
BÖLÜM 4. 
 

BANTLI KONVEYÖRLERİN 

KONSTRÜKSİYONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. GİRİŞ 
 
Büyük kapasitede yığma malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya az meyille 
iletimi söz konusu olduğu zaman, genellikle bantlı konveyörler en uygun çözüm olmaktadır. 
Bu tip konveyörlerle kuru veya ıslak her türlü malzeme taşıyabilmektedirler. Bantlı 
konveyörler günümüzde özellikle maden cevherleri, kömür, kum ve tahıl gibi yığma 
malzemelerin iletiminde başarılı bir uygulama alanı bulmuştur. İletilecek malzeme bir veya 
birkaç tambur tarafından hareket ettirilen bant tarafından taşınır. 
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Bantlı konveyörün malzeme naklindeki sağladığı avantajları şu örnekle açıklayabiliriz: M.Ö. 
2800 yıllarında inşa edilen Gize Piramidinin inşaatında yaklaşık olarak 100.000 işçi 30 yıl 
çalışmıştır. Bu piramidin hacmi kadar toprak (2.600.000 m3) bugün 3 m genişliğinde bir bantlı 
konveyörle 130 saatte (20.000 t/h) taşınabilirdi. Bantlı konveyörlerin başlıca kullanım 
alanları: 

• Maden ocakları 
• Cevher hazırlama tesisleri 
• Dökümhanelerde kum hazırlama tesisleri 
• Termik santraller 
• Liman yükleme ve boşaltma tesisleri 
• Büyük inşaat şantiyeleri 
• Hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde 
• Kimya, kağıt, çimento ve şeker sanayinde 
• Tahıl silolarında 

 
4.2. BANTLI KONVEYÖRLERİN ELEMANLARI 
 
Bir bantlı konveyörün ana elamanları genel olarak şunlardır; 
 

a) Malzemeyi nakleden bant 
b) Taşıyıcı ve dönüş makaraları 
c) Baş, kuyruk, gergi ve saptırma tamburları 
d) Tahrik düzeni 
e) Gergi düzeni 
f) Şasi 
g) Yükleme düzeni 
h) Boşaltma düzeni 
i) Bant temizleme düzeni 
j) Diğer teçhizat 

 
4.2.1. Kauçuk Bandın Özellikleri ve Yapısı 
 
Bant, malzemenin nakledilmesi ek olarak hareket için gerekli olan çekme kuvvetine, 
malzemenin mekanik ve korozif aşındırma tesirine, rutubete ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. 
Bant ayrıca malzemenin yükleme bölgesinde darbe tesirine, rulolara yaslanmasında ve 
kasnaklara sarılmasından ötürü eğilmeye ve santrifüj kuvvete de maruzdur. Arızasız bir 
çalışma için bir konveyör bandının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 
 

• Az nem çekme özelliği 
• Yüksek dayanım 
• Düşük özgül ağırlık 
• Az uzama 
• Tamburlara sarılma ve oluklaşmadan dolayı oluşan etkilere dayanım 
• Eğrilik değişimlerinin neden olduğu alternatif gerilmelere dayanım 
• Malzemenin aşındırıcı etkilerine dayanıklılık ve uzun ömür 

 
Orta kısmında mukavemeti sağlayan pamuk veya naylon gibi sentetik malzemeden yapılmış 
birkaç tabakalı bir dokuma bulunan lastik bantlar, yukarıdaki şartları en iyi şekilde 
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sağladıklarından dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır. Bantlarda dokuma 
tabakalarının arası, üst, alt ve yanlar lastikle kaplanır. 
 
4.2.1.1. Bandın ortadan sevki 
 
Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak şarttır. 
Bandın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine neden olacaktır. 
Düz makaralarda bandın merkezlenmesi kolaydır; fakat üçlü taşıyıcı makaralı konveyörlerde 
ise hareketli bir bant yükseğe tırmanmak isteyeceğinden bandın yüksek olan yan makaralara 
kaçma ihtimali yüksektir. Aşağıdaki noktalar bandın yana kaçma ihtimalini arttırırlar: 
 

• Eğim açısı artması  
• Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması 
• Makaraların kaymalı yataklı olması 
• Bandın rijit olması nedeniyle orta makaraya oturmaması 
• Bandın tam ortadan yüklenmemesi 
• Bant hızının yüksek olması 
• Bandın makaraya iyi oturmaması 
• Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi 
• Ek yerinin düzgün yapılmamış olması 
• Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik olarak yerleştirilmemiş olması 
• Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması 
• Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgar etkisi 

 
Bandın ortadan sevki için alınacak konstrüktif önlemler şunlardır : 
 

a) Yan makaralar bandın hareket yönünde 1.5o ile 3o arasında eğimli yerleştirilmesi 
b) Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılması 
c) Sabit kılavuz makaraları kullanılır. Yan kılavuzlar bant şasisinin kenarına tespit 

edilmiş  olup, bandın kenarına temas ederek bandın yana doğru hareketini sınırlar. 
Bant kenarlarında aşınmaya neden olacağından uzun bantlı konveyörlerde 
kullanılmaması 

d) Kılavuz makara grupları kullanılması 
 
4.2.2. Makaralar 
 
Taşıyıcı makara (rulo) grubu en basit halde genişliği banttan daha büyük olan silindirik bir 
rulodan ibarettir. Bu tip düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde 
veya besleyici bantlarda kullanılır. Bantlı konveyörlerde makaraların iki önemli görevleri 
vardır: 
 

• Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda baş banda mesnetlik etmek 
• Gerektiği zaman banda oluk şekli vermek 
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(a) Tek makara (b) ikili makara 

  
(c) Üçlü makara (d) Beşli makara 

 
Şekil 4.1 Makara grupları 

 
Diğer bir uygulama ise V açılı ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olarak tertiplenen makara gruplarıdır 
(Şekil 4.1b). Bu şekilde bandın taşıma kapasitesi arttırılmaktadır. 
 
Günümüzde yaygın olarak yatay bir rulo ve her iki yanda da yatayla açı yapan birer rulo 
içeren üçlü taşıyıcı makara grupları (20-0-20 ve 45-0-45) kullanılmaktadır. Yan makaralarının 
eğiminin artması ile kapasite de artmaktadır (Şekil 4.1c). 
 
Geniş bantlarda, banda daha iyi form verebilmek amacıyla beşli rulo grupları (40-20-0-20-40) 
kullanılmaktadır. Beşli rulo grupları pahalı olmalarının yanı sıra konstrüksiyon ve yağlama 
bakımından da güçlükler doğururlar (Şekil 4.1d). 
 
Bu yüzden günümüzde en geniş bantlarda bile standart üçlü makara grubu (20-0-20) 
kullanılmaktadır. Üçlü bir hizada bulunan makara gruplarında, bandın sıkışmasını önlemek 
için makaraların üst kenarları arasındaki aralık 10 mm’den büyük olmamalıdır. Makaralar 
genelde çelik konstrüksiyon bir şasi üzerine mesnetlenir. Makaraları taşıyan bu şasi bant 
şasisine civatalarla bağlanır. Makaraların bant hareketine dik yönde ayarlanabilmesi için 
makara şasisi üzerindeki delikler oval yapılırlar. Makara şasisinin tasarımı makaraların 
kolayca sökülüp takılmasına imkan verecek şekilde olmalıdır. Ağır malzemelerin taşınacağı 
geniş bantlarda makara şasisinin yeteri kadar rijit olmasına dikkat etmelidir. 
 

 
 

Şekil 4.2 Makaraların tamburdan itibaren düzeni 
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4.2.2.1. Makara konstrüksiyonu 
 
Makaralar genel olarak sabit bir mil üzerinde iki noktada yataklanmış, serbest dönen bir 
borudan ibarettir. Makara konstrüksiyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 
 

• Yağlamanın iyi olması,  
• Rulmanlara toz ve zararlı maddelerin girmemesi için iyi bir sızdırmazlık, 
• Yatakların aşırı yüklenmemesi için makaralar hafif ve dengeli olmalıdır, 
• Seri imalatta ucuzluk sağlayacak bir konstrüksiyon. 
 

 
Şekil 4.3 Makara montaj resmi 

 
4.2.2.1.1. Makara konstrüksiyonunda kullanılan malzemeler 
 
Makaralar çelik, dökme demir, plastik veya lastik kaplı borudan; rulman yatakları ve 
kapakları preslenmiş saç, çelik, temper, kır döküm veya hafif alaşımlardan pres döküm 
olabilir. Mil işlendiği takdirde St 42 ve St 50 kalitesinde çelikten; işlenmediği takdirde soğuk 
çekilmiş çelikten imal edilir. Tek sıra bilyalı veya konik rulmanlar kullanılır. Yağlama bir 
gres nipeli ile yapılır. Nipel kapağa veya sabit olan mile takılır. Günümüzde kendinden 
yağlamalı rulmanlı yataklar yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
4.2.2.1.2. Darbe makaraları 
 
İri parçaların banda yüklediği yerde, bandın hasar görmemesi için lastik kaplı darbe 
makaraları kullanılmalıdır. Lastik kaplama, darbe etkilerinin daha kolay absorbe edilmesi için 
girintili çıkıntılı imal edilir. 

 
  

 
 

 
Tek rulo İki rulo Üç rulo 

    
 

Şekil 4.4 Lastik kaplı darbe makaraları 
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4.2.2.1.3. Makara çapları 
 
Çalışma şartları ve bant genişliği makara çapını tayin eden faktörlerdir. Makara çapı yapıldığı 
borunun çapına bağlı olarak değişir. Makara çapının büyük alınması, bandın eğrilik yarıçapını 
büyüteceğinden bant ömrü bakımından faydalıdır. Buna karşılık çapın büyümesi ile maliyetler 
artmaktadır. 
 
4.2.2.1.4. Mil ve rulman hesabı 
 
Kullanılan miller sadece eğilmeye maruzdur. Rulmanlar ise makaraların devir sayısına ve 
taşıdıkları yüke göre seçilir. Rulmanın taşıdığı yük makaranın dönen kısımlarının ağırlığı ile 
malzeme bandın makaranın üzerine düşen ağırlığının toplamına eşit olur. Bantlı konveyörün 
kapasitesi q [t/saat] ve hızı v [m/s] ise üniform yüklü malzemenin birim bant boyuna düşen 
ağırlığı, 
 

V
QG
6.3

=  [kg/m]         (4.1) 

  
dir. Taşıyıcı makara grubuna gelen yük: 
 

TTBT GLG
V

QP +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

6.3
  [kg]              (4.2) 

 
dir. Dönüş makarasına gelen yük ise: 
 

DDBD GLGP +⋅=           [kg]        (4.3) 
 
dir. Taşıyıcı makara grubunu üç makaradan ibaret olması halinde, P yükünü % 60 ile 76 
arasında ortadaki yatay makara ve %12.5 ile 20 arasında yandaki eğimli makaraların her biri 
tarafından taşınır. Yan makaralar aynı zamanda eksenel yüke de maruzdurlar. 10 - 15 yıllık 
bir ömre göre makara seçilir. Rulmanın geçtiği mil g6 ve h6 toleransı ile (nokta yük) rulmanın 
geçtiği göbek ise K7, M7 ve N7 toleransı ile (çevre yükü) işlenmelidir. 
 
4.2.2.1.5. Makaraların yağlanması ve sızdırmazlık 
 
Makaralardaki rulmanların yağlanması gresle yapılır. Çalışma yeri ve çalışma sıcaklığına 
bağlı olarak uygun gres seçilir. Genelde makaralara gres tek taraftan, sabit milin ortasından 
gövdedeki gres hücresinin uygun bir yere açılan bir delik vasıtasıyla sevk edilir. Yağ 
kanalının ucuna bir gresör takılır. Mile iç boru arasındaki boşluk bir yağ deposu oluşturur ve 
diğer yatağın gresle beslenmesini sağlar. Makara grubuna sadece bir taraftan yaklaşılabilen 
konveyörlerde destekle yağ kanalı veya boru donanımı bulunan bir yağlama tertibatı 
kullanılır. Periyodik olarak dıştan gres pompası ile gres basılır. 
 
4.2.2.1.6. Makaraların sürtünme direnci  
 
Makaralarda rulmanlı yatak kullanıldığında sürtünme katsayıları oldukça küçüktür. 
Makaraların dış çapına indirgenmiş ortalama sürtünme katsayısı 0.02 ile 0.04 arasındadır. 
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4.2.2.1.7. Makara gruplarının aralıkları 
 
Taşıyıcı makara grupları arasındaki mesafenin büyük seçilmesi malzeme yüklü bandın sıralar 
arasında sarkmasına ve bunun sonucunda makaralara darbe yüklerinin gelmesine neden olur. 
Ağırlığın dar tutulması halinde ise kullanılan makara sayısı artacağından yatırım maliyeti 
artar. Bu yüzden makara grupları arasında optimum aralığın seçilmesi gerekir. İki makara 
grubu arasındaki sarkma miktarı 
 

S
WLf T

8

2

=           (4.4) 

 
dir. Burada  

W [kg/m]   : Birim uzunluğa isabet eden malzeme ve bant ağırlığı 
Lt [m]         : Taşıyıcı makara grupları arasındaki mesafe 
S [kg]         : Bant germe kuvveti 

 
Sarkma miktarının aralığın %2’sinden fazla olması halinde darbe yüklerinin süratle 
yükseldiğini gösterdiğinden imalatçılar sarkmanın %2 olarak sınırlandırılmasını tavsiye 
etmektedir. 
 

