
BÖLÜM 12.  
ZİNCİRLİ KONVEYÖR TASARIMI 
 
 
12.1. PALETLİ KONVEYÖR 
 
Paletli konveyörler, çeşitli dökme ve parça malların yatay ya da eğimli olarak iletilmesinde 
kullanılırlar. Kimya endüstrisinde, metalürjide, maden kömürü taşımasında, makina 
yapımında ve endüstrinin diğer dallarında geniş çapta kullanım alanları mevcuttur. Bundan 
başka, hat üretiminde ara malların işlem duraklarında geçmesini sağlarlar.  
 
Paletli ya da lamalı konveyörler (Şekil 12.1) (1) şasisi, (2) döndürme dişlisi ve (3) gerdirme 
dişlisi (zincir dişlileri) ile (5) çekme zincirinin tek ya da iki şeridine birden bağlanmış ve 
birleşme noktalarında hareketli makaralar tarafından taşınan (4) lamalarından (paletlerinden) 
oluşan bir palet takımından (yürüyen yatak) meydana gelir. Zincir dişlisinin dişlileriyle 
kavramaya giren çekme zincirleri çifti (6) çalıştırma birimi tarafından döndürülür. Zincirler, 
palet takımıyla birlikte konveyörün boyuna ekseni doğrultusunda dönerler. Zinciri taşıyan 
makaralar, şasinin sabit kılavuz kızakları üzerinde hareket ederler. Taşınacak malzeme 
konveyöre, yörünge boyunca herhangi bir noktaya yerleştirilmiş bir ya da fazla sayıdaki (7) 
besleme teknelerinden yüklenir ve döndürme zincir dişlileri yanındaki (8) boşaltma oluğuna 
boşaltılır. 
 

 
Şekil 12.1 Paletli konveyörler 

 
Bantlı konveyörlerden ayrıldıkları nokta: Paletli konveyörlerin genellikle ağır büyük parçalı, 
aşındırıcı ve sıcak malzemeleri taşımakta kullanılmalarıdır. Elenmiş döküm kumu, döküm 
parçaları gibi malzemeler paletli konveyörler tarafında rahatlıkla taşınabilirler. Yıkama, 
boyama, soğutma, kurutma, tavlama su verme ya da boyutlama (tasnif) işlemleri malzemelere 
iletim yolu boyunca uygulanabilir. Paletli konveyörlerin alternatifleri pik döküm makineleri, 
yürüyen merdivenler ve düzgün olmayan profilli paletli konveyörleridir. 
 

Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



 2 

Paletli konveyörlerin geometrileri bantlı konveyörlerden değişik değildir, ancak bu tür 
konveyörlerin eğim açısı, özellikle paletler enine perdelerle donatılmış ve yataydan düşeye 
Geçiş küçük bir eğrilik yarıçapı ile gerçekleştirilmişse 45o veya daha fazla olabilir. 
 
Flanşlı ya da flanşsız olarak imal edilebilirler. Flanşlı, derin ve kutu tipi paletler 4-10 mm 
arasında saçtan preste basılırlar. Flanşsız paletler genellikle birim yükler içindir. Yükün 
flanşsız bir paletten düşmesini önlemek için, özellikle yükleme bölgesinde, ağaç ya da çelik 
yan levhalar (etekler) kullanılır.  
 
Flanşsız, düz ve baklavalı paletler, dökme mallar taşınacaksa, çoğunlukla sabit etek 
levhalarıyla donatılırlar. Flanşlı ve düz veya paletli baklavalı paletler, dökme mallar ile parça 
mallar (örneğin sıcak parçaları) taşımak üzere tasarlanır. Flanşlı derin ve kutu tipi paletler ise 
yalnızca dökme mal taşıyan dik eğimli (45o - 120o) ve yüksek kapasiteli konveyörlerde 
kullanılır (Şekil 12.2). Çok amaçlı ve sabit paletli konveyörler standartlaştırılmışlardır ve 
başlıca palet tasarımına ve yörünge profilin göre sınıflandırılırlar. 
 
 

 
Şekil 12.2 Eğimli paletli konveyör 

 
12.1.1. Paletli Konveyörün Konstrüksiyonu 
 
Çekme elemanı  
 
Paletli konveyörler genellikle her biri bir tarafta bulunan iki tane lamelli baklalı ve burçlu 
makaralı zincirle ve daha seyrek olarak da tek zincirle (yalnız 400 mm genişliğe kadar olan 
hafif konveyörlerde) donatılmışlardır. Hafif ve yavaş hızlı konveyörlerde, bazı durumlarda 
daha ucuz olan burçsuz zincirler kullanılır. Paletli konveyörler, çok seyrek olarak lamelli 
baklalı ve burçlu (makarasız) ya da burçlu makaralı ve ayrılabilir zincirlerle donatılırlar. 
Zincirin  t  adımı (Şekil 12.3) 100, 125, 1120, 200, 250, 320, 400, 500 ve 1230 mm olur. 
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Şekil 12.3 Çekme elemanı zincirler 

 
En çok kullanılan burçlu makaralı yürür makaralar, konveyörün kılavuz kızakları boyunca 
palet takımını ve yükü taşırlar. Makara, flanşlı ya da flanşsız olabilir, kaymalı yataklar ya da 
bilyalı yataklar üzerinde dönerler. Bilyalı yataklar, ağır hizmet sınıfı konveyörlerde 
kullanılırlar. Konveyör şasisine bağlanmış sabit makaralar ise palet takımı ile konveyörlerin  
burçlu, burçlu makaralı ve ayrılabilen türden olabilen zincirlerini taşırlar. Yüklü bölümde, 
zincir baklasının kenarları sabit makaralar üzerinde kayar (Şekil 12.4d); dönüş bölümünde 
(şeridinde) ise palet, bantlı konveyörlerde kayışın desteklenmesine benzer biçiminde taşınır. 
 

 
 

 

(a) (b) (c) 

 
(d) (e) (f) 

  
(g) (h) 

   

(j) (k) (i) 
Şekil 12.4 Palet çeşitleri 
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Yük taşıma elemanı 
 
Paletli konveyörlerin yük taşıyıcı elemanı palet takımı (lamalar) dır. Bu nedenle, paletlerin 
taşınan malzemenin yapısına uygun olarak tasarlanması gerekir. Paletler aşağıdaki ana 
tasarımlarda olurlar: Flanşsız, düz makaralı ya da makarasız (Şekil 12.4e); flanşlı, baklavalı 
(Şekil 12.4h ve Şekil 12.4i); flanşlı, derin (Şekil 12.4j ve Şekil 12.4k) ve kutu tip (sığ ya da 
derin). Bir düz (düzgün) palet takımı, ağaçtan (Şekil 12.4a) ya da çelik saçtan (Şekil 12.4c) 
yapılmış olabilir. Bazı durumlarda paletler, silindir şeklindeki yükleri tutmak için (Şekil 
12.4b) takozlarla donatılmış olabilirler.  
 
Palet takımını oluşturan lamalar cıvatalı, perçinli ya da özel açılarda kaynaklı olabilirler. 
Paletler, çekme zincirlerinin baklalarına bağlanırlar. Çekme zincirleri, dolu lamalarla ya da 
birbirinden 1 ile 3 zincir adımı arayla yerleştirilmiş olan pimlerle birbirlerine bağlanırlar. 
Paletin ana boyutları (Şekil 12.4e) şunlardır: B genişliği ve flanşların h ve hort  (flanşlı 
paletlerde) yükseklikleri. Standart paletler  B = 400, 500, 1250, 800, 1000, 1200, 1400 ve 
11200 mm ve  h =100, 125, 1120, 200, 250 ve 320 mm ölçülerinde yapılırlar. Paletin B 
genişliği, flanşlı paletlerde flanşın iç yüzeyleri arasındaki uzaklıktır. Flanşsız paletlerde ise bu 
ölçü, paletin toplam genişliğidir. Baklavalı, derin ve kutu tipi paletlerde, flanş yüksekliği 
olarak hort alınır. hort  paletin t adımı uzunluğundaki bir kesitindeki flanş alanının, t adımına 
bölünmesiyle elde edilen bölümdür. 
 
Çalıştırma birimi 
 
Bir konveyörün çalışma birimi döndürme zincir dişlisi (cer dişlisi), aktarma düzeni ve 
elektrik motorundan meydana gelir. Eğimli ya da yatay eğimli bir yörüngeye sahip 
konveyörler, motoru besleyen elektrik akımının ya da güç aktarma düzenindeki bir arıza 
olması durumunda, yüklü kayışın geri kaymasını önleyen bir frenleme düzeniyle 
donatılmışlardır. Frenleme düzeni, mandal kilit makara ya da selenoid türünden olabilir. 
Döndürme zincir dişlileri 5, 12, 7 veya 8 dişli ve çelik ya da dökme demirden olabilirler. İki 
yandaki zincir dişlilerin eşit çekme uygulamalarını ve merkezlenmelerini sağlamak üzere 
dişliler, dişleri birbirleriyle tam uyum içinde olacak biçimde döndürme miline 
bağlanmışlardır. 
 
Güç aktarma düzeni 
 
Genellikle, kapalı tip tek bir hız düşürücü dişli kutusunda ya da redüktörle ona ek bir dişli ya 
da aktarma organından oluşur. Yavaş zincir hareketi, yüksek değiştirme oranlı (120 - 200 
arası) redüktörler kullanılmasını zorunlu kılar. Sonsuz bir hız değişimi isteniyorsa motorla 
redüktör arasına bir hız değiştirici (varyatör) yerleştirilir. 
 
