinenin tekerlerinden 

C) Makinenin kuyruk milinden 

D) Traktör kasnağından 

 

2. Sapdöverler düz bir zemine kurulurken neye dikkat edilir? 

A) Savrulma yönünün hâkim rüzgârla aynı yönde olmasına 

B) Savrulma yönünün hâkim rüzgârla aksi yönde olmasına 

C) Savrulma yönünün güneye bakmasına 

D) Savrulma yönünün kuzeye bakmasına 

 

3. Makineye kayıĢ takılırken neye dikkat edilmelidir? 

A) Traktörün hareket yönüne 

B) Makinenin hareket yönüne 

C) Makinenin eğimine 

D) Makinenin dönüĢ yönüne 

 

4. Makinenin batör devri fazla olması sonucu neler meydan gelir? 

A) ĠĢ verimi düĢer. 

B) Dane kırılmaları olur. 

C) Aspiratör emiĢi azalır. 

D) Daneler kesmikli çıkar. 

 

5. Batör devri düĢük olursa neler meydan gelir? 

A) ĠĢ verimi artar. 

B) Daneler kırılır. 

C) Aspiratör emiĢi azalır. 

D) Aspiratör emiĢi artar. 

 

6. Eleklerin eğimi fazla olursa neler meydan gelir? 

A) Daneler kırılır. 

B) Daneler temiz çıkmaz. 

C) Daneler temiz çıkar. 

D) Sadece saman çıkar. 

 

7. Aspiratör ayarında aĢağıdakilerden hangileri yapılır? 

A) Aspiratör devir ayarı 

B) Hava emiĢ ayarı  

C) Elek aspiratör arası aralık ayarı 

D) Hepsi doğru 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. ĠĢe baĢlamadan önce aĢağıdakilerden hangisi yapılmalı? 

A) KayıĢ kasnak yağlanmalı. 

B) KayıĢ kasnak boyanmalı. 

C) KayıĢ kasnak yıkanmalı. 

D) KayıĢ kasnak muhafazası takılmalı. 

9. Makine baĢak ve uzun sap atıyorsa ne yapılır? 

A) Motor devri artırılır. 

B) Motor devri düĢürülür. 

C) Motor stop edilir. 

D) Motora yağ eklenir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
  

1. … …………….. tekniği, tarımsal faaliyetlerin bitki üretimiyle ilgili bölümünde 

olgunluk devresine eriĢmiĢ ürünlerin topraktan çıkarılması, biçilmesi, bağ bahçe gibi 

üretim alanlarından koparılması, toplanması, sınıflanması ve depolamak üzere 

hazırlanması iĢlemleridir. 

 

2. …........... makineleri, tarladaki tahılı taraklı kanatlarıyla bıçağa doğru yatırarak ve 

birikmiĢ tahıl saplarını bağsız olarak yığınlar hâlinde bırakarak çalıĢır. 

 

3. Orak makinelerinde bıçaklar hareketini ……………………………….……………… 

alır. 

 

4.  Orak makinelerinde biçme yüksekliği ayarı ………………………………………….. 

yapılır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

5. Orak makineleri hareketini traktörün neresinden alır? 

A) Kuyruk milinden 

B) Aks milinden 

C) Kavrama milinden 

D) Konik diĢli milinden 

 

6. Orak makineleriyle çalıĢırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalı? 

A) Çeki kontrol 

B) Durum kontrol 

C) Yüzücü pozisyon 

D) Ön seçme kolunun önemi yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 D 

10 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

6 C 

7 A 

8 B 

9 D 

10 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 A 

5 B 

6 C 

C A 

8 B 

9 B 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 B 

C D 

8 D 

9 A 

 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Hasat 

2 Orak 

3 

Makinenin 

eksantrik 

milinden 

4 

hidrolik 

indirme 

kaldırma 

koluyla 

5 A 

6 B 
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