S
WL

L
f T

T 8
=            (4.5) 

 
Dolayısıyla bant germe kuvveti; 
 

16.0
WLS T≥             4.6) 

 
olmalıdır.           
 
Yükleme bölgesinde makara aralığı normal aralığın yarısı kadar alınarak bandın makaralar 
arasında fazla sarkması önlenir. Yüklenen malzeme parçalı ve keskin ise bandın fazla 
aşınacağı bu bölgede plastik makaralar kullanılarak darbe tesiri azaltılır. Şekil 4.4’de görülen 
dönüş makarası daha az yük taşıdıkları ve darbe tesirlerinden etkilenmediklerinden daha 
büyük aralıklarla yerleştirilebilirler. 

 
Şekil 4.4 Dönüş makarası 

 
4.2.3. Tamburlar 
 
Bir bantlı konveyör genel olarak çeşitli görev yüklenmiş tamburlarının arasında gerilmiş 
olarak hareket eden bir banttan meydana gelmektedir. 
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4.2.3.1. Tahrik tamburu 
 
Banda hareket veren tambura tahrik tamburu adı verilir (Şekil 4.5). Bir konveyördeki tahrik 
tamburu sayısı bir veya daha fazla olabilir. Tek tahrik tamburu olan bir konveyörde tahrik 
tamburundaki bant kuvvetleri ile sarım açısı arasında Euler (Eytelwein) bağıntısı vardır. Bu 
şekilde banttaki çekme kuvvetlerini arttırmak için iki yol vardır; sarım açısını ve sürtünme 
katsayısını büyütmek.  Sarım açısı en az 180 derece olabilir. Tahrik tamburunun yanında bir 
saptırma tamburu kullanarak sarım açısı 260 dereceye kadar arttırılabilir. Sarım açısını daha 
da çok arttırabilmek için iki tahrik tamburu kullanılır. Böylece sarım açısını 500 dereceye 
kadar arttırmak mümkün olur. Çelik tamburlarda bant ile tambur arasındaki sürtünme 
katsayısı 0.05 ila 0.45 arasındadır. 

                   
Şekil 4.5 Tahrik tamburları 

 
Sürtünme katsayısını arttırmak sureti ile aynı gücü daha az çekme kuvveti ile nakledebilmek 
mümkündür. Bu amaçla tahrik tamburları bazen 10 - 15 mm kalınlığından lastikle kaplanır. 
Bu halde sürtünme katsayısı 0.20 – 0.60 arasında değişir. Hesaplarda emniyetli tarafta kalmak 
için; sürtünme katsayısı çıplak tamburlarda 0.25 lastik kaplılarda ise 0.35 kabul edilmektedir. 
 
 
4.2.3.2. Yardımcı tamburlar 
 
Tahrik tamburunun dışında kalan tamburlara yardımcı tamburlar denir. Kuyruk tamburu, 
saptırma tamburu ve gergi tamburu bu tip tamburlara örnekler Şekil 4.6’da görülmektedir. 

 

 
(a) Kuyruk tamburu    (b) Gergi tamburu 

 
Şekil 4.6 Yardımcı tamburlar 
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4.2.3.3. Bombeli tamburlar 
 
Bandın konveyör ekseninden kaçmaması için; tahrik, baş ve kuyruk tamburları hafif konik 
yapılırlar (Şekil 4.7). Bandın enine yönde fazla zorlanmaması  için aşağıdaki hallerde 
tamburlar bombeli yapılmazlar: 

• Tandem tahrikteki tahrik tamburları 
• Banttaki azami gerilmenin > 15 (kg/cm) tabaka olduğu konveyörlerdeki tamburlar. 

Ağırlık gergi ve saptırma tamburları bombeli yapmaya gerek yoktur. 
 

 
 

Şekil 4.7 Bombeli tambur 
 

4.2.3.4. Motorlu tamburlar 
 
Motorlu tambur çok az yer tuttuğu ve dış etkenlere karşı korunmuş olduğu için, küçük bantlı 
konveyörlerde çok kullanılır (Şekil 4.8). Bu konstrüksiyonda motor ve dişli kutusu tambur 
içinde monte edilmiştir. Motorlu tamburların güçleri genellikle 0.05 ila 20 kW arasında 
olmakla beraber, sabit konveyörlerde 140 kW’ta kadar güçlerde yapılabilirler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sızdırmazlık elemanı 

                
    Şaft 

Dişli grubu 

                
                 Şaft 

Elektrik 
bağlantısı  

Elektrik 
motoru 

 
      Tambur 

 Yağlayıcı ünite 

 
Şekil 4.8 Motorlu tambur 
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4.2.3.5. Kaynaklı tamburlar 
 
Kaynaklı tamburların zarfları en az 4 mm kalınlığındaki saçların kıvrılması ile yapılır (Şekil 
4.9). Tamburun dengeli ve salgısız imal edilmesine itina edilmelidir. 
 

 
 

Şekil 4.9 Kaynaklı tambur 
 
4.3. TAMBUR KONSTRÜKSİYONU 
 
4.3.1. Tambur Genişliği 
 
Bant genişliği 1000 mm ye kadar olan konveyörlerde, tambur genişliği bant genişliğinden 50 
mm fazla; bant genişliği 1000 mm den fazla ise tambur genişliği bant genişliğinden 75 ila 100 
mm den fazla alınır. 

 
4.3.2. Tambur Çapları 
 
Tamburlarda bant eğriliğinden dolayı, tambur çaplarının küçük alınması bant ömrü 
bakımından zararlıdır. Buna karşılı tambur çaplarının büyük alınması ekonomik yönden 
uygun değildir. Pamuk, naylon ve suni ipek gibi doku karkaslı bantlara da tambur çapları, 
karkastaki kat sayısına göre veren ampirik formüller vardır. Bant kuvvetlerinin büyük olduğu 
tahrik tamburlarında çap yardımcı tamburlarınkinden büyük seçilmelidir. Ayrıca tahrik 
tamburu çapının gerekenden daha büyük seçilmesi durumunda dişli kutusundaki çevrim oranı 
daha büyük olması gerekeceğinden dişli kutusu fiyatı da artacaktır. 
 
4.3.3. Tambur Milinin Hesabı 
 
Tahrik tamburlarının milleri hem eğilme hem de burulmaya maruz oldukları halde yardımcı 
tamburların milleri sadece eğilmeye maruzdur. Tahrik tamburlarının milleri tamburla birlikte 
döner, yardımcı tamburlarının milleri ise sabit veya döner olabilir. Mukavemet kurallarına 
uygun olarak eğilme ve/veya burulma hesapları yapılır. Sürtünme tesirleri ihmal edilir. 
Mildeki eğilme ve burulma momentleri ve yatak kuvvetleri hesaplandıktan sonra çeşitli şekil 
ve tablolar yardımı ile mil çapları seçilebilir. Rulmanlara gelince bunlar yatak kuvvetleri ve 
devir sayısı belli olduğundan, tesirin ömrüne göre veya 10 ila 15 yıllık bir ömür süresi dikkate 
alınarak seçilirler. Ağır sanayi tesislerindeki konveyörlerde taşıma gücü yüksek olan, 222 
serisi çift sıra oynak makaralı rulmanlar kullanılmalıdır. Miller normal olarak Ç42-Ç50 veya 
Ç1018- Ç1020 kalitesinde akma çeliktir. 
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4.3.4. Tamburların İmalatı 
 
Tamburlar döküm veya daha çok kaynaklı olarak imal edilirler. Döküm tamburlar, çelik 
döküm veya dökme demir olabilirler. Döküm tamburlar, hafiflik bakımından, kollu yapılırlar. 
Bunlar tek veya çift kollu olabilirler. 
 
4.3.5. Tamburların Yataklanması 
 
Milin yataklanması bakımından yataklar ikiye ayrılabilirler: (a) Dıştan yataklı ve (b) İçten 
yataklı. 
 
Tahrik tamburları daima dıştan yataklıdır. Yardımcı tamburlar ise içten veya dıştan yataklı 
olabilirler. Tamburlar normal olarak (yatak kuvvetleri küçük çıksa bile) 222 veya 223 seri çift 
sıra makaralı rulmanlarla yataklanmalıdır. Hafif hizmet tipi konveyörlerde çift sıra oynak 
bilyalı 12, 13, 22 ve 23 serisi rulmanlar kullanılabilir. 
 
4.3.6. Tamburun Mile Kamalanması 
 
Alışılmış tambur konstrüksiyonlarında tambur göbeği mile burunlu kamalarla 
kamalanmaktadır. Kamaların sökülebilmesi için, yatakla göbek arasında uzun bir mesafenin 
bırakılması mecburiyeti bu konstrüksiyonda eğilme momentinin büyük olmasına sebep olur. 
Bu sakıncayı yenmek, ayrıca tamburun milden kısa zamanda ve kolaylıkla sökülüp 
takılabilmesi için, konik gergi burçları kullanılmaktadır. Bu burçlar tamburun mile sıkı 
geçmesini sağlarlar. 
 
4.3.7. Tamburdaki Sürtünme Kayıpları 
 
Uzun konveyörlerde tamburlardaki sürtünme kayıpları önemsiz olduğu halde, kısa ve yatay 
konveyörlerde gücün önemli bir kısmını teşkil eder. 
 
4.3.8. Tamburların Tahrik Şekilleri 
 
Bir bantlı konveyörün tahrik tamburuna sarılan bandın gergin ve gevşek kollarındaki çekme 
kuvvetleri sıra ile T1 ve T2 ise tahrik tamburundaki döndürme momenti denklem, Euler’e göre  

ifadesinden faydalanılarak µαeTT 21 =
 

( )
221
DTTM d −=          (4.7) 

 
şeklinde tayin edilir. 
 

T1    Gergin taraf  
 

T2     Gevşek taraf 

 
 
 
 
 
 

Şekil 4.10 Bant tahrik kuvvetleri 
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Tahrik tamburundaki güç ise; 
 

( )
η75

21 vTTN −
=  [BG]   veya   

( )
η102
21 vTTN −

=   [kW]     (4.8) 

 
olarak hesaplanır. 
 
Bantlı konveyörlerde güç iki türlü hesaplanabilir: 
 

a) Bant genişliği kapasite ve konveyörün ana boyutları bilindiğine göre tahrik gücü 
hesaplanır; bundan sonra T1 ve T2 bant kuvvetleri bu güç değerinden hareket 
edilerek hesaplanır. 

b) Bant kuvvetleri hesaplanır, tahrik tamburunun iki tarafındaki bant çekme kuvvetleri 
hesaplandıktan sonra, denklem (4.8) yardımı ile güç hesaplanabilir. 

 
Birinci hesap yolunda bandı tahrik için gerekli gücün beş bileşenden ibaret olduğu kabul 
edilir. 
 

• Konveyörü boşta çalıştırmak için gereken güç. 
• Malzemeyi yatay nakletmek için gereken güç. 
• Malzemeyi düşey nakletmek için gereken güç 
• Malzemeyi ivmelendirmek için gereken güç 
• Diğer güç kayıplarını karşılamak için gereken güç 

 
4.3.9. Bantlı Konveyörlerin Tahrik Şekilleri 
 
Bantlı konveyörler genellikle elektrik motoru ile tahrik edilirler. Motorun devir sayısı tahrik 
tamburunkinden oldukça fazla olduğundan, araya en az iki kademeli bir dişli kutusu koymak 
gerekir. Duruma göre bunlar değişik şekillerde monte edilebilirler. 
 
4.4. GERGİ DÜZENİ 
 
Gergi düzeni bant kollarındaki gerekli çekme kuvvetini temin eder. Gergi kuvvetinin az 
olması bakımından gergi düzenini banttaki çekme kuvvetinin en az olduğu yere yerleştirmek 
tercih edilmelidir. Çoğunlukla gergi düzeni konstrüksiyonun elverişli olduğu yere 
konmaktadır. Aşağıdaki denklem göz önüne alınırsa; 
 

12 −
= µαe

TT E           (4.9) 

 
yazılabilir. Burada, TE bandı hareket ettiren etken kuvvettir. Bu kuvvetin doğabilmesi için, 
bandın gevşek kolunda T2 gibi bir çekme veya germe kuvvetinin mevcut olması gereklidir. 
İşte bu T2 kuvvetini oluşturmak için kullanılan düzene germe veya gergi düzeni denir. T2 
kuvvetinin en küçük olduğu yer genellikle tahrik tamburunun gerisidir. Gergi düzeni 
kullanılmasının dört nedeni vardır: 

• (Yukarıda anlatıldığı gibi) Bandın tahrik tamburuna kayma yapmaması için gerekli T2 
kuvvetini temin etmek. 