Gerdirme  
 
Paletli konveyörlerde, vidalı (Şekil 12.5) ya da uç zincir dişlisine takılan yaylı vidalı 
gerdirme düzenleri kullanılır. Gerdirme stroku, çekme zincirinin adımına ağlı olarak bu 
adımın 1.12 – 2.0 katından aşağı olmamak üzere 320, 500 veya 800 mm değerlerinde seçilir. 
Gerdirme tamburlarından birisi kamalı, diğeri ise zincir uçlarının birleştirilmesini mümkün 
kılmak üzere kamalı değildir. 
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Şekil 12.5 Gerdirme sistemi ve zincir dişli grubu 

 
Konveyör şasisi  
 
Genellikle profil çeliğinden ve kaynaklı yapı olarak hazırlanır (Şekil 12.12). Uç bölümler 
döndürmeyi ve gerdirmeyi kolaylaştırmak amacıyla ayrı yapılırlar. Konveyörün hareketli 
parçalarını taşıyan ara bölümler (Şekil 12.12a) ise 4 - 12 [m] uzunluğunda ayrı madeni 
yapılardır.  

 

 
 

Şekil 12.12 Paletli Konveyör Şasesi 
 

Taşıyıcı makaraların kılavuz kızakları (1) köşebent (hafif konveyörlerde) ve profil 
demirlerinden ya da dar ölçülü raylardan (ağır konveyörlerde) yapılır. Eğrisel bölümlerde 
(Şekil 12.12b) tekerlek yolu üzerindeki (2) rayları zincirlerin yukarı doğru fırlamalarını 
önlerler. Bütünleştirme hatlarında kullanılan konveyörlerin çeşitli tasarım biçimlerindeki 
koruma düzenleri, konveyörün ara bölümlerinde işletme güvenliği sağlarlar ve çalışan zincir 
şeridini fiziksel dokunmalara karşı kapatırlar. 
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12.1.2. Paletli Konveyörlerin Hesabı  
 
Zincirler ile palet takımının ana boyutlarını ve gerekli motor gücünü hesaplamaya yarayan ilk 
veriler, kayışlı konveyörlerin hesabı için gerekli olanlara eşdeğerdir.  
 
Palet genişliğinin hesabı için; flanşsız bir paletli konveyörlerde (Şekil 12.11a) dökme yükün, 
düz bantlı bir konveyörde olduğu gibi bir üçgen oluşturduğu varsayılır. Ancak paletin katılığı 
ve düşük hızı, bantlı konveyörde olduğundan daha büyük bir ϕ1 açısı ve b tabanı almamıza 
izin verir. Paletli konveyörlerde, ϕ, taşınan malzemenin statik şev açısı, B ise palet genişliği 
[m] olmak üzere ϕϕ 4.01 =  ve  b = 0.85B alınır (Şekil 12.11). Bb 85.0=

  

 
 

 
(a) (b) (c) 

Şekil 12.11 Dökme yükün enine kesiti 
 
Flanşsız bir palet üzerinde, serbest akışlı bir malzemenin enine kesiti: 
 

( ϕ
ϕ 4,018,0

4
tan

2
2

2
1

2
2

2
1

1 tgBCbCCbhF === )  [m2]    (12.1) 

olur. C2, eğimli bir konveyörde olası bir alan küçülmesine izin veren düzeltme katsayısıdır. 
F1 değeri yerine konulursa konveyör kapasitesi, 
 

( )
( )ϕνγ

ϕνγνγ

4,0tan648

4,0tan1836003600

2
2

2
2

1

CB

CBFQ

⋅=

⋅⋅==
 [t/saat]    (12.2) 

 
ile ifade edilebilir. Flanşsız konveyör genişliği, Tablo 12.1’den alınan C2 katsayısı ve (12.2) 
ifadesinden 
 

( )ϕνγ 4,0tan648 2C
QB = [m]        (12.3) 

 
elde edilir. 

Tablo 12.1 C2 katsayısı 
Palet Türü Konveyörün eğim açısı 

(derece) Flanşsız Flanşlı 
> 10  1.0 1.0 

10 - 20 0.90 0.95 
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> 20 0.85 0.90 
 

Flanşlı ya da sabit yan levhalı (etekli) bir palette (Şekil 12.10b ve Şekil 12.10c) serbest akışlı 
bir malzemenin F enine kesit alanı  F2 üçgen ve F3 dikdörtgen alanlarının toplamına eşittir. 
 

( ) ψϕ BhCB

Bh
CBh

FFF

+=

+=+=

4,0tan25,0
2

2
2

3
22

32   [m2]      (12.4) 

 
Palet kesitinin, flanşların ya da sabit eteklerin yüksekliği tarafından belirlenen yükleme 
verimi hh /3=ψ olup, genellikle  0.125 – 0.75 arasında alınır. 
 
Flanşlı paletleri olan bir konveyörün kapasitesi ise, 
 

( )[ ]
( )[ ]ψϕνγ

νγψϕνλ

hBCB

BCBFQ flanş

44,0tan900

4,0tan25,036003600

2

2
2

+=

+==
 [t/saat]   (12.5) 

 
Büyük parçalı malların palet takımının tüm boyunca ve aynı anda ayrı yerlerden yüklenmesi 
durumunda, yükün palet üzerinde düzgün bir dikdörtgen tabaka oluşturduğu varsayılabilir. 
Bu durumda F2 = 0 ve ψ⋅⋅= hBF  [m2]  ve ψ = 0.8 – 0.85 olur. 
 
(12.5) ve (12.3) denklemlerinden elde edilen B palet genişliğinin, aşağıdaki bağıntıya göre, 
malzemenin parça boyutuna uygun olup olmadığı irdelenmelidir. Burada a, malzemenin mm 
olarak karakteristik en büyük parça boyutudur.  
 
Sınıflandırılmamış malzemelerde  : 2007.1 +′≥ aB  mm     (12.12a) 
Sınıflandırılmış malzemelerde : 2007.2 +′≥ aB  mm    (12.12b) 
Hesaplanan palet genişliği ve flanşların ya da yan levhaların (eteklerin) yüksekliği, 
yürürlükteki en yakın standart ölçülerle (üst ölçü) yuvarlatılmalıdır. Birim yükler taşımak 
üzere tasarlanmış bir konveyörde palet genişliği, kayışlı konveyörde olduğu gibi, bu yüklerin 
boyutları, konumu ve sayısına göre belirlenir. 
 
Palet hızı genellikle ancak 0.05 – 0.123 [m/s] alınır. Bu düşük hızın nedenleri çekme elemanı 
olarak zincirlerin kullanılması ve halat etkisinin doğurduğu dinamik yüklerin minimumda 
tutulması gereklidir. 
  
Zincir çekme kuvveti ve motor gücünün belirtilmesi için kullanılan zincirlerin türü ve 
parçaların boyutları, bilinen yöntemlerle yani en düşük gerginliğin bulunduğu noktadan 
başlayıp yörüngenin ayrı bölümlerdeki dirençleri belirleyerek hesaplanır. Minimum 
gerginlik, genellikle 100 - 300 [daN] arasında alınır. Yan etek levhasız (flanşlı ve flanşsız) 
konveyörler için, ayrı bölümlerdeki dirençler 
 

( ) ( ) ββ cossin wLqqLqqW ood ′+++±=       (12.7a) 
 

( ) ( )( )βcoswLHqqW od ′+±+=        (12.7b) 
 
ve yüksüz kesitlerde, 
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( )( ) ( )( )wLHqwLW yatod ′+±=′+±= ββ cossin      (12.8) 

 
ile elde edilir.  
 
Yukarıdaki denklemlerde, paletin ve zincirlerin yürüyen her metresi başına qo ağırlığı, 
şartnamelere ya da yapımcıların kataloglarında verilere göre alınır. Tasarım standartlarına göre 
de alınabilen bu değer, paletin genişliğine ve türüne bağlı olup, bant genişliği B [m] ve Tablo 
12.2’den alınan katsayı A olmak üzere 
 

ABqo +≈ 60  [kg/m]         (12.9) 
 
yaklaşık olarak hesaplanır. 
 
A katsayısının, flanşsız paletler için alan değerleri, % 10 - 15 oranında küçültülür. Hafif 
paletler, taneli ya da düşük yığma ağırlıklı küçük parçalı malzemelerin; ağır paletler, büyük 
parçalı ve ağır malzemelerin taşınmasında kullanılırlar. Orta ağırlıklı paletler ise orta ağırlıkta 
malzemeler için kullanılırlar. 
 
 

Tablo 12.2 A katsayısının değerleri 
B [m] genişliğindeki palet için A katsayısı 

Palet türü 
B = 0.4 – 0.5 B = 0.125 – 0.8 B > 0.8 

Hafif 40 50 70 
Orta 120 70 100 
Ağır 80 110 150 

 
Paletin harekete karşı w’ direnç katsayısı 
 

( )
D

kdCw 2+
=′

µ          (12.10) 

 
olarak bulunur veya Tablo 12.3’ten alınır. 
 

Tablo 12.3 w’ katsayısının değerleri 
Makaralar için w’ katsayısı Konveyörün Çalışma

Koşulları Kaymalı yataklarda Bilyalı yataklarda 
Uygun 0.012 – 0.08 0.020 
Orta 0.08 – 0.10 0.030 
Kötü 0.10 – 0.045 0.040 

 
w’ direnç katsayısı, (12.10) denkleminden alındığı zaman sürtünme katsayısı ray üzerindeki 
flanşlar için C = 1.1 – 1.2; yağlama salmastra kayıplarını da içeren bilyalı yataklardaki 
indirgenmiş µ sürtünme katsayısı ise uygun çalıştırma koşullarında 0.001, orta koşullarında 
0.025 ve kötü koşullarda 0.045 alınır. Kaymalı yataklarda (çelik ya da dökme demir) bu 
katsayılar, düzgün aralıklarla yağla yağlama durumunda sırayla 0.1; 0.15 ve 0.20; gresle 
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yağlamada ise 0.15; 0.20 ve 0.25 dir. Makaralar için k yuvarlanma sürtünmesi katsayıları aynı 
işletme koşulları için sırasıyla 0.012 ; 0.08 ve 0.1 alınır. 
 
Sabit yan etek levhalı konveyörlerde dökme yük götürüldüğü zaman, yükün bu sabit levhalara 
karşı sürtünme direnci, yukarıda sayılan dirençler eklenmelidir. Belli bir emniyet bırakılmak 
koşuluyla yan levhalar üzerindeki basıncın hidrostatik kanuna göre yani doğrudan doğruya 
yükün yığma ağırlığına ve etek levhalarının yüksekliğine bağlı olarak üçgen şeklinde dağıldığı 
varsayılabilir. Direncin değerini gerçeğe daha yakın belirlemek üzere, yan basınç için bir 
katsayı kullanmak gerekir. 
 
