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Dr.Ahmet  UYAN
Ziraat Yüksek Mühendisi

HARMANLAMA  KAYIPLARI
BATÖR-KONTRABATÖR   KAYIPLARI
1. Batör devri yüksek, batör-kontrabatör aç kl k ayar
mahsule göre az ise harmanlama esnas nda dane k l-
malar  görülür. Bu da kendini daha çok dane deposunda
gösterir.
2. Batör devri az, batör-kontrabatör aç kl k ayar  mahsu-
le göre fazla ise yeterli harmanlama yap lamaz. Sarsak-
lardan veya üst elekten arkaya at r.

SARSAK  KAYIPLARI
SARSAK  KAYIPLARI
1.  Sarsak elekleri t kal  olabilir. Bu durumda sarsaklara
gelen daneler eleklerden a  geçemeden saplarla bir-
likte arkadan dökülür.
2. Sap tutucu perde y rt k veya çok yukar da olursa da-
neler sarsak üzerinden arkaya dökülür.

HELEZON  KAYIPLARI
1. Helezon kanatlar  ile tabla aras ndaki aç kl k ayar  az
ve helezon devri yüksek olursa tabla üzerinde harmanla-
ma yaparak danelerin k lmas na ve bo az elevatörünün
düzensiz beslenmesine neden olur.
2. Helezon kanatlar  ile tabla aras ndaki aç kl k ayar
fazla ile bo az elevatörü yeterli ekilde beslenemez.
Helezon parmaklar  içinde ayn  durum söz konusudur.

TEM ZLEME  KAYIPLARI

1.  Üst elek aç kl k ayar  mahsule göre fazla olursa, alt
elek danelerle birlikte gelen yabanc  ot tohumlar , sap
ve benzeri yabanc  cisimlerle fazla yüklenece inden
yeterli oranda eleme yapamayaca  için danelerin bir

sm  kesmik elevatörüne  göndererek danelerin tek-
rar harmanlanmas na neden olur. Tekrar harmanlanan
danenin büyük ço unlu u k r.
2. Üst elek aç kl k ayar  mahsule göre az ise, danelerin
bir k sm  elenerek alt ele e ula amadan ya kesmik
elevatörüne veya saplarla birlikte arkaya at r.

3. Alt  elek  aç kl k  ayar   az  ise  daneler  dane
elevatörü yerine kesmik elevatörüne giderek tekrar
harmanlan r. Aç kl k ayar  fazla ise denelerle birlik-
te kesmikler ve yabanc  ot tohumlar  dane deposuna
gider.
4. Vantilatör, elekler üzerine hava üfleyerek temiz-
lemeye yard mc  olan elemand r. Vantilatör devri
mahsule göre fazla olursa, sap, saman, toz ve yaban-

 cisimlerle birlikte danelerinde d ar  at lmas na
neden olur.
5. Vantilatör devri mahsule göre dü ük olursa, elek-
ler üzerine gelen hava miktar  dü ük olaca nda
elekler materyal ile fazla yüklenerek  yeterli eleme
yapamazlar. Çünkü tüm sistem elemanlar  kapasite-
leri ölçüsünde i  yaparlar. Bu durumda daneler ya
kesmik elevatörüne gönderilir yada d ar  at r.

Unutulmamal r ki biçerdöver h n  hasat
esnas nda fazla olmas , hasat ve harman i leri-
ni yapan biçerdöver elemanlar n, mahsulle
fazla yüklenmesine ve dolay  ile bu eleman-
lar n her bir ünitesinde kay plar n olu mas na
neden olmaktad r.
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Biçerdöverler, hasat ve harman i lerini ayn  anda
yapan makinelerdir. Hasat esnas nda biçerdöverde dört
ana organ ayn  anda çal maktad r. Bunlar; Biçme üni-
tesi, Harmanlama ünitesi, Sarsak ve Temizleme ünitele-
ridir. Senkronize bir ekilde çal an bu ünitelerde mah-
sulün fiziksel artlar na göre gerekli ayarlar yap lmad -

 taktirde dane kay plar  kaç lmaz olacakt r.
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ÇME ÜN TES  KAYIPLARI
DOLAP  KAYIPLARI
1. Dolap devrinin yüksek olmas  ba aklara çarpma ektisi
yaparak, dü ük olmas  da itme etkisi yaparak danenin
ba aktan ayr lmas na ve  dökülmesine neden olur.
2. Dolab n yüksek tutularak direk ba aklara vurmas
veya dü ük seviyede tutularak ba aklar  itmesi danenin
ba aktan ayr lmas na  ve dökülmesine neden olur.
3. Dolab n ileri-geri ayar nda ise dolap mahsulün duru-
muna göre çok ileride veya geride olursa mahsulü b -
çaklara yönlendiremez dolay  ile etkili bir kesme yap -
lamaz.

ÇME  KAYIPLARI
1. çaklar n körelmesi veya herhangi bir nedenle
zarar görmesi halinde  istenilen kesme yap lamaz.
2. Tabla yukar  çok kald rsa, ba ak seviyesinde veya
ba aklar  ortadan kesebilir.
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