• Bilhassa yükleme bölgesinde bant oluklaşmasının bozulmaması ve bandın makaralar 
arasında gerekenden fazla sarkmaması için olan asgari bant kuvvetini temin etmek. 
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• Bantta hasıl olan uzama ve kısalmaları karşılamak. 
• Bant ekleri için bir miktar bant stoku elde etmek. Aksi halde ek yerinin tamiri 

esnasında çift ek yapmak zorunluluğu ortaya çıkar. 
 
Genellikle küçük kapasiteli konveyörlerde vidalı gergi düzeni, büyük kapasiteli olanlarda ise 
otomatik gergi düzeni kullanılır (Şekil 4.11). 
 

 
Düşey ağırlıklı 

Karşı ağırlıklı 
 

Vidalı 
 

Şekil 4.11 Gerdirme sistemleri 
 
4.5. BANTLI KONVEYÖRLERİN YÜKLEME SİSTEMLERİ 
 
Bir bantlı konveyörün iyi bir şekilde çalışabilmesi için, aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi 
şarttır: 

• Bantlı konveyör iyi bir şekilde yüklenmelidir. 
• Bantlı konveyör iyi bir şekilde boşaltılmalıdır. 

 
Bantlı konveyör konstrüksiyonu bu iki hususa en büyük dikkati vermelidir. Bantlı 
konveyörlere malzeme genellikle bir oluk vasıtası ile verilir. Oluk malzemenin etrafa 
yayılmasını ve dökülmesini önleyerek, muntazam bir şekilde banda verilmesini sağlar. 
Malzemenin banda yüklemesinde bilhassa üç noktaya dikkat edilmelidir: 

• Bant düzgün bir şekilde ve bant eksenine göre simetrik olarak yüklenmelidir. 
• Banda gelen darbe ve aşınma tesirleri asgariye indirilmelidir. 
• Malzemenin bant yönündeki hızı, bant hızına eşit olmalıdır. 

 
Bant düzgün bir şekilde yüklenmez ise, bandın kapasitesinden tam olarak faydanılamaz ve 
bant kenarından malzemenin dökülmesi ihtimali artar. Bu durum özellikle yüklemenin bant 
eksenine dik doğrultuda olması halinde görülür. Bandın en çok tahribe uğradığı yer yükleme 
bölgesidir. Zira ne gibi tedbir alınırsa alınsın, yüklenme bölgesinde malzeme banda daima 
yüksekten dökülür ve bu dökülmenin banda dik tesiri banda darbe şeklindeki bir zorlama 
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yapar. Dökülme hızının banda paralel bileşeni ise, bandın aşınmasına sebep olur. Aşınma 
tesirini azaltmak için, malzeme bandın hareket yönüne dökülmelidir. Malzeme hızı aynı 
değilse, yükleme noktasında hız farkı yüzünden bir malzeme türbülansı oluşur. 
 
4.5.1. Besleyicilerde Bantlı Konveyörlerin Yüklenmesi 
 
Bantlı konveyörün düzgün bir şekilde yüklenmemesi, bant üzerinde boş ve aşırı yüklenmiş 
bölgelerin meydana gelmesine yol açar. Bu durum kapasitenin azalmasına ve bandın 
kenarından malzemenin dökülmesine sebep olur. Malzemeyi düzgün bir şekilde sabit debi ile 
nakleden makinalara besleyici denir. 

• Bantlı besleyici  
• Çelik plakalı besleyici 
• Vargel besleyici 
• Vidalı besleyici 
• Küreyicili besleyiciler 
• Titreşimli besleyiciler 
• Döner kanallı besleyiciler 
• Döner tamburlu besleyiciler 
• Döner tablalı besleyiciler 
• Döner küreyicili besleyiciler 

 

 
 
 

    
 
 

Şekil 4.12 Besleyiciler 
 
4.6. BANDLI KONVEYÖRLERİN BOŞALTMA SİSTEMLERİ 
 
Bantlı konveyörlerde en çok rastlanan boşalma şekli, baş tamburdan malzemenin 
boşaltılmasıdır. Baş tamburdan direk olarak boşaltmada malzemenin yörüngesi bir 
paraboldür. Boşaltma olduğunun konstrüksiyonunda malzeme yörüngesinin çizilmesi şarttır. 
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4.6.1. Sıyırıcılarla Boşalma 
 
Sıyırıcılar sabit veya bir araba üzerinde hareketli olabilirler. Sıyırıcılar hem yığma hem de 
parça malzemenin boşaltılmasında kullanılabilirler. Sıyırıcılar düz veya ok şeklinde 
yapılabilirler. Ok şeklindeki sıyırıcılar bir mafsal etrafında dönerek bandın üzerinden 
kaldırılabilirler. Normal çalışma esnasında, sıyırıcının lastik kenarları bandın üzerine 
bastırılırlar. Bandın hasar görmemesi için, sıyırıcının bastırma kuvveti gerekli olandan fazla 
olmamalıdır. Ok açısı 60 - 90 derece arasında alınır. 
 
4.6.2. Boşalma Arabasının Konstrüksiyonunda Dikkat Edilecek Hususlar 

a) Tamburlara tesir eden bant ve ağırlık kuvvetleri çizilerek tekerlek basınçları 
hesaplanmalı ve arabanın devrilmeye karşı emniyeti kontrol edilmelidir. 

b) Boşaltma arabasına çıkan bandın eğimi, o malzeme için müsaade edilen azami bant 
eğiminden fazla olmamalıdır. 

c) Arabanın hareketi sınırlanmalıdır. 
d) Özellikle geniş bantlı konveyörlerde, bant kuvvetlerinin bileşkesinin boşaltma 

arabasını hareket ettirme ihtimali mevcut olduğundan, bu gibi hallerde boşaltma 
arabasının yürütme düzeni bir frenle teçhiz edilmelidir. 

e) Boşaltma arabalarında kullanılacak olan tambur çapları ile boşaltma arabalarının 
yükseklik ve ağırlıkları, bant genişliğine bağlı olarak bazı çizelgelerde verilmiştir. 

 
4.6.3. Boşaltma Olukları  
 
Boşaltma olukları malzemenin yerçekimi kuvveti ile naklini sağlar. Oluk eğimi malzemenin 
rahatça akmasını sağlayacak kadar büyük seçilmeli, fakat malzemenin bir çığ gibi akmasına 
da sebep olmamalıdır. Oluk eğimi oluk malzemesi ve nakledilen malzemeye göre 
değişmektedir. Boşaltma oluklarının konstrüksiyonunda gerekli itinanın gösterilmesi her 
zaman için faydalıdır. Oluk konstrüksiyonunda aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır: 

• Boşaltma eğrisi  
• İnce ve tozlu malzemenin tozlanması 
• Asgari oluk eğimi 
• Banda yapışan malzemenin banttan sıyrılması  
• Boşaltılan malzemenin istenilen yere yönetilmesi 
 

   
(a) İki yanlı boşaltma pulluğu  (b) Hareketli boşaltıcı 

Şekil 4.13 Boşaltma sistemleri 
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4.7. BANT TEMİZLEYİCİLERİ 
 
Siliciler ya da kazıyıcılar bandın dış yüzeyine tutunan kuru malzemeyi temizlemeye yararlar 
(Şekil 4.14). Islak ve yapışkan malzemenin temizlenmesi için döner fırça kullanılır. Kazıyıcı 
düzeneklerde temizleme işlemi, ya mafsallı bir çubuğa tutturulmuş bulunan bir lastik şeritle 
fırça durumunda ise sert kıl fırça ya da silindirik fırçaya ana doğruları boyunca tutturulmuş 
1.0 ila 1.2 mm capron fiberi şeritlerle yerine getirilir. Bant temizleyiciler, boşaltma 
tamburunun yakınına yerleştirilirler ve kazınan malzeme boşaltma oluğuna dökülür. 
 
Bandın iç yüzeyini, istenmeden saçılan malzemeden temizlemek için kuyruk tamburu 
yakınına bir kazıyıcı yerleştirilir. Bazı durumlarda, malzemenin alt tarafa dökülmesini 
önlemek için, alt ve üst kayış arasına bir dolu bölme yapılır. 

     
            (a) kazıyıcı             (b) Kuyruk tamburu kazıyıcısı        (c) Döner fırçalı kazıyıcı 
 

Şekil 4.14 Kazıyıcı sistemleri 
 
4.8. BANTLI KONVEYÖRÜN ŞASİ KONSTRÜKSİYONU 
 
Bandı taşıyan taşıyıcı ve dönüş makara grupları bir şasi üzerine tespit edilirler. Kullanma 
amaçlarına göre, bu şasi konstrüksiyonu farklı şekillerde olabilir. Devamlı çalışan tesislerde 
şasi konstrüksiyonu genellikle hadde profillerden yapılır. İnşaat işlerinde kullanılan portatif 
konveyör ise daha ziyade hafif profillerden veya borudan yapılmış şasi konstrüksiyonuna 
sahiptir. Gerek inşaat ve yol şantiyelerinde, gerekse yeraltı maden galerinde kullanılan 
konveyörlerin konstrüksiyonunda montaj ve sökülmenin kolay yapılabilmesine dikkat 
edilmelidir. 
 
4.8.1. Şasinin Bölümleri 
 
a) Orta şasi 
Bir konveyörün orta kısmında sadece taşıyıcı ve dönüş makaralarını taşıyan kısımdır (Şekil 
4.15). Orta şasi ayrıca U profilinden veya hafif konveyörlerde köşebent veya borudan imal 
edilirler. Bazı bantlı konveyör imalatçıları orta şasi kısımlarını standart parçalar halinde imal 
etmektedirler. 
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Şekil 4.15 Orta şasi 
 

b) Baş taraf şasisi 
Baş tamburu ile boşalma olduğunu taşıyan şasi kısmıdır (Şekil 4.16a). Baş tamburu aynı 
zamanda tahrik tamburu ise, tahrik şasisi de baş taraf şasisine bağlanır. Baş tambur ve oluğun 
oldukça ağır olması ve banttaki çekme kuvvetlerinin alınabilmesi için, baş taraf şasisi oldukça 
rijit yapılmalıdır. 
 

          
(a)      (b) 

 
Şekil 4.16 Şasi kısımları 

 
c) Tahrik şasisi 
Tahrik tamburları ile bunların tahrik tertibatı taşıyan şasi kısmıdır. Bu kısmın 
konstrüksiyonunda, bant kuvvetleri ve zati ağırlıklar göz önüne alınmalıdır. 
 
d) Kuyruk taraf şasisi 
Bant germe kuvvetleri ve tambur ağırlığına maruzdur (Şekil 4.16b). Şasinin bu bölümüne 
gelen kuvvetler baş taraf şasisine göre oldukça azdır. 

 
e) Gergi düzeni şasisi 
Gergi tertibatına ait saptırma tamburları aksamı taşıyan şasi kısmıdır. Gergi düzenin yer aldığı 
gergi şasisi Şekil 4.17’de görülmektedir. 
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Şekil 4.17 Gerdirme şasisi 
 

4.8.2. Konveyör Galerileri ve Köprüleri 
 
Bugün birçok tesislerde ana nakil elemanı olarak kullanılan bantlı konveyörleri taşıyan ve 
muhafaza  eden yapı bölümlerine, yapılış şekline göre, konveyör galerisi veya konveyör 
köprüsü denmektedir (Şekil 4.23). Bantlı konveyörler arazi üzerinde korunmasız olarak tesis 
edilebilirler. Bina içinde ayrıca bir korunma veya bir galeriye ihtiyaç olmaz. Eğer konveyörün 
yer altından geçmesi isteniyorsa, bu taktirde konveyör bir beton galeri içine alınır. Bu galeri 
beton bir kutu şeklinde yapılır. Bantlı konveyör zeminde yukardan geçirileceği zaman, bu 
köprü teşkil edilir. Bazı hallerde bant şasisi bir kafes kiriş haline getirilip köprü teşkil edilir ve 
yürüme kolları bu köprüye bağlanır. Kafes kiriş hem bantlı konveyörü hem de yürüme 
yollarını taşır. 

                      
      (a) Betonarme konveyör galerisi   (b) Açık bant köprüsü 
 

 
(c) Kapalı bant köprüsü 

Şekil 4.18 Konveyör Galerileri ve Köprüleri 
 

4.9. KONVEYÖR BANDININ ÖZELLİKLERİ VE SEÇİMİ 
 
Dökme ve parça malzemeleri bir bant üzerinden bir yerden diğer bir yere ileten sürekli Bantlı 
konveyörler, endüstrinin hemen hemen tüm kollarında geniş bir uygulama alanı vardır.  Taşınan 
malzemeler kuru veya ıslak olabilir, pülverize hububatta olduğu gibi tane veya kömürde olduğu 
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gibi parça halinde olabilir. Çalışma sıcaklığı normal bantlı konveyörlerde 100 - 150 °C , özel 
sentetik bantlı konveyörlerde 150 °C kadardır. İşte bu çeşitlilik konveyör sistemlerinde değişik 
yapıda bantların geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmiştir. Konveyör bandı, malzemenin 
nakledilmesine ilaveten hareket için gerekli olan çekme kuvvetine, malzemenin mekanik ve 
korozif aşındırma tesirine, rutubete ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. Konveyör bandı ayrıca 
malzemenin yüklenme bölgesinde darbe tesirine, rulolara yaslanmasından ve kasnaklara 
sarılmasından ötürü eğilmeye ve santrifuj kuvvete de maruzdur. 
 