Zincir dişlilerinin direnci (12.10) denkleminden, 1.105.1 L≈K  alınarak hesaplanır. Küçük 
değer uygun çalışma koşulları için büyük değer ise kötü koşullar için alınır. Eğrisel kılavuz 
kızaklardaki direnç (3.312) denkleminden bulunur. 
 
Diş sayısı az olan zincir dişlisinde 0.20 [m/s]’yi geçen hızlarda, çekme zincirlerinin hesabı için 
(3.45) denkleminden hesaplanan ve dinamik gerilmeler içeren toplam Steor kullanılmalıdır. 
Çekme elemanı iki elemandan oluşuyorsa zincir başına düşen teorik çekme, 
 

2/15.1 teorteor SS ⋅=′          (12.11) 
 
ile hesaplanmaktadır. Zincir üzerindeki düzgünsüz yük dağılımına izin veren katsayı 1.15 
olarak alınmaktadır.. Döndüren zincir dişlisindeki çekme (3.39) denkleminden ve gerekli 
motor gücü ise (3.40) denkleminden hesaplanır. Kullanılacak motor gücü, bu değerin %15 - 20 
üstünde olmalıdır. 
 
12.1.3. Örnek Paletli Konveyör Hesabı 
 
Şematik resmi Şekil 12.12’de görülen bir paletli konveyör sıcak döküm parçaları, kum 
temizleme yerinden hazırlama atölyesine götürmek üzere tasarlanmıştır. Döküm parçaların 
çapı 1200 mm, yüksekliği 250 mm ve parça ağırlığı 180=G  kg’dır. Konveyör kapasitesi 

 parça/saat ve konveyörün düzensiz beslenmesini dikkate alan katsayı  300=Z 2=′K  
alınmaktadır. 

 
 

Şekil 12.12 Paletli konveyör hesaplama şeması 
 
Konveyörün ana parametreleri  
 
Döküm parçaların boyutlarını incelerken, genişliği  800=B  mm, flanş yüksekliği  mm 
olan ve ek takviye parçalarıyla donatılmış bir konveyörü seçilmektedir. Burç makaralı ve 

100=h
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makaraları kaymalı yataklar üzerinde iki zincir, çekme elemanını oluşturmaktadır. 
Konveyörün teorik kapasitesi,  
 

6003002max =⋅=⋅′= ZKZ  parça/saat 
 
veya 
 

1081000/6001801000/max =⋅=⋅= ZGQ  t/saat 
 
dir. Döküm parçalarının çapı 0,12 m olduğundan minimum yük aralığı, 
 

9.03.06.0 =+=a  m 
 
dir. Paletli konveyörün hızı 
 

15.0
3600

9,0600
3600

max =
⋅

==
aZ

v   m/s 

 
olarak hesaplanır. Konveyör hızı düşük olmakla birlikte, döküm parçalarının yolda soğuması 
istendiğinden uygun görülebilir. 
 
Taşınan her metre başına yükler 
 
Palet takımlarının ve zincirlerin, kendi uzunluklarının metresi başına düşen ağırlığı, (12.9) 
denklemine göre, 
 

1601008.0600 =+⋅=q  kg/m 
 
dir. Büyük ağırlıklı parçaları göz önüne aldığımızda ( 180=G kg ), Tablo 12.2’da verilen 

 olan ağır hizmet türü bir konveyör kabul edilir. 110=A
 

Paletli konveyörün metresi başına yük ağırlığı, 
 

200
9.0

180
===

a
Gq  kg/m 

 
olarak bulunur. 
 
Çekme kuvvetinin hesabı  
 
Şekil 12.12’de şeması görülen paletli konveyörde, 1 noktasında 0210 )( qHwllq ⋅>′+  , 2 – 3 
ve 4 – 5 eğrisel kızaklarında dirençler için düzeltmeler ihmal edilir ve 5 noktasında 

 olduğu durumda en az gerginlik 1 veya 5 noktasındadır. Tablo 12.3’e 
göre kaymalı yataklar için kötü koşullarında, 

0210 )( qHwllq ⋅<′+
13.0=′w  alındığında  

 

00

00

102.5
1013.0)3010(

qq
qq

⋅<⋅
⋅<+
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sonucu bulunur. Bu durumda  alınmaktadır ve değeri 5min SS = 2005 =S  daN alınmaktadır. 
Diğer noktalardaki gerilmeler ise aşağıda görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. 
 

61613.0201602003056 =⋅⋅+=′+= wlqSS  daN 
66661608.167 =⋅=⋅= SKS  daN 

160213.020)160200(666)( 3078 =⋅⋅++=′++= wlqqSS  
16671602 3.013.0

89 =⋅=⋅= ⋅⋅′ eeSS w α  daN 
6670)1013.030)(160200(1667))(( 20910 =+⋅++=+′++= HwlqqSS  daN 

694004.166701011 =⋅=⋅= ⋅′ αweSS  daN 
740813.010)160200(6490)()( 1011max12 =⋅⋅++=′⋅⋅++== wlqqSSS  daN 

 
Şekil 12’de görülen konveyör sisteminde gösterilen 1 ve 4 no’lu noktaları arasındaki 
gerilmeler ise aşağıdaki Şekilde hesaplanır. 
 

193
04.1

2005
4 === ′αwe

S
S  daN 

11601016013.03016019302043 =⋅+⋅⋅−=⋅+′⋅⋅−= HqwlqSS  daN 

1122
04.1

11693
2 === ′αwe

S
S  daN 

91413.01016011221021 =⋅⋅−=′⋅⋅−= wlqSS  daN 
 

 
Şekil 12.12 Paletli konveyör zincir gerginlikleri şeması 

 
Döndürme zincir dişlisindeki çekme kuvveti, (3.38) ve (3.39) denklemlerinin yardımıyla 
 

daN
kSSSSWSSW çev

6744)03.01)(9147408(
)( 1121121120

=+−=

⋅−+−=+−=
 

 
olarak bulunur ve gerekli motor gücü (3.40) ifadesinden 
 

1.14
7.0102
15.06744

102
0 =

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
g

vW
N

η
 kW 
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şeklinde hesaplanır. Katalogdan paletli konveyör tahriği için 15 kW elektrik motoru seçilir. 
 
Çekme zincirlerinin seçimi  
 
Paletli konveyörde kullanılan her zincir başına teorik çekme kuvveti (12.11) ifadesinden, 
  

42602/740815.1max =⋅=′S  daN 
 
olarak bulunur. 
 
Zincirlerin hızı düşük olduğundan dinamik gerilmeler ihmal edilebilir. Seçilen zincir, burç 
makaralı bir çekme zinciridir. (Tip: PBKT - 30320 - II -T , adım 320 mm, burç çapı 30 mm, 
dayanım sınıfı II, yüzey sertleştirilmiş bağlama elemanlı ve emniyet yükü 5000 daN ) 
 
 
12.2. ÖZEL AMAÇLI KONVEYÖRLER 
 
Döküm makinaları, yürüyen merdivenler gibi paletli konveyörlerin diğer alternatifleri, 
endüstrinin değişik dallarında ve özel amaçlar için kullanılırlar. Döküm makinaları, yürüyen 
taşıyıcısı döküm makinalarından meydana gelen konveyörlerdir. Bunlar, birbiri arkasından 
yüksekteki bir potadan ergimiş madenle doldurulurlar (Şekil 12.7). 

    
Şekil 12.7 Döküm makinasının hareketli parçaları 

 
Konveyör düşük bir hızda hareket ederken sıvı maden akıtılır. Konveyörün boyu ve hızı, 
madenin konveyörünün sonuna varıncaya kadar katılaşmasını ve soğumasını sağlayacak 
biçimde seçilir. Döküm kalıpları, konveyörden ambara veya doğrudan doğruya bir demir 
yolu platformuna boşaltılırlar. 
 
Bu tür makinalarda hız ayarı için çalıştırma (tahrik) birimi, bir basamaksız hız değiştirgeci ile 
(varyatör) donatılmıştır. Döküm makinaları, demir olmayan madenler (bakır, kalay, kurşun) 
ile metalürji fabrikalarında yüksek fırın bölümlerinde demir dökümü (pik) için kullanılırlar. 
 
Bir döküm makinası, genellikle 40 - 43 [m] uzunluğunda ve paralel iki tane eğimli konveyörü 
içerir. Kalıplar 305 [mm] aralıklarla yerleştirilmişlerdir ve döküm 50 kg’lık külçeler halinde 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



 13

olur. Hız, 12 - 12 m/dak arasında alınır. Kapasite, saatte yaklaşık 120 tondur. Soğutmayı 
hızlandırmak için dökülmüş kalıplara su püskürtülür. 
 
12.2.1. Yürüyen Merdiven 
 
Bir yürüyen merdiven (Şekil 12.8), basamakları hareketli merdiven şeklinde bir konveyördür. 
İnsanları aşağı ya da yukarı olmak üzere, değişik iki düzey arasında taşımaya yarar. Bir 
merdiven şu parçalardan meydana gelir: Basamaklı bir palet takımı (1), iki çekme zinciri (2), 
döndürme zinciri dişlisi (3), gerdirme dişlisi (4), çalıştırma birimi, madeni destek yapısı ve 
kılavuz kızaklar (5), düzeç sahanlıkları (12), yan levhalar (7) ve tırabzan (8). 
 

 
Şekil 12.8 Yürüyen merdiven 

 
Hareketli tırabzan, insan taşıyan yürüyen merdivenlerin birleşik bir parçasıdır. Bu tırabzanlar 
özel bir biçimde iki tane sonsuz kauçuk şeritten oluşurlar (Şekil 12.8a). Palet takımının 
yanlarında ve yolcuların dayanabilmesi için basamaklardan 0.9 - 1 [m] yükseklikte 
bulunurlar. Tırabzanlar palet takımıyla eş uyumlu olarak hareket ederler. Merdivenin 
yataydan eğimli bölüme, eğimliden yatay bölüme geçişinde de aynı özellik korunur (Şekil 
12.8b). 
 