Orta kısmında mukavemeti temin eden pamuk veya naylon vb sentetik malzemeden yapılmış 
birkaç tabakalı bir dokuma bulunan lastik bantlar,yukarıdaki şartları en iyi şekilde 
sağladıklarından dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır. Arızasız bir çalışma için bir 
konveyör bandının aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir: 

1. Az nem çekme 
2. Yüksek mukavemet 
3. Düşük özgül ağırlık 
4. Az uzama 
5. Tamburlara sarılma ve oluklaşmadan dolayı hasıl olan eğilme tesirlerine mukavemet 
6. Eğrilik değişmelerinden hasıl olan alternatif gerilmelere mukavemet 
7. Malzemenin aşındırıcı tesirlerine mukavemet ve uzun ömür 
8. Darbeye yüksek dayanım 
9. Düşük ağırlıkta ve uzamada, enine ve boyuna yüksek elastisite 
10. Kimyasal bileşenlerden etkilenmeme. 

 
4.9.1. Konveyör Bantlarının Yapım Özellikleri 
 
Konveyör bandı, orta kısmında mukavemeti temin eden pamuktan veya naylon, rayon vs. gibi 
suni ve sentetik malzemeden yapılmış çok tabakalı dokuma veya kord (iplik) karkas veya 
çelik tel ihtiva eder. Karkas yapıda, sentetik lastik veya polimer (polivinilklorid gibi) 
malzemeler dolgu olarak kullanılarak, banttan istenen özellikler karşılanır. Bu dolgu 
karşımlarının kimyasal yapısı değiştirilerek değişik kullanım amaçlarına hizmet edecek 
bantlar elde edilir. Genel amaçlı bantlar, -45°C ile +60°C arasında kullanılır. Donmaya karşı 
dayanıklı bantlar -60°C; sıcağa dayanıklı bantlar +100°C ve yüksek sıcaklığa dayanıklı 
bantlar ise +200°C sıcaklıklarda kullanılabilir. 

Bant kaplamaları, konveyör bandını ve karkas yapısını korumak ve bandın servis ömrünü 
uzatmak için kullanılır. Kaplamalar, elastomer (tabii veya suni kauçuk), plastomer (örn PVC) 
ve diğer malzemeden olabilir. Makara tarafındaki ve taşıyıcı taraftaki kaplama kalınlıkları 
yüklemelere bağlı olup, her siparişte mutabık kalınmalıdır. 4 mm ye kadar olan kaplama 
kalınlıklarının toleransı (- 0.2 ile +1 mm), 4 mm den fazla olanların ise (-0.05 ile + 1 mm) dir 
Şekil 4.19’da konveyör bandının iç yapısı görülmektedir.  
 
Kaplamalar aşağıdaki özellikleri temin etmek için kullanılır : 

a) sürtünmeyi arttırmak 
b) eğimli çalışmayı sağlamak 
c) temizlenebilirlik 
d) sürtünme katsayısını arttırmak 
e) istenen renkleri sunmak 
f) kesilme direnci sağlamak 
g) yük darbe dayanımı sağlamak 
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Üst kaplama

Kauçuk tabaka
Dokuma

Alt kaplama

Şekil 4.19 Konveyör bandının iç yapısı 
 
Kauçuk kaplama, karkasın bozulmasını, mekanik hasara uğramasını, taşınan yükün zarar 
vermesini önler. Ayrıca yük taşınan üst kısım ile makara ve tambur üzerinde hareketi sağlayan 
alt kısım ilave koruyucu kauçuk katına sahiptir. Lastik kaplama ise tabakaları birbirine bağlar 
ve karkas bandın dış yüzeyindeki mekanik (makaralar üzerinde ezilme, yüklenme 
bölgesindeki darbe tesirleri...) ve korozif etkiler ile rutubet ve sıcaklıktan korur.  

Ayrıca kaplamalar, ateşe, yağa ve kimyasallara karşı banda ilave koruma da sağlarlar. Bandın 
taşımada kullanacağı malzemeye uygun sertlikte ve kalınlıkta kaplama seçilmesi gerekir. 
Özellikle pamuk esaslı karkasların küf ve kimyasal maddeler nedeniyle çabuk bozulmaları bu 
korumaları gerekli kılmıştır. Polymer çeşitleri kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım 
alanı bulmuşlardır. Bunlardan polivinilklorid, doğal kauçuk, çeşitli sentetik kauçuklar ve 
ürethan malzemeleri en yaygın kullanılanlardır. Ayrıca karışım yapılarak polymer 
kaplamaların özelliklerinde iyileştirmeler de gerçekleştirilebilir. Katkı malzemeleri olarak, 
diğer poliymerler, antioksidantlar, pigmentler yaygın kullanılmaktadır.  
 
Kaplamanın kalınlığı bandın aşınması ve tahrip olmasına dayanımı etkiler. Kalınlık artışı bant 
imalatında maliyete en az etkide bulunan faktördür. Kauçuk esaslı bantların aşınma 
dayanımları PICO adı verilen yenme testi ile belirlenir. En yüksek yenme rakamı en dayanıklı 
elastomer için kullanılır. Örneğin PICO oranı 135 olan elastomer Kalite I , PICO oranı 100 
olan elastomer Kalite II ve PVC malzemesi PICO 50 dir. Taber yenme testi, aşınma değeriyle 
daha doğrudan ilişkili olduğundan sık kullanılır.  
 
Bandın ortasındaki dokuma tabakalarının hepsine birden karkas adı verilir. Kauçuk kaplı 
bantlar, iç yapısındaki karkas malzemelerinin tüm yüzeylerinin elastik koruyucu madde 
(kauçuk) ile kaplanmasından oluşur. Karkas banttaki çekme kuvvetini nakleder, bantın yük 
taşımasını sağlar ve bantta oluşan uzunlamasına çekme gerilmesini karşılar.  
 
Karkas, pamuk veya sentetik malzemeden olabileceği gibi; iplik kortlu veya çelik saç olabilir. 
Sentetik ipliklerin çekme dayanımları yüksektir; fakat uzamaları fazla olduğu için yalnız 
başlarına kullanılmazlar. Polyester dışındaki sentetik malzeme genellikle pamukla birlikte 
kullanılır. Karkas yapısı, elyaf – kauçuk, kablo (halat) – kauçuk ikilisinden oluşabilir. Ek 
yerlerinde kat uçları üstüste binip, bazı yerlerde kalınlık yapmamalıdır. Konveyör bandın 
içinde bulunan karkastan beklenenler : 

a) yüklü bandın hareket etmesi için gerekli çekme gerilmesini sağlamak 
b) konveyör bandına yüklemeden oluşan darbeleri absorbe etmek 
c) yükü desteklemek için gerekli katılığı sağlamak 
d) uygun birleştirme yöntemi için gerekli dayanımı sağlamak 
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4.9.2. Konveyör Bantların Çeşitleri 
 
Konveyörlerde kullanılan bantlar karkas yapılarına göre iki genel gruba ayrılmıştır. Bunlar 
dokuma örgülü bantlar ve çelik kordlu bantlardır.  TS547 Konveyör Kayışları Standardı’ndan 
kullanılan malzemelerle ilgili özellikler bulunabilir. Karkas pamuk veya sentetik malzemeden 
dokunmuş olabileceği gibi iplik kordlu, çelik kordlu veya çelik sac olabilir. Günümüzde 
konveyör bantlarında kapron, naylon, lavsan ve diğer sentetik elyaflar yüksek dayanımları 
nedeniyle kullanılırlar. Karkaslarda kullanılan çeşitli malzemelerin özellikleri Tablo 4.1’de 
verilmiştir. 
 
Sentetik ipliklerin çekme mukavemeti yüksek olmasına rağmen, uzamalarının fazla oluşu yalnız 
başlarına kullanılmalarına engel teşkil eder. Bu bakımdan polyester dışındaki sentetik 
malzemeler genellikle pamukla birlikte kullanılır. Pamuk-rayon, pamuk-naylon kombinezonları 
genelde kullanılır. 
 

Tablo 4.1 Çeşitli Karkas Malzemelerinin Özellikleri 

Malzeme Piyasa Adı İplik Çapı 
[mm] 

Kopma Muk.
[N/mm] 

Uzama 
[%] 

Yoğunluk 
[gr/cm3] 

Pamuk 0,02 4 - 6 3 - 7 1,54 

Suni İpek  Rayon  
Viskon 0,01 - 

0,038 
4 - 6 9 - 20 1,50 

Polyamide Naylon  
Perlon > 0,007 7 - 9 16 - 28 1,10 

 
 
Polyester 

Dacron 
Diolen 
Treviro 
Terylen 
Vesten 

 
 

> 0,007 

 
 

7,5 - 9,5 

 
 

11 - 13 

 
 

1,18 

Polyvinyl Kuralon 
Vinyol > 0,007 4 – 8 20 -25 1,30 

Cam iplik 0,007 - 
0,01 

14,5 2 - 3 2,50 

Çelik kord 1 - 5 25 1 - 2 7,80 
 

Bant yapımında yaygın olarak kullanılan dokuma malzemeleri aşağıda verilmiştir.  
a) Doğal pamuk : uzun zamandır bant imalinde kullanılmaktadır. Islandığında 

dayanımının artması, yüksek nem çekmesi, ancak düşük boyutsal stabilitesi ve küften 
etkilenmesi özellikleri arasındadır. 

b) Rayon : pamuktan bir miktar daha dayanıklıdır fakat ıslanmasıyla çekme dayanımı 
düşer. Kimyasal dayanımı pamuk ile aynıdır. Yüksek nem çekmesi, ancak düşük 
boyutsal stabilitesi ve küften etkilenmesi özellikleri arasındadır. Artık günümüz 
konveyör bantı imalatında kullanılmaz. 

c) Cam yünü : rayona göre oldukça dayanıklıdır. Düşük uzaması, yüksek sıcaklığa maruz 
yerlerde kullanılabilmesi bant imalinde sınırlı kullanımına neden olmuştur. 

d) Naylon-Polyamid : yüksek dayanım, yüksek uzama, aşınmaya, yorulmaya ve darbeye 
dayanımı özellikleri arasındadır. Ağırlığının % 10 kadar nemi absorbe edebilir. Buna 
karşın düşük boyutsal stabilite ve küfe karşı yüksek dayanım sergiler.Günümüz 
bantlarında % 20 oranında kullanılmaktadır. 
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e) Polyester : yüksek dayanım, aşınmaya ve yorulmaya dayanım sergiler. Oldukça düşük 
nem çekme ancak yüksek boyutsal stabilitesi vardır. Küften etkilenmez. 1960 lardan 
itibaren bant dokuması olarak tercih edilir. Bugün polyester % 75 oranında bant 
imalinde kullanılır. 

f) Çelik : yüksek dayanım ve düşük uzamanın istendiği yerlerde kullanılır. Çok az 
oranda kullanılmaktadır. Yerini çelik kordlu karkasa bırakmıştır. 

g) Kevlar Aramid : çelikten iki kat dayanıklı ve çelik ile polyester arası uzama 
karakteristiği sergiler. Çelikten daha hafiftir ve paslanmaz. 

 
4.9.2.1. Dokuma Örgülü Bantlar 
 
Dokuma örgülü konveyör bantları, doğal / sentetik dokuların lastik veya plastik emprenye 
edilmesi ve üzerlerinin lastik / plastikle kaplanmasından elde edilir. Dokuma örgülü bantda 
tabaklar arası üst, alt yüz ve yanlar kauçukla kaplıdır. Bant karkası konveyör bandının çekme 
gücünü ileten kısmı olup bir veya çok katlı dokuların bazen içerisinde tel veya kord konularak 
elde edilmiş malzemelerdir. Şekil 4.20’de dokuma örgülü bandın tabakaları görülmektedir.  
 

Kauçuk Üst Kaplama

Kauçuk Alt Kaplama

 Dolgu
bükümü

Kauçuk 
tabakası 

Yağlayıcı ü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.20 Dokuma örgülü konveyör bandı 
 

Karkas tabakaları arasındaki kauçuk aynı zamanda tabakaları su geçirmez hale getirir.  Bandın 
alt kaplaması bant karkasının üzerini kaplayan ve bandın makaralara temas eden yüzünde 
bulunan bant karkasını koruyucu ve aşınmayı önleyici malzemedir.  Bu kaplama banda pislik 
nüfuziyetini önlediği gibi, tamburdan aldığı tahrik kuvvetini karkasa nakleder.  Üst kaplama 
bant karkasının üzerini kaplayan ve bandın yük taşıyan yüzünde bulunan daha kalın ve daha iyi 
özelliklere sahip kauçuk tabakasıdır.  Kalınlığı yaklaşık olarak 1,5 ile 12 mm arasındadır. 
Koruyucu kat bant karkasının daha çok korunması gerektiği hallerde üst veya alt kaplama ile 
bant karkası arasında kaplama içine yerleştirilen seyrek dokulu veya kordlu olup, delinme, 
yırtılma ve kesilmeyi sınırlayıcı bir veya çok katlı dokudur.  
 
Dokuma tabakasında uzunlamasına sargı ve ters yönlü sargı ile atkı katmanları bulunabilir. En 
yaygın kullanılan dokuma tarzı tek sıralı sargı dizileri olan karkas yapısıdır. İki sıralı sargı 
dizgileri büyük yoğunluklu dökme malların taşınmasında güvenirliliği arttırmaktadır. Karkas 
üzerindeki koruyucu tabaka, karkasın hasara uğramasına engel olur. Eğer yüksek sıcaklığa 
dayanıklılık istenecekse, ısı yalıtımı sağlayan bir tabaka, ilk tabaka üzerinde bulunmalıdır. 
 
Bandın mukavemetini içindeki karkas temin eder. Karkastaki dokumanın cinsi ve sayısı, bandın 
maruz kaldığı çekme gerilmesini taşımaya yeterli olmalıdır. Maksimum tabaka sayısı 
mukavemet hesabıyla elde edilir. Tabaka sayısı, bant genişliğine, mukavemetine, rijitliğine 
bağlıdır. Rijitlik bandın makaralar üzerinde şekil alabilme yeteneğidir. Bant genişledikçe tabaka 
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sayısı artmalıdır. Oluklaşması istenen bantlarda karkastaki dokuma tabaka sayısını istenildiği 
kadar arttırmak mümkün değildir, aksi halde bant oluk şeklini almaz. Bant genişlikleri için 
önerilen tabaka sayıları Tablo 4.2’de görülmektedir. 

 
Tablo 4.2 Bant Tabaka sayısı (Tekstil Dokulu Bantlar İçin) 

Bant Genişliği 
[mm] 

Minimum / Maksimum 
Tabaka sayısı 

Bant Genişliği 
[mm] 

Minimum / Maksimum 
Tabaka sayısı 

300 1200 
400 

2 / 3 
1400 

2 / 5 

500 1600 
650 1800 
800 2000 

 
3 / 5 

 
1000 

 

2 / 5 
2500 4 / 5 

 
Bant karkasının asıl görevi yüklü bandı hareket ettirmek için gerekli gerilim gücünü taşımak ve 
bant üstüne yüklenirken malzemenin saldığı çarpma enerjisini absorbe etmektir. Bir bantlı 
konveyörün karkası genellikle sürtünme veya köpük kauçuk ile birleştirilmiş dokumadan oluşan 
katlardan meydana gelmiştir.  Bant imalinde kullanılan minimum tabaka sayısı üçtür; bu değer 
bant genişliği bağlı olarak 15’e kadar çıkabilir. Bununla beraber karkas iç örgülü liflerden 
oluşmuş bir tek kattan da ibaret olabilir. Standart örgü kat, enine ve boyuna ipliklerden 
oluşmuştur. Boyuna iplikler, uzunlamasına gerilimi taşıyan kısımlardır. Enine olanlar ise 
özellikle bir arada tutma ve genel olarak ipliklerin düzeni sağlar. 
 
Dokunmuş ipliklerin enine ve boyuna kullanılanları aynı bükülmüş iplik türünden olabileceği 
gibi, enine bir tür ve boyuna başka bir tür iplik kullanılabilir. Düz sargılı karkas, temel 
sargıların bükülmeden bulunduğu ve esas yük taşıyan elemanların bunlar olduğu yapıdır. Düz 
sargılı karkas dokuma türlerine ait çeşitli örnekler Şekil 4.21’de verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               DÜZ SARGI

Bağ sargısıDolgu       Temel düz 

Şekil 4.21 Düz sargılı karkas dokuma  
 
Bant böylece boyutsal stabilite ve yük altında kiriş gibi davranma imkanı sağlar. Sıkı dokuma 
karkas, düz sargılı karkas yapısından türetilmiş ve polyester filamen bükümler ile polyetser 
elyaf sarımlardan oldukça kopleks bir dokuma elde edilir. Sıkı dokuma karkas yapısı Şekil 
4.22’de görülmektedir 
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  SIKI DOKUMA KARKAS

Düz sargı            Gergi Sargısı    Dolgu      Düz sargı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.22 Sıkı dokuma karkas 

4.9.2.2. Çelik Kordlu Bantlar 
 
Çelik kordlu konveyör bandı, çelik örgülerin lastikle emprenye edilmesi ve üzerinin lastikle 
kaplanması ile elde edilen malzemenin yatay veya eğimli olarak genellikle uzun mesafelerde bir 
yerden başka bir yere büyük kütleleli malzemelerin taşınmasında kullanılan taşıyıcı bir 
elemandır. Lastik içerisine çekme kuvvetlerini taşımak üzere, çelik tellerden yapılmış kortlar 
yerleştirmek sureti ile daha büyük çekme kuvvetlerini taşıyabilen ve daha uzun ömürlü olan 
bantlar yapılmıştır. Bant boyu uzadıkça, yükleme noktasındaki darbeler nedeni ile hasıl olan 
aşınma azalmaktadır. Bugün dünyanın en uzun bantlı konveyörlerinin hepsinde çelik kortlu 
saçlar kullanılmaktadır. Çelik örgü atkı ve çözgüleri çelik kordlardan oluşan hasır şeklinde 
dokunur. Çelik kordlu bantların tipik uzamaları 10 emniyet faktörü için % 0,2 ila 0.5 arasında 
kalmaktadır. M kalite aşınmaya dayanıklı olmalı veya 150°C sıcaklığa dayanıklıdır. Şekil 
4.23’de dokuma katmanlarının arasında yer alan çelik tel halatlı bant görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sentetik kord 

     Örgü tabakası 

        Üst tabaka 

Örgü tabakası 
Örgü tabakası 

Sıcak galvanize         Sentetik kord
çelik kordlar 

Alt tabaka 

Şekil 4.23 Tipik çelik kord karkası içeren bant kesiti 
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Bu bantların diğer bantlara göre üstünlükleri şunlardır: 
a) bant boyu daha uzun yapılabilir. 
b) uzama az olduğundan germe mesafesi daha kısadır 
c) uzun bir bant aynı noktalar arasında çalışan birkaç banttan daha uzun ömürlüdür. 

 
4.9.2.3. Çelik Saçlı Bantlar 
 
Ortasında çelik kortlar yerine , yüksek dayanımlı çelik saç bulunan bantlar da yapılmaktadır. 
Çelik saç kalınlığı 0,5 ila 1,6 mm , üst kaplama kalınlığı 3 ila 10 mm alt kaplama kalınlığı ise 
2 mm dir. Bu çelik saçların kopma dayanımını takriben 120 kg/mm2 olup, emniyet gerilmesi 
35 kg/mm2 alınmaktadır. Bu bandın mahsurlu tarafı, enine esnekliğinin az olmasıdır. Bazen 
çelik bantlar çıplak olarak kullanılırlar. Bunlar karbon çeliği veya paslanmaz çelik saçlardan 
yapılırlar. Çelik bantlar koku vermezler, sıyrılmazlar ve hasar görmeden soğuk veya sıcak su 
ile yıkanabilirler; çok hijyenik olup, gıda sanayii için idealdirler. Ayrıca çıplak çelik bantlar 
lastik bantlardan daha ucuzdurlar. Karbon çelik saçlar 100°C ile 120°C sıcaklıktaki 
malzemelerin, 300°C kesikli taşımada kullanılabilir. 
 
4.9.2.4. Lastik Bantlar 
 
Lastik bandın mahzurlarından biri yağa karşı gayet hassas olmasıdır. Buna karşılık neopren ve 
kloropren gibi suni lastikler yağdan başka, kömür katranından elde edilen solventlerin, 
aromatik hidrokarbonların ve klorlu solventlerin tesirlerine karşı gayet mukavim 
olduklarından, suni lastik bantların kullanılması gün geçtikçe artmaktadır.   
 
4.9.2.5. Profilli Bantlar  
 
Artan eğim açısı ile iletilen mal parça büyüklüğüne ve özelliğine bağlı olarak kaymasını 
önlemek için eğik taşımada band yüzeyi uygun profillerle donatılır. En uygun taşıyıcı yüzeyin 
seçimi taşınacak malzeme ve kullanım şartlarına bağlıdır. Hafif taneli malzemeler için 12° ile 
15° eğim açıları, nemli malzeme için 45° eğim açılarına müsaade edilir. 
 
Kaplama yüzeyi düz olan bantlar, ancak 18 - 22º eğim açılarına kadar kullanılabilirler. Daha 
yüksek eğimlerde, malzemenin geri kaymasını önlemek için, taşıyıcı yüzdeki bant 
kaplamasına özel kesitler verilir.   
 
4.9.2.6 Kevlar Esasla Bantlar 
 
Kevlar, aromatik esaslı polyamid malzemesidir. Kevlar karbon ve cam lifler birbirinden farklı 
özelliklere sahip olduklarından, bunların üstün yönlerinden yararlanmak için aynı karma 
malzeme içinde birlikte kullanılırlar. Bu bantlar suni ve sentetik esaslı bantlar sınıfına 
girmektedir. Endüstriyel ve ileri teknolojinin çok değişik taleplerini karşılamak için Dupond 
firması tarafında Kevlar, Aramid ismiyle piyasaya sunulmuş yüksek mukavemetli bir elyaftır. 
Naylonun keşfinden bu yana suni elyafta en önemli gelişme olduğu söylenebilir. 

 
Aromatik polyamid'e aramid adı verilmektedir. Aromatik çevrim yapıları yardımıyla yüksek 
erime sıcaklığı, yüksek termal stabilite ve yüksek performansa sahip özellikleri vardır. Bu 
polimeriler, birçok amaç için kullanıldığında erimezler, yaklaşık olarak çözülemez 
polimerlerdir. Polimerizasyonu, elyaf olarak çekilmesi ve son işlemleri Naylon 6.6 veya Naylon 
6'dan daha masraflıdır. Bu nedenle yüksek dayanım, yüksek modül, ısıya dayanım arzulandığı 
yerlerde kullanılır. Kevlar 500°C civarında erir ve yüksek dayanımlı Naylon veya polseyterden 
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2 kat daha fazla çekmeye mukavimdir. Ağır çalışma şartları olan konveyör bantlarında 
kullanılır.  Radyal takviye olarak çelik tel yerine kullanılır. Amid bağlarıyla oluşan iç yapısı 
nedeniyle bu polimer ısı ve alev almaya dayanıklı ve dikkate değer çekme dayanım ve modülü 
sunarlar. 
 
Dupont Company 1971'de Aramid elyafı sunmuştur. 1974'de genel terim olarak A.B.D.'de 
kullanılmaya başladı. Aramid elyafı ile ilgili ilk çalışmalar gene aynı firma tarafından AT-1 adı 
ile 1967 yılında yapıldı. Bu çalışmada ısıya dayanım özelliğinin varlığı saptandı. Conex firması 
1970'lerin ilk yarısında Nomex adını verdiği aromatik esaslı elyaf üzerinde çalıştı. Rusya'da 
MPD-I adıyla sivil ve askeri alanda aramid elyaf çalışmaları yapıldı. Dupont firması 1970'lerde 
yaptığı çalışmalar sonunda Kevlar 29 ve Kevlar 49'u piyasaya sürdü. 
 
Kevlar Malzemesinin Mekanik Özellikleri 
Kevlar elyafları, ağırlıklarına oranla yüksek dayanıma sahip elyaflar olduklarından takviye 
elyafı olarak kullanılmaktadır. E cam elyafına oranla 3 kat,  çelik korda oranla 5 kat daha hafif 
yapıdadırlar. Bu özellikleri nedeniyle kurşun geçirmez yelek, radyal lastik takviyesi, tekneler, 
uçaklar, roket parçaları, konveyör bantları gibi yerlerde kullanımları yaygınlaşmıştır. 
 
Kevlar elyaflar 196°C ile 204°C sürekli çalışma sıcaklıklarında, erimeden ve yanmadan 
kullanılabilir. Geçici olarak 538°C temas sıcaklığında ısı direnci gösterirler. Kevlar malzemesi 
düşük ağırlığı, yüksek sünekliği, korozyondan etkilenmeyen, iletken olmayan, esnek ve açık 
havada çelik korddan 5 kat dayanıma, su içinde 20 kat dayanıma sahip olması, çelik kordların 
yerini almasına neden olmaktadır. 
 