Merdivenin yürüyen taşıyıcısı, iki zincirine tutturulmuş basamaklarından oluşur. Her 
basamak (Şekil 12.9), dört makara üzerinde dayanır. Bunlardan ikisi ana makaralar (1) olup 
(4) mili aracıyla (12) çekme zincirlerine bağlanmışlardır. Diğer ikisi ise (2) yardımcı 
makaralardır. Makara çiftlerinden her birinin değişik ölçüde kılavuz yatakları vardır. Bu 
nedenle konveyör dört kılavuz kızak üzerinde yürür. Eğri kılavuz kızaklar, basamak üst 
düzelerini yüklü şeritte daima yatay durumda tutarlar. 
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Şekil 12.9 Merdiven basamağı 
 
Lamelli baklalı ve burçlu makaralı adımı 1000 - 1250 [mm] arasındaki zincirler, merdivenin 
çekme zincirleri olarak kullanılırlar. Merdiven çekme zincirlerinin tasarımında önemli bir 
nokta, dış bakla lamelleri uçlarının özel yapısıdır. Bu lameller, zincirin ancak bir yönde 
bükülmesine izin verecek biçimde yapılırlar. Dış bakla lamellerinin uçlarının bu yapısı ve 
kılavuz kızaklar merdivenin katlanmasını önlerler ve yörüngenin herhangi bir noktasında bir 
parça kırıldığı zaman zinciri kılavuz kızaklar üzerindeki durumunda kilitlerler. 
 
Merdiven basamağı bir madeni şasi, yivli bir taşıyıcı levha (plastik ya da ağaç çubuklar), bir 
destek dört makaradan meydana gelir. Makaraların çapı 100-180 [mm] arasında değişir. 
Gürültüsüz çalışmayı sağlamak üzere makaraların baskı çemberleri (bandaj) plastik 
(voloknite) dökme kauçuk ya da preslenmiş kumaştan yapılır. Makara gövdesine preste 
geçirilmiş kaymalı burçlar (bronz, grafitli maden, çelik) ya da bilyalı yataklar, yatak görevi 
görürler. Merdiven basamaklarının adımı genellikle 400 - 405 [mm] arasında ve zincir 
adımının tam katı olarak seçilir. Basamakların genişliği 0.9 - 1.0 [m] dolaylarındadır. 
Yürüyen taşıyıcının ve zincirlerin konveyörün metresi başına ağırlığı yaklaşık olarak 200 - 
270 [kg/m]‘dir.  
 
Yürüyen merdivenlerde redüktörlü çalıştırma birimleri kullanılır. Güvenlik gereklerini tam 
anlamıyla karşılamak üzere çalıştırma birimi (aynı zamanda çekme zincirleri ve palet takımı) 
yüksek dayanımlı ve aşınmaya dirençli, kolay takılabilir ve bakım ve onarıma elverişli 
olmalıdırlar. En önemli düzeneklerden birisi de imdat frenidir. 
 
Merdivenlerin gerdirme düzenekleri yaylı vidalı ağırlıklı ya da karşı ağırlıklı türlerde 
yapılırlar. Merdiven hızları 0.4 – 0.9 [m/s] arasında değişir. En çok uygulanan hız 0.75 
[m/s]’dir. Taşıma kapasitesi saatte 8100 kişiye kadardır. 
 
12.3. DOĞRUSAL OLMAYAN PALETLİ KONVEYÖRLER 
 
Doğrusal olmayan profilli (konturlu) konveyörler, malzemeyi hem yatay hem de düşey düşey 
düzlemdeki dönemeçlerden geçirerek götüren karmaşık bir yapıya sahiptirler (Şekil 12.10). 
Özel tasarımdaki zincirler ve palet takımları konveyöre, böyle karmaşık bir yörüngeyi 
izleyebilmek için gerekli bükülebilirliği vermektedirler. Bu tür konveyörler çeşitli endüstri 
dallarında, özellikle kömürün eğrisel bir yörünge boyunca taşınması gereken kömür 
madenlerinde uygulama alanı bulmuştur. Bu konveyörlerin ana amacı, malzemeyi düzgün 
olmayan profilli bir yörünge boyunca ve ara taşımalara gerek kalmadan götürmektedir. 
Böylece tek bir konveyör, birçok eğrisel bölümden geçer ve fazla sayıda kullanıldığı zaman 
gerekecek olan malzemenin tekrar indirilip bindirilmesi işlemlerini ortadan kaldırır. 
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Şekil 12.10 Doğrusal olmayan paletli konveyörler   

 
Bu konveyörlerde çekme elemanı olarak bir ya da iki özel lamelli baklalı çözünebilir türden 
ya da daha sık olarak, yüksek kaynaklı ve ısıl işlem görmüş yuvarlak baklalı zincirler 
kullanılırlar. 
 
Palet takımı yassı madenden ya da maden ve lastik parçaların birleşimden elde edilir ve bir 
düz, bir de profilli bir bölümden oluşur (Şekil 12.10). Düz kesitlerde (bölümlerde) palet 
takımı, çelik levhalarla birbirine bağlanmıştır. Bükülebilir profilli bölümler, konveyörün çok 
küçük yarıçaplı yatay dönemeçlerde (3 m’ye kadar) yapmasına izin verirler. Profillerin yukarı 
doğru çıkıntısı ise konveyörün yüksek eğimlerde (45o ye kadar) kullanılmasını mümkün kılar. 
 
Palet takımının taşıyıcı ve kılavuz makaraları vardır. Taşıyıcı makaralar yatay, kılavuz 
makaralar ise düşey eksenler çevresinde dönerler. Taşıyıcı makaralar, kılavuz kızakların 
flanşları boyunca yürürler ve düşey yükleri taşırlar. Palet takımını genel türdeki paletli 
konveyörlerde olduğu gibi, yatay ve eğimli bölümlerinde ve düşey düzlemde taşırlar. Düşey 
dönme eksenli makaralar ise eğrisel kılavuz kızaklar üzerinde dönerler ve konveyörü yatay 
düzlemdeki dönemeçlerden geçirirler. 
 
Konveyör, uç döndürme zincir dişlisine bağlanmış bir açısal çalıştırma birimi ya da 
konveyörün eğrisel bölümlerine yerleştirilmiş ve hareketli, zincirlerle konveyöre ileten bir 
palet türü birimi tarafından harekete geçirilir. Hidrolik kavramalı güç aktarma düzenekli çok 
motorlu çalıştırma birimleri de geniş ölçüde kullanılmaktadır. 
 
12.4. ASKILI KONVEYÖR 
 
Yüksek veya askılı tür yük taşıyıcı konveyörler (Şekil 12.1) bir sonsuz çekme elemanı (1), 
askı düzenekleri (2), bunlara asılı taşıyıcılar (3) ve (4) yükünden meydana gelirler. Askılar, 
kapalı bir eğri çizen (5) yüksek rayı boyunca hareket ederler. Ray, binanın yapı elemanlarına 
asılmış olup uygun yerlerde yerden de desteklenir. 
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Çekme elemanı (iki eğimli veya iki düzlemli türden özel zincir, bazı durumlarda da çelik tel 
halat), iki düzlemde bükülebilir ve konveyörün yukarı-aşağı ve köşelerde hareket etmesini 
mümkün kılar. Yani konveyör, iki düzlemde ve her yönde dönemeçlere sahip olabilir. Çekme 
elemanı, hareketini (12) çalıştırıcısından alır. Çekme elemanı, yatay düzlemdeki dönemeçleri 
hareketli makaralarla ya da (7) zincir dişlileri veya makara takımlarıyla; düşey dönemeçleri 
ise kılavuzlanmış (8) eğrisel rayları üzerinde geçer. 

 

 
 

Şekil 12.1 Askılı konveyörler 
 

Taşıyıcılar, yol boyunca yüklenir ve boşaltılırlar. Bu işlem, konveyör boyunca bir veya daha 
çok noktada elle ya da çeşitli türde otomatik düzeneklerle yapılır. Konveyörün kapalı eğri 
biçimindeki yörüngesi, malzemelerin pratik olarak bütün konveyör boyunca taşınmasına izin 
verir. 
 
Askılı konveyörler; taslak parçalar, yarı mamuller, parça ve bütünlenmiş mallar ve ambalajlı 
maddeler gibi birim malların atölye içi ve atölyeler arası sürekli ve seyrek olarak da kesikli 
olarak taşınmasında; ambalajlı dökme malların taşınmasında; ayrıca, makina yapımı, besin, 
tekstil, lastik ve yapı malzemesi gibi üretim dallarını da içine alan çeşitli süreç içi taşımalarda 
kullanılırlar. 
 
Taşınan maddeler değişik yapıda, biçimde, boyutlarda ve ağırlıkta olabilirler. Kum 
püskürtme, derilerin salamura yapılması, yüzey kaplama, boyama ve kurutma işlemleri, ısıl 
işlemler ve benzeri işlemler yolda, malzeme iletimi sırasında malzemelere uygulanabilirler. 
 
Askılı konveyörlerin üstünlükleri şöyle sıralanabilir: Düzgün olmayan bir yörünge izlerler, 
yön değiştirmelere yatkındırlar; büyük taşıma uzaklıklarına sahip olabilirler; ray genellikle 
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tavan elemanlarına tutturulduğundan ve yükleme-boşaltma olmayan yerlerdeki yüksek 
engeller kolayca aşılabildiğinden yerden ekonomi sağlarlar; güç tüketimi düşük seviyededir. 
Yükün taşınma yöntemine göre, askılı konveyörler aşağıdaki türlere ayrılırlar: 

• Ana tür, yük taşıyıcı konveyör (Şekil 12.2a). Askılar ve yük taşıyıcılar sürekli olarak 
çekme elemanına bağlıdırlar. 

• Arabalı konveyör (Şekil 12.2b). (3) yük taşıyıcısı ile (1) çekme elemanı birbirlerine 
bağlı değildirler. Ancak, (3) yük taşıyıcısı, (12) askı makaraları ile (1) çekme 
elemanına bağlı olan (5) çenesi aracıyla itilerek (4) ek rayı üzerinde yürütülür. 