Kevlar elyafı kullanmak özellikle lastik ürünler için hafiflik, sertlik ve dayanıklılık ile birlikte 
yüksek mukavemet ve çekme modülü sağlamaktadır. Kevlar, konveyör bant imalatı için ideal 
olarak uygun kılan, özellikler arasında eşsiz bir denge sunar  
 
Kevlar elyaflar yüksek dayanıklılık ve yüksek çekme modülü, düşük uzama, sürünme ve iyi 
termal stabilite sunar. Bununla beraber çelikten farklı olarak düşük yoğunluk, kimyasal dayınım 
ve yorulma dayanımı ve organik elyafın karakteristikleri gibi davranışlara sahiptir.  Kullanımda 
yaygın olarak bulunan konveyör bant takviyelerinden en yüksek dayanım, ağırlık oranına 
sahiptir. Diğer organik elyafların (polyester ve naylon gibi) iki katından daha fazla ve çeliğin 
beş katından fazladır.  Uygun olarak kullanıldığında takviyelerde en yüksek özgül modüle sahip 
olanıdır. Naylon ve polyester karşılaştırıldığında uzaması ve sürünmesi düşüktür, sadece 
çelikten biraz fazladır. Tablo 4.3’de Kevların mekanik özellikleri diğer elyaflarla karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. 
 

Tablo 4.3 Kevların karşılaştırmalı mekanik özellikleri 
 KEVLAR Çelik Naylon Polyester 
Çekme Muk.     [N/mm2] 2760 2400 / 2800 1000 1150 
Çekme Modülü [N/mm2] 58000 145000 / 200000 5600 13800 
Kopma uzaması         [%] 4,00 2,00 18,20 14,50 
Yoğunluk           [gr/cm3] 1,44 7,85 1,14 1,38 

 
Kevlar mükemmel termal stabilite gösterir.  Çok yüksek sıcaklık şartlarında kullanılmak için 
oldukça uygundur. Kevlar esas olarak -30°C ile +120°C sıcaklık aralığında dayanım düşmesi ve 
gevrekleşme göstermez.  Bu nedenle Kevlar esaslı takviyeler konveyör bandı uygulamalarında 
yüksek sıcaklıklarda iyi performans gösterir.  Yaklaşık 430°C üzerinde karbonlaşmaya başlar. 
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Kevlar çok çeşitli kimyasal maddelere karşı çok iyi direnç gösterir ve küflenme, çürüme veya 
paslanma tehlikesi yoktur.  Performansının etkilenmeme için uzun süre asit veya bazla 
konsantre edilmesi gerekir. Bu önemli mekanik, termal ve kimyasal özellikler, Kevları 
konveyör bant karkaslarının takviyesi için uygun kılmaktadır. 
 
Kevlar Esaslı Bandın Karkas Yapısı 
Kevlar esaslı bantlar sert ve sağlamdır. Düz-çözgü, tamamen sentetik karkas, geleneksel çok 
tabakalı yapı veya çelik kord/kauçuk bant yapısından daha gelişmiştir. Boyuna ve enine 
dayanım paralel tabakalarda toplanır ve yüksek değerdedir.  Eşsiz bağlantı sistemi sayesinde 
birbirine kenetlenir. Sentetik elyaflar, yüksek birim dayanım ve olağanüstü abrozyona, kesilme, 
yırtılma ve paslanmaya direnç gösterir. Bu bantlar olağanüstü kötü kullanmaya direnç, yüksek 
yük-taşıma kapasitesi, arttırılmış ömür ve çok düşük uzamaya sahiptir, üstün nitelikli yüksek 
gerilimli bant yapılarıdır. 
 
Düz-çözgü yapısındaki bandın kötü kullanmaya karşı direnci diğer klasik bantlardan daha 
iyidir. Çarpma, yırtılma ve yarılma direnci enine karkas bileşenlerinin yüksek dayanımlı 
olmasından dolayı çok yüksektir. Kötü kullanmaya karşı direnç, bandın kolaylıkla taşımada ve 
yüklemede hasara kolay uğratılamaması demektir. Şekil 4.24’da görüleceği gibi düz-çözgü 
karkas kendiliğinden yüksek dayanım tesiri ve kullanmada, düşük uzama ile dizayn edilmiştir. 
Kevlar elyaflar, çok yüksek dayanımlı çözgü ipliklerinde de kullanılmıştır. Enine çarpma 
direnci sağlam atkıların bu yapıda kullanımıyla sağlanır. 
 

 
Şekil 4.24 Kevlar esaslı bandın kesiti 

 
Karkas yapısından kaynaklanan yorulma direncinin çelik kordlu banddan daha iyi olması, bu 
bantların besleyici ve istifleyici bantlar gibi yorulmanın olacağı uygulamalar için uygundur. 
Kevlar esaslı bantlar, Staramid veya Aramid adıyla piyasada bulunmaktadır. 
 
Kevlar Esaslı Konveyör Bantlarının Üstünlükleri 
Yüksek çekme dayanımı ve düşük uzama sağlayarak, küfe aleve ve kimyasallara dayanıklılığı, 
hafif yapıda olması ve yüksek çalışma sıcaklıklarına direnci gibi özellikleri nedeyiyle diğer 
sentetik elyaflardan üstündür. Yüksek elastisite modulüne sahip olan Aramid bantlar, bu 
özelliklerinde dolayı çelik bantlar haricinde diğerlerinde daha düşük uzama değerlerine sahiptir. 
 
Kevlar esaslı konveyör bantları % 15 uzama sınırını rahatlıkla aşmaktadır. Kevlar (Aramid) 
esaslı  konveyör bantları ile yaygın kullanılan konveyör bantlarının bant mukavemeti 
bakımından karşılaştırılması Şekil 4.25’de görülmektedir. 
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Şekil 4.25 Konveyör bantlarının bant mukavemetleri 

 
Kevlar esaslı bantlar, tabaka ayrımı bir endişesi olmaksızın yüksek bir  yorulma dayanımı 
gösterir. Uzun bant ömrü küçük çaplı makaralar ile sağlanır.  Mükemmel oluklaşma ve germe 
özellikleri ilave olarak elde edilir. Kevlar esaslı bantların, naylon, polyester, çelik tel gibi diğer 
elyaflarla karşılaştırmalı olarak sürünme uzaması değişimi Şekil 4.26a’da görülmektedir. Kevlar 
esaslı (aramid) konveyör bantlarının diğer bantlarla karşılaştırmalı olarak yorulma değerleri 
Şekil 4.26b’de görülmektedir. 
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Şekil 4.26 Konveyör bantlarının karşılaştırılması 
 

Kevlar esaslı Aramid konveyör bantların düşük uzama değerleri karşılaştırmalı olarak çelik tel, 
polyester ve naylon malzemesi ile Şekil 4.27’de verilmiştir. Çelik malzemesinden sonra en iyi 
uzama değerine sahip konveyör karkas malzemesi kevlar olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.27 Kevlar esaslı bandın uzama değerleri 
 
4.9.3. Bant Tabaka Sayılarının Bulunması  
 
Konveyör bandın genişliği için, bant stabilitesi ve bant kenarlarının eğim açısına bağlı 
tanımlanan minimum ve maksimum tabaka sayıları belirlenmiştir. Bantta oluşan gerilmeye 
bağlı bant tabaka sayısı , 
 

 
BS

SKi
P ⋅
⋅

≥
1

max          (4.10) 

 
ile tespit edilir. Burada, 
 K  : bant gerginliği emniyet katsayısı 
 Smax  : maksimum bant kuvveti[N] 
 SP1 : dakuma tabakası gerilmesi [N/mm] 
 B : bant genişliği [mm] 
 
dir. Bant gerginliği emniyet katsayısı ise, bantla ilgili diğer faktörlerin bir fonksiyonudur. 

 
OPCJP

O

KKKK
KK

⋅⋅⋅
=        (4.11) 

 
Burada, 
 KO : ortalama emniyet faktörü KO = 7 (yüksek ilk yüklemede ise KO = 5) 
 KP : düzgün dağılımlı tabaka gerilmesi faktörü  (Tablo 4.4) 

 
Tablo 4.4 Tabaka gerilme faktörü , KP

Tabaka 3 4 5 6 7 8 
KP 0,95 0,90 0,88 0,85 0,82 0,80 
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 KJ : band birleştirme gerilme faktörü 
  vulkanizasyon ile birleştirme KJ = 0,90 – 0,85 
  zımba ile birleştirme  KJ = 0,50 
  perçinle birleştirme  KJ = 0,40 – 0,30 
 KC : konveyörün durumuna bağlı sabit 
  yatay konveyör  KC = 1 
  eğimli konveyör  KC = 0,9 
  eğimli-karma konveyör KC = 0,85 
 KOP : çalışma koşuluna bağlı faktör (Tablo 4.5) 
 

Tablo 4.5 Çalışma koşulu faktörü , KOP
Durum Çok hafif Hafif Orta Ağır Çok ağır 
KOP 1,2 1,1 1,0 0,95 0,85 

 
Tanımlanan faktörler kullanılarak, hesaplanan bant gerginliği emniyet katsayıları Tablo 4.6’da 
belirtilmiştir. 

Tablo 4.6 Bant gerginliği emniyet katsayıları, K 
Vulkanizasyonla Birleşt. Zımba ile Birleştirme Perçinle Birleştirme Çalışma 

Koşulu Yatay Eğimli Karma Yatay Eğimli Karma Yatay Eğimli Karma
Çok hafif 6,5 7,3 7,7 11,5 12,7 14,0 16,4 18,2 19,3 

Hafif 7,0 8,0 8,4 12,5 14,0 15,3 18,0 20,0 21,0 
Orta 7,8 8,7 9,2 13,8 15,3 16,3 19,7 22,0 23,2 
Ağır 8,2 9,2 9,7 14,5 16,0 17,0 20,7 23,0 24,5 

Çok Ağır 9,2 10,2 10,8 16,2 18,0 19,0 23,2 25,8 27,3 
 
4.10. BANDLI KONVEYÖRLERİN İŞLETMESİ VE BAKIMI 
 
Bantlı konveyörler, bütün makinalar gibi muntazam olarak kontrol edilmeli ve bakım 
yapılmalıdır. Yani bir bantlı konveyörün işletmeye alındığı ilk haftalarda, bant fazla uzama 
yapacağından, bilhassa vidalı gergi düzenlerinde gergi kuvveti sık sık kontrol edilmelidir. 
 
4.10.1. Periyodik Kontroller 
 
Konveyör bantlarına uygulanan kontroller, günlük kontrol, haftalık kontrol ve üç aylık kontrol 
olmak üzere üç ana kısımda ele alınmaktadır. 
 
Günlük kontrollerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir. 

• Bant kenarında, üst ve alt kaplamalarda ve karkasta hasar olup olmadığını gözle 
kontrol edilmeli; eğer gerekiyorsa derhal onarılmalı 

• Vulkanize ekli bantlarla ek yerinde yırtılma veya ayrılma olup olmadığını kontrol 
edilmeli 

• Mekanik ekli bantlarla, bağlantı elemanlının tam yerinde olduğunu kontrol edilmeli 
Kırılmış veya eğilmiş bağlantı elemanları çıkarılıp yenileri ile değiştirilmeli 

• Bandın taşıyıcı yüzünde çizgi ve aşınma meydana gelip gelmediğini kontrol edilmeli 
• Bant gerginliğini gözle kontrol edilmeli, taşıyıcı makaralar arasında bandın fazla 

sarkması bant germe kuvvetinin az olduğunu; bandın dönüş kolunun titremesi ise bant 
germe kuvvetinin fazla olduğunu gösterir. 

• Makaraların serbest olarak dönüp dönmediğini kontrol edilmeli. Sıkışmış veya aşınmış 
makaralar derhal değiştirilmeli 
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• Kılavuz makara gruplarının eksenleri etrafında dönüp dönmediğini kontrol edilmeli 
• Bantlı konveyör ekseni boyunca düz olarak hareket ettiğini görülmeli, bant bir tarafa 

kaçıyorsa sebebini bulunmalı 
• Normal olmayan gürültüler, ekseriya büyük hasarların habercisi olduğundan, bunların 

sebebini derhal ayarlanmalı 
• Makaralara, tamburlara ve banda yapışan malzeme varsa bunları temizlenemli. 

Temizleme esnasında makaralara vurmamalı 
• Bandın eksenine göre simetrik yüklendiğini görülmeli 
• Bandın aşırı yüklenmemesine dikkat edilmeli 
• Tahrik düzeninde ısınma ve zorlanma olmadığını kontrol edilmeli 

 
Haftalık kontrollerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir. 

• Tambur ve bant sıyırıcılarını kontrol edilmeli, gerekirse ayarlanmalı. 
• Aşınan sıyırıcıları değiştirilmeli. 
• Sıyırıcıların yatakları içinde kolay hareket ettiğini görülmeli. 
• Sıyırıcıların topladığı malzemenin kolayca aktığını görünüz. 
• Kılavuz levhalarının lastik kenarlarının düzgün durumda olduğunu görünüz. 
• Bütün emniyet ve kontrol teçhizatının gerekli şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir. 