• Yük çekici konveyör (Şekil 12.2c). (1) askı makaraları, (4) özel kancası aracıyla (2) 
yük taşıma arabalarının (5) kolunu iterek yükleri döşeme üzerinde yürütürler. 

 

 
 

Şekil 12.2 Askılı konveyör türleri 
 

Askılı konveyörler zincirle ve tel halatla çekilirler. Bunlar arasında yatay düzlemdeki bir 
yörüngeyi izleyen yatay konveyörler ile çeşitli düzlemlerde dönemeçleri olan profil 
konveyörleri ayırt edilir. Çalıştırma biçimine göre konveyörler, tek motorlu ve çok motorlu 
konveyörler olarak ayrılırlar. Ayrılabilir zincirler kullanan askılı konveyörlerin ana 
parametreleri standartlaştırılmıştır. 
 
12.4.1. Askılı Konveyörlerin Parçaları 
 
Askılı konveyörlerde değişik türdeki normal çekme zincirleri ve çelik halatlar çekme elemanı 
olarak yatay düzlemde yer alan, düşey dönemeçleri bulunmayan konveyörlerde kullanılırlar. 
 
Düzgün olmayan profilli konveyörler ise iki düzlemde bükülebilir çekme elemanlarını 
gerektirirler: Ayrılabilir zincirler, yuvarlak çelik çubuktan yapılmış yuvarlak-baklalı zincirler, 
değişik tasarımlarda özel lamelli baklalı ve çift baklalı zincirler ve ayrıca çelik halatlar bu 
isteği karşılarlar. 
 
Ayrılabilir baklalı zincirler en elverişli çekme elemanı olup en geniş uygulama alanını 
bulurlar. Hafif hizmet konveyörlerinde, özellikle düşey düzlemdeki küçük eğrilik yarıçapları 
için, genel olarak kaynaklı zincirler kullanılır; özel lamelli-baklalı zincirler, normal 
zincirlerden ayrılırlar. Bunlarda pimle burç arasında büyük bir boşluk ve burçla dış bakla 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



 18 

lamelleri arasında yine büyük bir boşluk vardır. Bu durum baklaların, bakla eksenine dik 
düzleme göre φ ≈ 2,5° lik dönme yapmasına izin verir. Bu zincirler, ayrılabilir zincirlere göre 
çok daha ağır ve pahalı olduklarından nadiren kullanılırlar. 
 
Düşey dönemeçlerin eğrilik yarıçapını küçültmek için, değişik tasarımlarda çift baklalı 
zincirler uygulamaya sokulmuştur. Çift baklalı zincirler iki ana kümede toplanır: Gerçek çift 
baklalı zincir (düşey ve yatay baklalı zincir, Şekil 12.3a) ve askı sistemine özel mafsallarla 
bağlanmış tek düzlemli baklaları olan zincirler. Mafsallı askı düzeneklerinin eksenleri, bakla 
eksenlerine diktir (Şekil 12.3b) ve bu durum, zincir baklalarının, iki askı düzeneği arasında 
birbirlerine göre, büyük açılı (45°) dönmeler yapmalarını ve zincirlerin 1 – 1.5 [m] yarıçapa 
kadar düşey dönemeçleri geçmesini sağlar. 
 

 
 

Şekil 12.3 Özel çift baklalı zincirler 
 
Konveyörün ayrıca, üzerinde standart çift baklalı zincir ve rijit üçgenler şeklindeki mafsallı 
taşıyıcıların hareket ettiği küçük eğrilik yarıçaplı (1.2 [m] kadar) düşey dönemeçleri de 
olabilir (Şekil 12.4). 

 
Şekil 12.4 Askılı konveyörlerin düşey bölümü 
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Askılı konveyörlerde çekme elemanı olarak bazen çelik halatlar da kullanılır. Bunların çapı 
12.5 - 12 [mm] olup, 0.5 - 1 [mm] lik çelik tellerden örülmüşlerdir (yapı 12x19 = 114 tel). 
 
Ana türden bir konveyörün askı düzeneği (Şekil 12.5), (1) tekerlekleri ve bunların milleri ile 
yatakları; tekerlek millerinin içinde yataklandığı (2) destekleri ve zincirle yük taşıyıcısını 
birbirine bağlayan (3) çatalından oluşur. Askı düzeneği yük taşıyıcısını ve yükü taşır ve 
yüksek ray boyunca hareket ettirir ya da zinciri taşıyarak onun taşıyıcı makaralar arasındaki 
aşırı sarkmalarını önler. 

 
Şekil 12.5 Konveyör askı düzeneği 

 
Askı tekerlekleri demir veya çelik döküm ya da preste basılmış çelikten yapılırlar. Çalışma 
yüzeyinin sertleştirilmesi tekerlek ömrünü arttırır. Tekerlek baskı yüzeyinin profili, ray 
profiline uygun Şekilde yapılır. Askı bir I kirişi üzerinde gidiyorsa bu yüzeyler 
konikleştirilmiş, hareket bir köşebent veya lama üzerinde ise silindiriktir. Konik yan yüzeyli 
tekerlekte yuvarlanma sürtünmesi büyümekle birlikte, askının eğimli I kirişi flanşı üzerindeki 
stabilitesi nedeniyle istenen bir çözümdür. Bazı durumlarda tekerlek yüzeyi taşıyıcı makara 
bölümde silindirik ve baskı bölgesinde koniktir (Şekil 12.12a). Böyle bir yapı, yuvarlanma 
yüzeyindeki yarıçap farklarını azaltarak yuvarlanma sürtünmesini azaltır. I kirişleri üzerinde 
giden tümüyle silindirik yan yüzeyli tekerleklerde tekerlek milleri, kiriş flanşına paralel 
(eğimli) olarak yerleştirilirler. Bu sonuncu tür desteklerin ve koruyucu rayların yapımı düşey 
dönemeçlerde güçlük gösterdiğinden seyrek olarak kullanılır. 
 

 
Şekil 12.12 Askı tekerlekleri yatağı ve koruyucu keçe düzenekleri 
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Askı tekerlekleri flanşlı veya flanşsız yapılırlar. Genellikle flanşsız olan tercih edilir. 
Tekerlek yataklama sistemi, yatak ve koruyucu keçenin standart boyutlarına bağlı olarak 
değişik tasarımlarda olabilir. Hesaplanan yüke ve hizmet türüne en uygun tasarım 
uygulanmalıdır. Askı tekerleklerinde kullanılan yataklar; standart tek veya çift sıra bilyalı 
yataklar (Şekil 12.12a), konik masuralı yataklar (ağır tip), silindirik rulolu ya da bilyalı basit 
yataklar (Şekil 12.12b) (hafîf-hizmet ve yüksek sıcaklıklarda) ve plastik burç yataklar. 
 
Yataklar, mil göbeklerine takılmış gresörler aracıyla ya da değişik tasarımlardaki 
yağdanlıklarla otomatik olarak yağlanırlar; otomatik yağlama tercih edilir. Temper döküm 
veya kalıpta çelik dökümden yapılan destekler, sağlamlıkla mukavemeti ve düşük öz ağırlığı 
birleştirme zorundadırlar. 
 
Zincir, baklaların arasına sokulmuş ve zincire doğrudan doğruya veya ek bir mafsalla 
civatalanmış özel bir kelepçe aracıyla raya bağlanmıştır. 
 
Raya gelen tasarım ve emniyet yükleri; konveyörün yatay P1 bölümündeki ray yükü asılı 
yükün, taşıyıcının, rayın ve destekler arasındaki çekme elemanının ağırlığından meydana 
gelir. Çekme elemanı düşey bir dönemecin üst tarafından geçerken çekme elemanının S 
gerginliği, ray üzerinde ek bir yük doğurur (Şekil 12.7). Bunun değeri (12.1) ifadesi ile 
yaklaşık olarak hesaplanabilir: 
 

S
R
t

SP tr≈≈
2

sin22
α          (12.1) 

 

 
Şekil 12.7 Düşey dönemeçlerde raya etkiyen yükler 

 
P2 yükü, çekme elemanı üzerindeki gerginliğin en yüksek olduğu (çalıştırma birimine yakın) 
noktalarda maksimum değerini alır. 
 
P3 yükü, P1 düşey kuvvetinin momenti tarafından yaratılır (Şekil 12.7) ve rayı devirmeye 
çalışır. P3 ihmal edilebilir bir kuvvettir ve toplam yükün hesabında dikkate alınmayabilir. 
 
Küçük α açılı ayrılabilir ve lamelli baklalı zincirler için ray üzerindeki maksimum toplam 
yük, pratik bakımdan kabul edilebilir bir hata ile, (12.2) denkleminden hesap edilebilir. 
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2
cos1maxmax

βP
R
t

SP tr +≈         (12.2) 

 
(12.2) formülünden belirlenen yük; ray tekerleği, ekseni ve yan desteği için tasarım yüküdür. 
Pratikte kullanılan rayların tasarım yükleri 100 - 800 [kg] arasındadır. Ray üzerindeki yük, P1 
den Pmax a kadar değişen değişken bir büyüklük olduğundan, askı düzeneğinin yatakları, 
konveyör hızı ve ortam sıcaklığını dikkate alan bir eşdeğer yüke göre hesaplanır. Yataklar 
üzerindeki eşdeğer yük, konveyör yörüngesinin ayrı bölümlerindeki her yük bileşeninin 
şiddetinin ve etki süresinin bir fonksiyonu olarak belirlenir. Taşıyıcının faydalı emniyet yükü, 
yani askıya gelen yükün izin verilebilir maksimum ağırlığı; konveyörün yörüngesine, çekme 
elemanının gerginliğine ve düşey dönemeçlerdeki izin verilebilir maksimum ek yükün 
değerine bağlıdır ve her konveyör için bağımsız olarak hesaplanır. Taşıyıcının emniyet yükü 
kabul edilen ya da gerekli tasarım yükü ile maksimum ek yüklerin farkı olarak (12.2) 
formülünden elde edilebilir. Ancak hız ve çalışma koşullarına göre düzeltme yapılmalıdır. 
 
Askılar, düzgün olmayan aralıklarla da yerleştirilebilirler. Ancak bu aralıkların, iki zincir 
adımının katları olması zorunludur. Yük taşıyan ve taşıyıcı tekerleklerin düzenlenme biçimi 
Şekil 12.8’de gösterilmiştir. Eğer taşınacak yük askının emniyet yükünden fazla ise iki veya 
dört askı, bir yatay putrelle birleştirilmen ve yük bu putrele asılmalıdır. 
 

 
Şekil 12.8 Askıların düzenlenmesi 

 
Askıların arasındaki ttr aralığı, yük taşıyıcıların adımına ve düşey dönemeçlerin eğrilik 
yarıçaplarına bağlıdır. Küçük askı aralığı için eğrilik yarıçapı da küçük alınır. Düşey 
dönemeçli konveyörlerde askı aralıkları 0.8 - 1 [m] arasında değişir. Taşıyıcı adımı askı 
aralığından büyük olduğu zaman, yük tekerlekleri arasına taşıyıcı tekerlekler yerleştirilir. Bu 
tekerlekler, çekme elemanını aşırı sarkmalardan korurlar. Düşey dönemeci olmayan 
konveyörlerde askılar 1.2 - 1.12 [m] aralıklarla yerleştirilebilirler. 
 
Bir zincir dişlisi veya kasnağın bulunduğu tekerlekli köşeler ya da makara takımları, yatay 
dönemeçlerde çekme elemanına kılavuzluk yaparlar (Şekil 12.9). Seçilen döndürme düzeni 
çekme elemanının türüne, gerginliğine ve eğrilik yarıçapına bağlıdır. 
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Şekil 12.9 Askılı konveyörlerin yatay dönemeçleri 
 

Zincir dişlili tekerlekli köşe (Şekil 12.10) ayrılabilir, profilli döküm ve çift baklalı makarasız 
zincirlerle kullanılır. Zincir dişlisi çapı 1200-1200 [mm] arasında değişir. Ayrılabilir ve 
lamelli baklalı, birleşim ve makaralı zincirler için düz yüzeyli döndürme kasnakları kullanılır. 
Kaynaklı zincirler ve halatlar için bunlarla kavramaya girmek üzere yivli kasnaklar kullanılır. 
Ayrılabilir zincirlerin baklalarının enine dayanımı düşüktür. Bu nedenle, bu zincirler için düz 
yüzeyli kasnaklar, emniyet yükünün ancak, % 120 ına kadar kullanılırlar. Ayrılabilir zincirler 
için bazen poligon jantlı kasnakların kullanılmasının nedeni budur. Kasnak dönerken zincir 
baklaları onun düz yüzeylerine basar. Döndürme kasnaklarının çapları 1200 - 1200 [mm] 
arasında değişir ve bazı durumlarda 2000 [mm] ye kadar çıkar. Zincir dişlileri ve kasnaklar 
döküm veya kaynak yapı olabilirler. Büyük çaplar kaynak yapı tercih edilir. 
 

 
Şekil 12.10 Zincir dişlili tekerlekli köşe 

 
Zincir dişlili veya kasnaklı ve bilyalı yataklar üzerinde dönen bir tekerlekli köşe için taşıyıcı 
sistemler Şekil 12.11a’da, kaymalı yataklar üzerinde dönen için olanı ise Şekil l3.11b’de 
gösterilmiştir. Döndürme dişlisi destekler üzerindeki ankastre göbeklere, millere veya tavan 
elemanına asılı, yapıya bağlıdır. 

 
(a)      (b) 

Şekil 12.11 Tekerlekli köşeler 
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Bir makara takımı (Şekil 12.12), bir yay meydana getiren bir takım sabit düşey makaradan 
oluşur. Zincir baklaları bu yay boyunca hareket eder. Makaraların milleri, destekler aracıyla 
konveyör rayına ya da özel bir madeni yapıya asılmış bulunan sabit bir çerçeveye (şasiye) 
yerleştirilmişlerdir. Her makara, çapı 80 - 140 [mm] arasında değişen iki bilyalı veya 
masuralı yatak üzerinde döner. Makaraların n adımı yani makaralar aralarındaki uzaklık, 
makara çapından 20 [mm] kadar büyüktür. Makaralar dökme demirden veya çelik borudan 
imal edilirler. Makara takımı, eğrilik yarıçapının küçük veya istenen dönemecin ağır zincir 
dişlilerini ya da kasnakları gerektirecek kadar büyük olduğu durumlarda, ayrılabilir lamelli 
baklalı ve birleşim zincirleriyle kullanılırlar. Makara takımı 1.0; 1.25; 1.12; 2.0 ve 2.5 [m] 
yarıçaplarında yapılabilirler. 
 

 
Şekil 12.12 Makara takımı 
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Askılı konveyör rayı veya kızağı (Şekil 12.12), monoray, I-kirişi (Şekil l3.12a); kutu kesiti 
(Şekil 12.12b); çift ray ya da çift köşebent (Şekil 12.12c) olabildiği gibi kutu kesitli iki 
eğrisel profilden de yapılabilir. Boydan boya yarıklı bir boru veya bir T profili de bu amaçla 
kullanılabilir. Bir monoray, çift köşebentli kızakla karşılaştırıldığında; gerek yerine kolayca 
yerleştirilebilmesi, gerekse sağlamlık ve üst flanşın ray muhafazası olarak kullanılması gibi 
üstünlüklere sahiptir. 

Şekil 12.12 Askılı konveyör rayları 
 

Monorayların sakıncası ise askı tekerlekleri yan yüzlerinin konik olması gereği ve bunların 
çaplarının çift T boyutuyla sınırlı olmasıdır. Sonuç olarak diğer düzeneklere göre en çok 
kullanılan tür monoraydır. Çift köşebent ve eğrisel profiller genellikle çift baklalı ve yuvarlak 
baklalı zincirler kullanan hafif yük konveyörlerinde kullanılırlar. 
 
Askılı konveyör rayı çelik çubuklarla tavan kirişlerine (Şekil 12.14a) asılmış, duvarlara ya da 
kolonlara tutturulmuş konsollara bağlanmış (Şekil l3.14b) veya bina elemanlarının destek 
olarak kullanılması mümkün olmayan veya konveyörün alçak bir H seviyesinde çalışmasının 
istendiği durumlarda seyrek olarak özel çerçevelere (Şekil 12.14c) yüklenmiş olabilir. 
 

 
Şekil 12.14 Askılı konveyör ray askıları 
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Aynı ray bölümlerinin bağlantısı rijit (kaynaklı ya da cıvatalı) veya teleskopik olabilir. 
Teleskopik olanlar sadece gerdirme düzeneğine yakın yerlerde ve değişken çalışma 
sıcaklıklarında kullanılır. 
 
Yatay dönemeçlerde askılı konveyörün dönme açısı, döndürme dişlisinin ve çekme 
elemanının türüne ve boyutlarına bağlıdır. Düşey dönemeçler için ray, istenilen yarıçapa 
eğilir. Düşey dönemeçlerin eğrilik yarıçapı çekme elemanının türüne, adımına ve 
gerginliğine, rayın profiline, askı tekerleklerinin aralığına ve bunların çekme elemanına 
bağlanma biçimine göre ölçülendirilir. 
 
Tablo 12.1’de ayrılabilir ve lamelli baklalı zincirlerle kullanılan askılı konveyörlerin önerilen 
eğrilik yarıçapları verilmiştir. Çift baklalı zincir için eğrilik yarıçapları 0.12 - 1.5 [m] 
arasında değişir (Şekil 12.3 ve Şekil 12.4). 
 

Tablo 12.1 Askılı konveyör rayları için önerilen eğrilik yarıçapları 
Dönemeçte izin verilen değerin yüzdesi 

olarak zincir gerginliği 
% 50 % 75 % 100 

Tekerlek aralığı (zincir adımı cinsinden) Zincir türü 
Zincir 
adımı 
[mm] 

4t 12t 8t 4t 12t 8t 4t 12
t 8t 

Standart 80 2 2,5 3 2,5 3 4 3 4 5 

100 2,5 3 3,5 3 3,5 5 3,5 4,5 1
2 Ayrılabilir 

1120 3,5 4,5 7 4 5,5 8 4,5 7 9 

Özel lamelli baklalı 80 3 3,5 4,5 3,5 4 5 4 5 1
2 

 
Ray kılavuzları, rayın konkav düşey dönemeçlerinde çekme elemanının doğurduğu askı 
tekerleklerinin baskı kuvvetlerini karşılarlar (Şekil 12.15).  
 

 
Şekil 12.15 Düşey dönemeçlerde ray kılavuzunun düzenlenmesi 
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Konveyör rayı eğilme gerilmesi, eğilme uzaması ve eğilme kararlılığı gibi alışılmış yapı 
mukavemeti değerlerine kontrol edilmelidir. 
Bir yatay dönemeç düşey dönemeçle birleştiği zaman (Şekil 12.112), düz bölümlerindeki x2 
uzunluğu iki askı tekerleği aralığından tr, x1 uzunluğu ise bir tekerlek aralığından tr büyük 
olmalıdır. 

 
Şekil 12.112 Konveyör yolunun yatay ve düşey dönemeçlerinin birleşimi 

 
Yük, taşıyıcıların (Şekil 12.17) üzerine yığılır veya asılır. Raf, tepsi, kanca, kepçe veya zincir 
yapısında olabilirler. Ayrıca, yükü yörüngenin düşey bölümlerinden geçirmek üzere özel 
mafsallı taşıyıcılar (Şekil 12.4) kullanılır. 

 
Şekil 12.17 Değişik türde taşıyıcılar 

 
Taşıyıcılar; sağlam, basit bir tasarımda, düşük öz ağırlıklı ve yükleme-boşaltmaya yatkın 
olarak imal edilirler. Taşıyıcıların yükleme-boşaltması elle ya da çeşitli otomatik ve yan 
otomatik yöntemlerle yapılır. 
 