 
Üç aylık kontrollerde konveyör şasesindeki cıvata bağlantılarının gevşeyip gevşemediğini 
kontrol edilir. 
 
4.10.2. Temizleme ve Yağlama 
 
Konveyörlerin her tarafı temiz tutulmalıdır. Bantlı konveyör çalışırken bandın üst ve alt 
kolları arasına, el, kol ve temizleme aletlerinin sokulması kesinlikle önlenmelidir. Makaralar, 
tambur yatakları ve greslenecek diğer noktalar yağlama talimatına göre greslenmesi ve yatak 
ve keçe kenarlarından taşan gres temizlenmelidir. Banda gres veya yağ değdirilmemesine 
dikkat edilmelidir. 
 
4.10. Açık Havadaki Bantlı Konveyörlerin Kış İşletmesi 
 
Açık havadaki bantlı konveyörler eğer çalışmıyorsa, arada boşta çalıştırılmalıdır. Özelikle çok 
soğuk havalarda bu hususa uyulmalıdır. Bu tür boşta çalışma esnasında silgi ve sıyırıcılar 
banttan kaldırılmalıdır. Eğer tahrik tamburu buzlanmışsa, bant ile tambur arasındaki sürtünme 
azalacağından; bandın hareket etmesini sağlamak için, bandın tambura sarıldığı bölgeye toz 
ağaç talaşı atılmalıdır. Bu maksatla kum kullanılması uygun değildir. 
 
Isıtılan binalardan açık havaya çıkan bantlı konveyörlerde ıslak malzemenin taşınması çeşitli 
zorluklar gösterir. Malzemenin yüzeyindeki serbest su bant üzerinde donduğu takdirde, üst 
kaplama hasar görmekte ve sıyırıcılar görevlerini yapmamaktadır. Bunun sonucu makara ve 
tamburlara malzeme sarılmakta ve bant ekseni konveyör ekseninden kaçmaktadır. Malzemede 
bulunan serbest yüzey suyunun donmaması için kaba tuz ilave edilebilir. Kışın açık havada 
duran bantlı konveyörler muhakkak arada sırada boşta çalıştırılmalıdır. 
 
4.10. Bantlı Konveyörlerin Uzun Süre Durdurulması  
 
Uzun bir süre çalıştırılmayacak olan bantlı konveyörlerin eğer mümkünse tamamen 
örtülmeleri tavsiye edilir. Eğer konveyör açık havada ise, hareketli bütün parçalar 
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greslenmelidir. Bant iyice temizlenmelidir, bu iş için su kullanılması yeterlidir. Gerekli ise 
suya uygun bir temizleme maddesi ilave edilebilir. Gıda sanayinde kullanılan lastik bantlar 
soğuk veya sıcak suya uygun bir temizleme maddesi ilave edilerek temizlenir. Bu temizleme 
işinde, alkol veya gliserin ilave edilmiş suda kullanılabilir. 
 
Açık havada çalışan bantlı konveyörlerin üst ve alt kaplamaları oksitlenmeye, yaşlanmaya ve 
ışığa karşı mukavim olmalıdır. Bu mukavemet lastik hamuruna uygun katkı maddelerinin 
ilavesi ile sağlanır, bu katkı maddeleri üst yüzeyde ince bir koruyucu tabak meydana getirerek 
hava etkilerine karşı yüksek bir mukavemet sağlarlar. 
 
Çalışmayan konveyörlerin bantlarında germe kuvveti olmamalıdır. Gergi düzenleri 
boşaltılmalı, ve silgiler kaldırılmalı ve gerekirse tellere askıya alınmalıdır. Tamburla bant 
arasına kağıt veya daha iyisi ince tahta yerleştirilmelidir. 
 
4.10. Bant Hasarlarının Tamiri 
 
Banttaki hasarlar derhal tamir edilmezlerse, kolayca büyüyebilirler. Hasar gören noktalardan 
giren nem mukavemetin azalmasına ve bir zaman sonra karkasın çürümesine sebep olur. 
Banttaki hasarlar üç grupta toplanabilirler: Kaplamada, kenarlarda ve karkasta. Lastik 
bantlarda bu hasarlar vulkanizasyon, soğuk yapıştırma veya mekanik elemanlarla tamir 
edilebilirler. PVC bantlar da aynı usullerle tamir edilebilirler. Naylon kaplamalarda ise ancak 
soğuk yapıştırma ile tamir mümkündür. 
 
4.10.1. Vulkanizasyon hasar tamiri 
 
Hasar gören bölge önce dikkatli olarak temizlenmeli ve hasar gören bölgenin sınırları tespit 
edilmelidir. Bazı hallerde hasar kaplama altında devam edilir, mesela doku kaplamadan 
ayrılmış veya hasar görmüş olabilir. Hasar gören bölge tebeşirle işaretlenir ve kesilerek 
çıkartılır. Bant eksenine dik kesme yapılmalıdır. Aksi halde tamburlardaki eğilme nedeni ile 
yama yeri açılabilir. Kesmeler bant ekseni ile 300 ila 600 bir açı yapılmalıdır. Kesme 
işleminden sonra, kesme yerine uygun olarak hazırlanmış bir lastik parçası dokuya önce bir 
kauçuk solüsyon ile yapıştırılır ve daha sonra vulkanizasyon cihazı ile ısıtılarak banda kaynak 
edilir. 
 
Banttaki delikler tamir edilmeden önce, karkastaki hasarın ne kadar geniş bir bölgeye 
yayıldığı kontrol edilmelidir. Bandın delinmesi esnasında tabakalar birbirinden ayrılmış 
olabilir, bu durumda gözle görülen bir hasar olmamasına rağmen, tabakalar arasında bir 
boşluk vardır. Bu durumda mutlaka tamir gerekir. 
 
Tamir şöyle yapılır: Önce hasarın büyüklüğüne göre, kaplama kesilerek çıkartılır. Sonra 
bandın vulkanizasyonla eklenmesinde yapıldığı gibi, doku tabakları kademeli olarak kesilir. 
Bu kesmelerin hiçbir zaman bant eksenine dik yönde yapılmamasına dikkat edilmelidir. 
Kesilen yerlere vulkanize edilmiş lastikle kaplanmış ve uygun ölçülerde kesilmiş dokulara 
lastik solüsyonu sürdükten ve üst alta birer kaplama lastiği konduktan sonra vulkanizasyon 
yapılır. 
 
Soğuk yapıştırma ile hasar tamiri 
Soğuk yapıştırmada işlemler sıcak vulkanizasyonda yapıldığı gibidir, sadece kullanılan 
malzeme farklıdır. Sıcak vulkanizasyon işleminde lastik solüsyonu, vulkanize edilmemiş 
doku malzemesi kullanılır. Soğuk vulkanizasyon ise bir soğuk yapıştırıcı ile vulkanize 
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kaplama ve vulkanize edilmiş doku malzemesi kullanılır. Kesme işlemi yapıldıktan ve 
dokular temizlendikten sonra, soğuk vulkanizasyonu sağlayacak olan yapıştırıcı ile bu tamir 
malzemesi yapıştırılır.  
 
Mekanik bağlayıcılarla hasar tamiri 
Ani meydana gelen bant hasarları sırasında ekseriya işletmenin durdurulması istenir. Bu 
sebepten sıcak ve soğuk vulkanizasyon için zaman ayrılamadığı takdirde, banttaki yarıklar 
mekanik tespit elemanları ile tespit edilebilir. Eğer bant delinmişse, delik kısım çıkarılır ve bir 
daire çevresinde dizilmiş olan kancalarla yama yerine tespit edilir. 
 
4.10. Bantlı Konveyör Arızaları, Nedenleri ve Giderme Çareleri 
 
Bantlı konveyörlerde rastlanan arızalar aşağıdaki genel gruplara ayrılabilir: 

• Bant ekseninin konveyör ekseninden kaçık olması 
• Bandın hasara uğraması 
• Bandın deforme olması 
• Diğer arızalar 

 
4.9.6.1. Bant ekseninin konveyör ekseninden kaçık olması 
 
4.9.10.6.1. Bant konveyörün belirli bir noktasında bir tarafa kaçmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Bir veya birkaç makara grubu bant eksenine 
tam dik konumda değil. 

Bandın kaçtığı noktadaki makara grubunu 
bant hareketi yönünde ileri kaydırınız. 

Konveyör şasisi eğri monte edilmiştir. Kaçıklığı ölçerek düzeltiniz. 

Makaralarda sıkışma vardır. Sıkışmış makaraları düzeltiniz veya 
değiştiriniz. 

Makara grupları şasi üzerinde banda göre 
iyi merkezlenmemiştir. 

Makara gruplarını iyi merkezleyiniz, 
gerekirse şaside gerekli düzeltmeyi yapınız. 

Şasi tam tevsiyesinde değil ve bant devamlı 
olarak bir tarafa kaçmaya çalışmaktadır. Şaseyi tevsiyesine getiriniz. 

Makaranın çevresine malzeme 
sarılmaktadır. 

Makaranın bakımını yapınız gerekirse sıyırıcı 
takınız. 

Bant kuyruk tamburundan kaçmaktadır. Kuyruk tamburunu ayarlayınız. Kuyruk 
tamburu civarındaki makaraları ayarlayınız. 

 
4.10.6.1.2. Bandın belirli bir uzunluğu konveyör boyunca bir tarafa kaçmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 

Ek yerleri düzgün değildir. Bandın ek yerlerinden düzgün bir şekilde 
keserek yeniden ek yapınız. 

Bandın ambarda beklenmesi esnasında, 
bandın bir tarafı nem almış veya kötü 
sarılmış olarak beklemiş olabilir. 

Bant yani ise genellikle bir zaman sonra şekli 
düzelir. Aksi halde eğri kısmı çıkarıp yerine 
yeni ve düzgün bir parça takınız. Kılavuz 
makara grupları kullanınız. 
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4.10.6.1.3. Bant makaraların üzerinde düzensiz olarak gezinmektedir  
Sebep Düzeltilmesi 

Bant çok katıdır. 

Eğer bandın katılığı yeni olmasından ileri 
geliyorsa, yumuşaması için bekleyiniz. Bu 
süreyi kısaltmak için konveyör çalışmadığı 
zaman bandı yüklü bırakmayınız. 
Eğer bant iki yönlü değilse, taşıyıcı makara 
gruplarını bant hareketi yönünde en fazla 20 
öne eğiniz. 
Kılavuz makara grupları kullanınız. 
Daha iyi oluklaşabilen bant kullanınız. 

4.10.6.1.1 ve 4.10.6.1.2. deki sebeplerle 
birlikte bandın tam ekseninde 
yüklenmemesi. 

Önce bandın ekseninde yüklenmesini 
sağlayınız, diğer sebepler sonra teşhis 
edilebilir. 

 
4.10.6.1.4 Bant konveyörün yükleme bölgesinde bir tarafa kaçmaktadır  

Sebep Düzeltilmesi 

Bandın yüklemesi kötüdür. 
Malzemenin bandın tam ekseninde 
yüklenebilmesi için, yükleme bölgesinde 
gerekli tedbirleri alınız. 

 
4.10.6.1.5. Bant baş tamburun kenarından kaçmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Baş tambur veya hemen  gerisindeki makara 
grupları ayarsızdır. 

Tambur ve makara gruplarının eksenleri bant 
eksenine dik konumuna getiriniz. 

 
4.10.6.1.6. Bant kuyruk tamburunun yanından kaçmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Dönüş makaralarına malzeme sarılmaktadır. Makaraları temizleyiniz. 

Dönüş makaraları ayarsızdır. Dönüş makaralarının eksenleri bant eksenine 
dik konuma getiriniz. 

Bant muntazam yüklenmemektedir. Bandın tam ekseninde yüklenmesi için 
gerekli tedbirleri alınız. 

 
4.10.6.2. Bandın hasara uğraması  
4.10.6.2.1. Üst kaplama yer yer oyulmuş veya sıyrılmıştır) 

Sebep Düzeltilmesi 
Yükleme teknesi silgileri çok katı olup, 
banda sıkı bir şekilde bastırmaktadır. 

Yumuşak silgi kullanınız, eski bantları silgi 
olarak kullanmayınız. 

Bant ve silgi arasındaki aralık çok fazladır. Silgi aralığını asgari yapınız. 

Olukların veya yükleme teknesinin kenarları 
banda çok yakındır ve açıklık bant hareketi 
yönünde artmaktadır. 

Bant ve metal arasında en az 25 mm. aralık 
bırakınız ve bu aralığın bant hareketi 
yönünde artmasını temin ederek malzemenin 
sıkışmamasını sağlayınız. 

Bant darbe sebebiyle yükleme bölgesinde 
esneyerek, malzemenin silgi ile bant arasına 
sıkışmasına sebep olur. 

Darbe makaraları kullanınız. 

Malzeme olukta sıkışmaktadır. Oluğu genişletiniz. 
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4.10.6.2.2. Bant üzerinde boydan boya veya daha kısa uzunlamasına yarıklar vardır  
Sebep Düzeltilmesi 

4.10.6.2.1. teki sebepler 4.10.6.2.1.’teki gibi. 