Askılı konveyörlerde iki tür çalıştırma birimi vardır: Açısal ve paletli çalıştırıcılar. Çalıştırma 
birimlerinin hızları sabit veya değişken olabilir. Paletli çalıştırma türünde tek bir döndürücü 
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zincir dişlisi ve palet zinciri ya da iki döndürme dişlisi için bir ortak güç aktarma düzeneği 
bulunur. Askılı konveyörlerde bir hız düşürme düzeneği ile birlikte kullanılan açısal 
çalıştırıcılar tercih edilir. Açısal çalıştırma birimi yörüngenin 90-180° döndüğü noktalara 
konur ve hareket ettirici gücü bir zincir dişlisi veya bir düz tambur yardımıyla ve sürtünme 
yoluyla iletir. 
 
Şekil 12.18’de görülen bir açısal çalıştırma biriminde: Döndürme dişlisi (tambur) (1), üzerine 
takıldığı düşey mil (2), redüktör (3) ve elektrik motoru (4). Eğer sürekli olarak değişebilen 
hızlar isteniyorsa bir (5) hız değiştiricisi motorla redüktör arasına yerleştirilir. Standart 
tasarımlardaki hız değiştirme oranı 100 - 4300 arasındadır. Döndürme muindeki moment ise, 
0.3-5.3 [kW] lık bir güç çıkışı için, 10000 - 125000 [cm-daN] arasında değişir. 

 
Şekil 12.18 Hız değiştirme düzeneği 

 
Şekil 12.19’da görülen bir paletli çalıştırma birimi; döndürme (1) ve gerdirme (2) zincir 
dişlileri, bunların çevresinde dönen (3) palet zinciri, zincirin (paletin) konveyör çekme 
elemanına takılmasını sağlayan (4) çeneleri, (5) kılavuz rayları ve (12) makara takımından 
meydana gelir. Çalıştırma birimi, konveyörün doğrusal bir bölümüne yerleştirilir ve çekme 
gücü, konveyör çekme elemanının baklaları ile kavramaya giren palet zincirinin çeneleri 
aracıyla konveyör çekme elemanına iletilir. 
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Şekil 12.19 Paletli çalıştırma birimi 
 

Paletli çalıştırma birimleri oldukça karmaşık oldukları ve iki zincir dişlisi ile özel palet zinciri 
ek bir maliyet getirdikleri için genellikle açısal çalıştırma birimleri tercih edilirler. 
 
Hesaplanmış zincir çekme kuvvetlerinin izin verilebilir sınırlan aştığı uzun ağır hizmet 
konveyörlerinde, birçok çalıştırma birimi kullanılır. Böylece, toplam zincir gerginliği önemli 
oranda azaltılmış olur. Böyle bir konveyörde en pratik çözüm, tek bir elektrik motorundan 
hareket alan bir güç aktarma düzeneğinin, birçok döndürme dişlisini çalıştırmasıdır. Bu tür 
bir çalıştırma birimi, ancak birden fazla konveyör yolu aynı yatay düzlemde birbirlerine 
yakın geçiyorlarsa (Şekil 12.20) veya düşey düzlemde birbirlerinin altında iseler basit ve 
uygun bir tasarım olur. 

 
Şekil 12.20 Açısal çalıştırma birimi düzeni 

 
Bu sorun genellikle, her biri bağımsız bir motordan hareket alan birçok bağımsız çalıştırma 
biriminin kullanılmasıyla çözümlenir (Şekil 12.21). 

 
Şekil 12.21 Üç motorlu askılı konveyör düzeni 

 
Senkron çalışma, motorların uygun güçlerde ve artan kaymalı olmasıyla ve elektriksel 
kilitleme ya da hidrolik kavrama düzenleriyle donatılmaları yoluyla sağlanır. 
 
Çoklu çalıştırma düzenekleri; konveyörün büyük uzunlukta yapılmasına izin verirler, 
maksimum zincir gerginliğini azaltarak standart donatımın kullanılmasını sağlarlar, güç 
tüketimini ve taşıyıcı madeni yapının, genel olarak malzeme ve donatımın ağırlığını 
azaltırlar. 
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Askılı konveyörlerin gerdirme düzenekleri karşı ağırlıklı (Şekil 12.22) yay ve vidalı ve vidalı 
tip olabilirler. Böyle bir düzenek (1) hareketli arabası, (2) zincir dişlisi veya kasnağı ve (3) U 
dönüsünden oluşur. 

 
Şekil 12.22 Karşı ağırlıklı gerdirme düzeni 

 
Arabanın üzerine yerleştirildiği eğrisel ray bölümünü sabit ray bölümüne bağlayan (4) 
bağlayıcısı, araba hareket ederken askı tekerleklerinin bir engele rastlamadan yürüyebilmeleri 
için teleskopik tip olarak imal edilir. Otomatik hareketleri ve yüksek güvenilirlikleri 
nedeniyle karşı ağırlıklı gerdirme düzenekleri tercih edilir. Kurutma, ısıtma ve soğutma 
odaları gibi süreç bölümlerinden geçen konveyörlerde, sıcaklık değişmelerine bağlı olarak 
konveyör zincirinin boyundaki değişmeler nedeniyle karşı ağırlıklı gerdirme düzenekleri 
zorunluluktur. Ayrıca çalıştırma birimleri çoklu veya sürtünmeli türden olan konveyörlerde 
de aynı zorunluluk mevcuttur. 
 
Askılı konveyörlerin koruma düzenleri olarak, döndürme dişlisi ya da ona en yakındaki güç 
aktarma düzeneği, dişliyi ve hareketli parçalan ani aşın yüklere karşı korumak amacıyla 
makaslamaya çalışan bir emniyet pimiyle donatılmıştır. Bu pim, zincirdeki çekme kuvveti, 
adsal kapasiteyi %20 - 30 oranında geçtiği zaman kesilir ve konveyörü durdurur. 
Taşıyıcılardan düşebilecek yüklere karşı insanları korumak için bütün düşey ve yatay 
bölümlerde, konveyörün altına oluk biçiminde bir muhafaza yerleştirilir ve bu muhafaza, 
geçitlerde ve koridorlarda yükseltilir. 
 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



 30 

Muhafaza genellikle çelik telden ya da saçtan yapılır ve konveyör rayına asılır. Çekme 
elemanı koptuğu zaman, düşey bölümlerde giden askılı taşıyıcıların yükle birlikte geriye 
gelmeleri ve malzeme ile konveyöre hasar vermeleri mümkündür. Bu tehlikeyi önlemek için, 
1 [m] den uzun iniş ve çıkışlarda, özel tutucular kullanılır. Bu özel tutucular, çekme elemanı 
koptuğunda aşağı doğru kaymaya engel olurlar. Bu tutucuların çalışma ilkesi konveyör 
yörüngesi üzerindeki yerlerine, çekme elemanının türüne ve konveyör rayının profiline 
bağlıdır. 
 
12.4.2. Askılı Konveyörlerin Hesap Esasları 
 
Askılı konveyörlerin hesabında öncelikle konveyörün yörüngesi, taşınan yükün ağırlığı ve 
boyutları, taşıma kapasitesi ve konveyörün çalışma koşullarının bilinmesi gerekmektedir. 
 
Konveyörün ana parametreleri: Z [parça/saat], hız  v [m/s], tekerlek ve yük aralığı a [m], 
taşıyıcı başına taşınan birim yük sayısı z [parça] kendi aralarında bağıntılıdırlar (denklemler 
(3.17) ve (3.18)). 
 
Minimum tekerlek aralığı, yükün ana boyutları tarafından belirlenir. Minimum tekerlek 
aralığı; bmax uzunluğundaki en uzun yük, en küçük Rmin yarıçaplı yatay dönemeçlerde (Şekil 
l3.23a) ve βmax eğimli düşey dönemeçlerde bir sonraki yüke dokunmayacak Şekilde 
seçilmelidir. Düşey dönemeçte bu koşul, 
 

1,0cos maxmax +≥ ba β  m        (12.3) 
 
denklemini sağlar. 

 
Şekil 12.23 Taşıyıcıların düzenlenmesi 

 
Konveyör hızı yükün ağırlığına, istenen taşıma kapasitesine ve yükleme-boşaltma 
yöntemlerine bağlı olarak 0.05 – 0.35 [m/s] arasında değişir. Teknolojik, yani süreç 
aşamalarının yolda yapıldığı konveyörlerin hızı, işlemin çevrimine ya da iletilen mal için 
gerekli soğutma veya kurutma gibi işlemlerin zamanına bağlıdır. 
 
Askılı konveyörlerin zincir çekme kuvveti, çekme elemanlı diğer konveyörlerdeki gibi 
hesaplanır. Konveyörün uygun çalışması için So gerginliği en az 50 - 100 [daN] alınmalıdır. 
Gerginliğin en az olduğu nokta, konveyörün aşağı doğru eğimli bölümünde en yüklü bölgeyi 
izleyen yer veya yatay konveyörlerde zincirin zincir dişlisinden ayrıldığı noktadır. 
Konveyörün her metre uzunluğu başına gelen hesaplanmış ağırlıklar, boş ve yüklü şeritler 
için sırasıyla qo ve qı ise; bu değerler  
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z
tr

trta
o q

t
G

a
G

q ++=  [kg/m] ve       (12.4) 

 

a
Gqq o +=1  [kg/m]         (12.5) 

 
ile hesaplanır. Burada  

Gta Taşıyıcının öz ağırlığı [kg] 
Gtr Tekerleklerin öz ağırlığı [kg] 
a Taşıyıcılar arasındaki açıklık [m] 
ttr Tekerlekler arasındaki açıklık [m] 
qz Zincirin ağırlığı [kg/m] 
G Taşıyıcı üzerindeki faydalı yük [kg] 

 
Hesaplanmış yükler çekme elemanının standart boyuna ve tekerlek ve taşıyıcı tasarımına 
bağlıdır. Çekme elemanının tasarımı, konveyörün Smax gerginliğine göre seçilir. 
 