Bant kaçmakta ve şasiye sıkışmaktadır. 4.10.6.1.1, 4.9.10.1.2, 4.10.6.1.3 ve 
4.9.10.1.4.’e bakınız 

Oluk veya yükleme teknesine bir demir 
parçası sıkışmaktadır. Metal detektörü veya magnet kullanınız. 

Ekleme kancaları arızalıdır 4.10.6.2.9.’a bakınız. 
 
4.10.6.2.3. Bandın alt yüzünde çok aşınma vardır) 

Sebep Düzeltilmesi 

Bant ve tahrik tamburu arasında kayma 
vardır. 

Gergi düzeninde bant germe kuvvetini 
arttırınız. 
Tahrik tamburlarını lastikle kaplayınız veya 
aşınmış lastik kaplamayı değiştiriniz. 
Saptırma tamburu veya çift tahrik tamburu 
kullanarak bandın tambura sarılma açısını 
arttırınız. 

Taşıyıcı makaralar sıkışmaktadır. Taşıyıcı makaraları değiştiriniz veya onarınız.

Tamburla bant arasına malzeme 
girmektedir. 

Bandın dönüş kolunda, kuyruk tamburunun 
önüne sıyırıcı koyunuz. 
Bandın gidiş ve dönüş kolları arasından 
sızıyorsa. Plakalı ek parçaları veya vulkanize 
ek kullanınız. 

Taşıyıcı makaralara fazla eğim verilmiştir. Makaraların bant eksenine dik düzlemden en 
çok 30 eğik olmasına dikkat ediniz. 

 
4.10.6.2.4. Bandın üst yüzünde çok aşınma vardır  

Sebep Düzeltilmesi 

Dönüş makaraları pis, sıkışmış ya da 
ayarsızdır. 

Dönüş makaralarını temizleyiniz.  
Lastik diskli dönüş makarası kullanınız.  
Bandın baş ve kuyruk taraflarına sıyırıcı 
koyunuz. 
Bandı yıkayınız. 

Bandın aşırı sehim yapması nedeni ile 
malzeme makaralar üzerinden geçerken yer 
değiştirmektedir. 

Bant germe kuvveti az ise gergi düzeni 
vasıtası ile attırınız. 
Taşıyıcı makara aralığını azaltınız. 

Kenar levhaları bandı aşındırmaktadır. 
Kenar levhalarını yükselterek bezsiz lastik 
kullanınız. Eskimiş konveyör bantlarını bu iş 
için kullanmayınız. 

Üst kaplama kalitesi çok düşüktür. Lastik kalitesi daha iyi veya üst kaplama 
kalınlığı daha fazla olan bir bant kullanınız. 

 
4.10.6.2.5. Makaraların birleşim yerlerinde bant ve karkas kırılmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Tambur ile yükleme bölgeleri arasındaki 
mesafe yetersizdir veya bandın geçişi iyi 
değildir. 

Makaraları tamburdan uzaklaştırınız. Geçiş 
makarası kullanınız. 
Kuyruk tamburunu ayarlayınız. 

Konveks eğrinin yarıçapı yetersizdir. Eğri kısmında makara aralığını azaltınız. 
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Geçiş makarası kullanınız. 
Eğrilik yarıçapını arttırınız. 
Eğri kısmındaki yüksek makaraları alçaltınız. 

Taşıyıcı makaralar öne doğru fazla 
eğilmiştir. Eğimini azaltınız. 

Yan yana duran taşıyıcı makaralar arasında 
fazla aralık vardır. 

Daha ağır bant kullanınız. 
Makaralar arasındaki aralığı asgari yapınız. 

Bandın enine rijitliği yetersizdir. Daha uygun bir bant kullanınız. 
 
4.10.6.2.6. Karkas veya üst kaplama boydan boya çatlamıştır 

Sebep Düzeltilmesi 

Bant şasiye değmiş ve kuyruk tamburu 
üzerinden geçerken katlanmıştır. 

4.10.6.1.1., 4.10.6.1.2., 4.10.6.1.3. ve 
4.10.6.1.4.’e bakınız. Bandın yana aşırı 
kaçmalarında bandı durduran sınır şalterleri 
kullanınız. 

Malzemenin banda şiddetli çarpması. 4.10.6.2.10.‘e bakınız. 
 
4.10.6.2.7. Karkasta ay şeklinde kırılmalar veya karkasın bant altında çürüdüğü yerleri 
gösteren yumuşak noktaların varlığı 

Sebep Düzeltilmesi 
Küflenme Küflenmeye dayanıklı bant kullanınız. 

 
4.10.6.2.8. Bant kenarında enine çatlaklar bulunması 

Sebep Düzeltilmesi 

Bant kenarları şasi kenarından veya 
tamburda katlanmaktadır. 

4.10.6.1.1., 4.10.6.1.2., 4.10.6.1.3. ve 
4.10.6.1.4.’e bakınız. 
Bandın yana aşırı kaçması hallerinde bandı 
durduran sınır şalterleri kullanınız. 
Bandın yanlarında daha fazla boşluk bırakınız

Küflenme  Küflenmeye dayanıklı bant kullanınız. 
Baş tamburun hemen önündeki taşıyıcı 
makara grubu tambura çok yakın veya çok 
yüksek yerleştirilmiştir. 

Makara grubunun konumunu düzeltiniz. 

Konveks eğri yetersizdir. Eğrilik yarıçapının tavsiye edilen değerlerin 
altında olmamasına dikkat ediniz. 

 
4.10.6.2.9. Ek yerindeki ekleme kancaları bandı yırtmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Bant kuvvetleri çok büyüktür. 4.10.6.2.6.’ya bakınız. 
Küflenme  Küflenmeye dayanıklı bant kullanınız. 

Yanlış tip kanca kullanılmış veya kancalar 
gevşek kalmıştır. 

Bandın o kısmını değiştirerek gerekli 
mukavemete haiz, uygun tipte ek kancası 
kullanınız. 

Yol verme darbelidir. Mümkünse kademeli yol veriniz. 
Ek yerine vulkanize birleşimli yapınız. 

Sıcaklık  
Vulkanize ek kullanınız. 
Kancaları sökünüz ve hasar görmüş kısmı 
onarınız. 
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4.10.6.2.10. Bant karkasında bant kenarına paralel kısa veya yıldız şeklinde yarıklar vardır 
Sebep Düzeltilmesi 

Yükleme noktasında bant iri parçalar 
düşmektedir. 

Darbe makaraları kullanınız. 
Darbe etkisini azaltınız. 

Bant ve kuyruk tamburu arasında malzeme 
sıkışmaktadır. 

Bandın dönüş kolunda, kuyruk tamburunun 
önüne sıyırıcı koyunuz. 

 
4.10.6.2.11. Kancaların hemen arkasında enine çatlaklar vardır 

Sebep Düzeltilmesi 
Ek kancaların plakaları tambur çapına göre 
fazla uzundur. 

Kısa ve küçük kanca plakaları kullanınız. 
Tambur çaplarını arttırınız. 

 
4.10.6.2.12. Bandın alt kaplaması makara aralıkları hizasında nokta nokta veya çizgiler 
boyunca şişmektedir 

Sebep Düzeltilmesi 
Yağ veya gres dökülmüştür. Bandın temizliğine itina gösteriniz. 

Taşıyıcı makaralar aşırı yağlanmıştır. Makaralara daha az gres basınız ve makara 
sızdırmazlıklarını kontrol ediniz. 

 
4.10.6.2.13. Bandın üst kaplaması kabarmaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Yerinde vulkanizasyonla tamir yapınız veya 
dolgu malzemesi ile tamir ediniz. 

Üst kaplamadaki küçük deliklere dolan 
malzeme tanecikleri kaplamanın altına 
girerek kaplamayı karkastan ayırırlar. 4.10.6.2.12.’ye bakınız. 

 
4.10.6.2.14. Bandın eksen çizgisinde şişme vardır 

Sebep Düzeltilmesi 

Malzemede yağ vardır. 

Yağ kaynağını izole ediniz. 
Mevcut bandın ömründen daha fazla 
faydalanabilmek için, kaplama üzerine 
bıçakla uzunlamasına kanallar açarak şişen 
lastiğin hasıl ettiği gerilmeyi gideriniz. 
Yağa dayanıklı bant kullanınız. 

 
4.10.6.3. Bandın deforme olması 
4.10.6.3.1. Bant çok fazla gergi gerektirdiğinden aşırı uzamaktadır 

Sebep Düzeltilmesi 
Taşıyıcı ve dönüş makaralarının bakımı iyi 
değildir. 

Eski ve sıkışmış makaraları değiştiriniz. 
Daha iyi bakım yapınız. 

Bant kuvvetleri fazladır. 

Tahrik düzenini ıslah ederek bant 
kuvvetlerini azaltınız: 
- Tahrik tamburu lastik kaplayınız. 
- Saptırma tamburu veya çift tahrik tamburu 
kullanarak bandın tambura sarılma açısını 
arttırınız. 
Konveyör kapasitesini arttırmadan bant  
hızını arttırmak mümkün ise, bant hızını 
arttırınız. Hızı aynı tutarak banda verilen 
malzeme miktarını azaltınız. 
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4.10.7. Teknik Emniyet Bakımından Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Bantlı konveyörlerde bazı dikkatsizlikler ölüm veya sakatlanma ile biten kazalara yol 
açabilmektedir. En çok rastlanan kazalar bandın tamburlara sarıldığı noktalara kol v.s. nin 
kaptırılmasıdır. Ekseriya çalışan bir bantlı konveyörün üst ve alt kolları arasına girmek bu gibi 
ağır kazalara sebebiyet verir. Çalışan bir bantlı konveyöre fazla yaklaşmanın nedeni temizlik 
tedbirlerine uyulmaması olduğundan, bantlı konveyörlerde temizliğin sağlanmasına büyük 
önem verilmelidir. 
 
4.10.7.1. Konstrüktif hususlar 

• Bandın tamburlara sarıldığı yerler kimsenin uzanamayacağı şekilde örtülmelidir. 
• Malzeme tasnif ve ayrılmasında kullanılan bantlı konveyörlerde, işçilerin çalışma 

yaptığı taraftaki taşıyıcı makaralar örtülmelidir. 
• Banda yapışabilen yığma malzemeyi nakleden konveyörlerde bandın iç kısmını veya 

tamburu tehlikesiz bir şekilde temizleyebilen bir düzen bulunmalıdır. Bu düzen 
sıyrılan malzemeyi dönüş koluna dökmemelidir. 

• Dökülen malzemenin insanları yaralaması ihtimali varsa, gereli tedbir alınmalıdır. 
• Hareketli bantlı konveyörler devrilmeye karşı emniyetli olmalı ve kendi kendine 

hareket etmeleri önlenmelidir. 
• Eğimli konveyörlerin yüklü durumda kendi kendine hareket etmesi önlenmelidir. 
• Bantların iki yanında 700 mm genişliğinde servis ve bakım sahası bulunmalıdır. Servis 

yolu tek taraflı ise genişliği 900 mm den daha az olmamalıdır. 
 
4.9.7.2. Kontrol teçhizatı ile ilgili hususlar 

• Durdurma düğmeleri kolay erişilebilen yerlerde olmalıdır. 
• 20 m’den daha uzun bantlı konveyörlerde bantın birkaç noktadan durdurulabilmelidir. 

Daha iyisi 20 m’den uzun bantlı konveyörlerin yürüme yolu tarafından uzanan bir ani 
durdurma teli bulundurmaktadır. Yığma malzeme taşıyan konveyörlerde boy 20 
m’den kısa ise tek bir noktadan konveyörün durdurulabilmesi yeter. Fakat parça 
malzeme taşıyan bantlı konveyörlerde boy 20 m’den kısa olsa bile, yükleme ve 
boşaltma noktalarının her ikisinden birinden konveyör durdurulabilmelidir. 

• Bantlı konveyörün yükleme, tahrik ve boşaltma noktalarından banda yol verilmeden 
önce işaret verecek ışıklı ve sesli alarmlar bulunmalı ve alarmlar verildikten en erken 
30 saniye sonra bant hareket ettirilebilmelidir.  

 
4.9.7.3. İşletme ve bakımla ilgili hususlar 
 

• Malzeme nakletmek için dizayn edilmiş olan konveyörlerde, bant üzerinde insanların 
taşınması ve çalışma esnasında bandın üzerinden atlanması yasaklanmalıdır. 

• Hareketli bantlı konveyörlerde konveyör gezinirken bant durdurulmalıdır. 
• Çalışan bantlı konveyörlerde bandın üst ve alt kolları arasına el, kol veya bir alet 

sokulması önlenmelidir. 
• Greslenecek noktalar kolayca erişilebilecek, görünür, tehlikesiz yerlerde olmalı ve 

kolayca tanınabilecek tarzda işaretlenmelidir. 
• Bantlı konveyör ve çevresi temiz tutulmalıdır. 
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