( )( ) ( )( )1211max 1 HHqqAKLqLqwKSS oyyaoyo −−+++′+≅    (12.12) 
 
Burada 

Ky Konveyör yörüngesi üzerindeki yerel dirençlerin toplamı  myx
yK λξϕ=

w’ Doğrusal bölümlerdeki direnç katsayısı 
φ Düşey dönemeçteki eğrisel direnç katsayısı 
ξ Yatay dönemeçteki, zincir dişlisi veya kasnaktaki direnç katsayısı 
λ Makara takımındaki direnç katsayısı 
x Düşey dönemeçlerin sayısı 
y Zincir dişlili yatay tekerlekli köşelerin sayısı 
m Konveyör yörüngesindeki makara takımlarının sayısı 
qo (12.4) denkleminden hesaplanan birim ağırlık [kg/m] 
qy (12.5) denkleminden hesaplanan birim ağırlık [kg/m] 
Ly Konveyörün yüklü şeridinin yatay izdüşümü [m] 
La Konveyörün yüksüz şeridinin yatay izdüşümü [m] 
H1 Konveyör yörüngesinin yükleme noktasındaki yüksekliği [m] 
H2 Konveyör yörüngesinin boşaltma noktasındaki yüksekliği [m] 
So Çekme elemanının minimum gerginliği 
A Dönemeçler ile dönüşlerin sayısına ve bunların yörünge üzerindeki 

düzenlenmesine bağlı katsayı. (A = 0.5 - 0.35) 
 
Maksimum gerginliğin kesin hesabı için, konveyör yörüngesinin ayrı bölümlerindeki ardaşık 
dirençler toplanır. Yatay ve eğrisel bölümler için 
 

yrr LqwSS ′′+= −1 ,         (12.7) 
 
dişli veya kasnak gibi tekerlekli köşeler için 
 

1−= rr SS ξ ,          (12.8) 
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makara takımları için 
 

1−= rr SS λ           (12.9) 
ve düşey dönemeçler için 
 

( )HqLqwSS yrr ′±′′+= −1ϕϕ .       (12.10) 
 
Burada 

Sr Göz önüne alınan bölümün sonundaki gerilme [kg] 
Sr-1 Göz önüne alınan bölümün başlangıcındaki gerilme [kg] 
q’ Birim yayılı yük [kg/m] (yüklü şerit için q’ = qy; yüksüz şerit için q’ = qo) 

(denklemler (12.4) ve (12.5)) 
Ly Yörüngenin yatay izdüşümünün uzunluğu [m] 
H Bölümün başlangıcı ile sonu arasındaki yükseklik farkı [m] 

 
(12.10) denkleminde son terimin işareti yukarıya doğru hareket için artı; aşağıya doğru 
hareket için eksi alınır. 
 
(12.12) ve (12.10) denklemleri, ana yük taşıyıcı türe (Şekil 12.2a) uyarlar. Diğer tür 
konveyörler için hesaplar aynı biçimde yapılır, yalnızca konveyörün ve taşıyıcıların (ya da 
yüklü tekerleklerin) hareketli parçalarının dirençleri, (3.37) denkleminde ifade edildiği 
Şekilde ayrı olarak hesaplanır. 
 
Döndürme zincir dişlisindeki çekme kuvveti ve gerekli motor gücü, maksimum hız ve yük 
için, (3.48) ve (3.49) denklemlerinden belirlenir. Artan kalkış momenti nedeniyle, 1 [kW] 
gücün altındaki elektrik motorları kullanılmamalıdır. 
 
12.4.3. Askılı Konveyör Hesap Örneği 
 
Yük taşıyıcı türden bir askılı konveyör, döküm parçalarını temizleme atölyesinden 
ısıtılmayan bir ambara taşımak üzere tasarlanacaktır. Konveyör hesaplama şeması Şekil 
12.28’de verilmiştir. Döküm parçalarının ortalama ağırlığı G = 9 [kg], maksimum boyutları 
ise 320x200x120 [mm] dir. Konveyörün ortalama taşıma kapasitesi Zort = 1200 [parça/saat] 
tir; bu kapasite iki katına çıkarılabilir veya yarıya indirilebilir. 
 
Konveyörün Ana Parametrelerinin Hesabı 
 
İlk yaklaşım olarak, adımı 100 [mm] olan ayrılabilir bir zincir ile bilyeli yataklı askı 
tekerleklerinden oluşan bir hareketli parçayı göz önüne alınmalıdır. Döküm parçaların, 
konveyörün hareketi yönünde boyuna taşınmalarının uygunluğunu dikkate alarak taşıyıcı 
adımını a = 0.12 [m] olarak seçilir. Konveyör rayının düşey dönemeçteki maksimum eğim 
açısı βmax = 35° alınarak (12.3) denklemine göre 
 

480100380491819.0600cos max =+>=⋅=βa  mm 
 
Yüklerin, D = 831,7 mm çaplı zincir dişlilerini içeren tekerlekli köşelerden, birbirlerine 
değmeden geçebileceklerini kontrol etmek üzere bir grafik yoklama; taşıyıcılar arasındaki 
açıklıkların yeterli olduğunu, yani adımın doğru seçildiğini gösterir. İstenen kapasiteyi elde 
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etmek için her taşıyıcıya iki döküm parçası koyulur, yani z = 2 alınır. Konveyörün ortalama 
hızı 
 

1.0
23600
6,01200

3600
=

⋅
⋅

==
z

aZ
v ort  m/s 

 
olarak bulunur. Çalıştırma birimine, v hızını 0.05 ten 0.2 [m/s] ve iletim kapasitesini Zort 
saatte 1200 den 2400 parçaya kadar değiştirmeye izin veren, değiştirme oranı i = 1/4 olan bir 
hız değiştirici yerleştirilmelidir. 

 
Şekil 12.28 Askılı konveyör hesap şeması 

 
Konveyörün Metresi Başına Ağırlıkların Hesabı 
 
(12.4) denklemine göre boş şeritteki birim ağırlık 
 

2675.259.4
6.0
5.6

6.0
6

≈=++=++= z
tr

trta
o q

t
G

a
G

q  kg/m 

 
Taşıyıcı başına ağırlığı Gta = 12 kg, tekerlekler arası açıklık ttr = a = 0.12 m ve öz ağırlık          
Gtr = 12,5 kg kabul edilir. Yüklü şeridin metresi başına ağırlık ise (12.5) denkleme göre 
 

56
6,0
2926 =
⋅

+=+=
a

Gzqq oy  [kg/m] 

 
bulunur. 
 
Maksimum Zincir Çekme Kuvveti Hesabının İlk Yaklaşımı 
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Maksimum zincir çekme kuvveti (12.12) denkleminden 
 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( 9145.25.8265655.135.0142262005604.055.150

35,01 121max

=−−+⋅+⋅+⋅+⋅= )
−−+++′+≅ HHqqKLqLqwKSS oyyaoyyo  daN 

 
dir. Konveyör yörüngesinin profiline göre;  bulunur. Bu 
durumda uzunluklar aşağıdaki Şekilde hesaplanır. 

55.107.106.1025.1 46 =⋅⋅=yK

 
2001614131210986 =+++++++= LLLLLLLLLy  m 

 
4253117 =+++= LLLLLa  m 

 
623 =⋅=x  ;     ;     ; 4=y 1180 =y 5.82 =H  m   ; 5,21 =H  m 

 
61613912 ==+=−= HHHHHH  m 

 
 
Direnç katsayıları Tablo 12.2’den ve çetin çalışma koşulları göz önüne alınarak elde edilir.  
w’ = 0.04; φ = 1.025; ξ90 = 1.012; ξ180 = 1.07 (kaymalı yataklar üzerindeki zincir dişlili 
tekerlekli köşe) bulunur. Hesapla elde edilen maksimum gerilme (Smax = 914 daN) değeri, 
emniyet yükü 1250 [kg] olan zincirin uygun bir seçim olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 12.2 Askılı konveyörler için ortalama direnç katsayıları 
Zincir dişlileri veya 

kasnaklar 
Kaymalı 
yataklar 

Rulolu 
yataklar 

Makara takımları λ Düşey dönemeçler φ 

Dönüş açısı [derece] 
90 180 90 180 ≤30 45 120 ≤25 35 45 

Ç
al
ış

m
a 

ko
şu

lla
rı 

Eğ
ris

el
 li

ne
er

 
bö

lü
m

le
r w

’ 

Direnç katsayıları 
Uygun 0,02 1,035 1,04 1,02 1,025 1,015 1,02 1,025 1,01 1,015 1,02 

Orta 0,025 1,05 1,055 1,025 1,03 1,02 1,025 1,03 1,015 1,02 1,025

Çetin 0,04 1,012 1,07 1,03 1,035 1,025 1,035 1,04 1,02 1,025 1,03 
 
Zincir Çekme Kuvvetinin Kesin Hesabı 
 
Konveyörün çalıştırma birimi, yüklü şeridin en yüksek (14) noktasına (Şekil 12.28) 
yerleştirilir. Minimum zincir gerginliği, o noktasındaki (17) düşmeden sonra beklenir. Zincir 
çekme kuvvetinin hesabına, bu noktadan başlayarak zincirin hareketi yönünde devam edilir. 

 daN kabul edilir. Bu durumda çekme kuvvetleri aşağıdaki Şekilde hesaplanır. 50=oS
 

4.60102604.05011 =⋅⋅+=′+= LqwSS oo  daN 
654.6007.1112 =⋅== SS ξ  daN 

6832604.065323 =⋅⋅+=′+= LqwSS o  daN 
726806.1334 =⋅== SS ξ  daN 
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93202604.072545 =⋅⋅+=′+= LqwSS o  daN 
205505604.093656 =⋅⋅+=′+= LqwSS y  daN 

21820506.1667 =⋅== SS ξ  daN 
22955604.0218878 =⋅⋅+=′+= LqwSS y  daN 

( ) ( ) 48745675604.0229025.1025.1998889 =⋅+⋅⋅+⋅=+′+= HqLqwSS yyϕϕ  daN 
5.576405604.048710910 =⋅⋅+=′+= LqwSS y  daN 

6105.57606.1101011 =⋅== SS ξ  daN 
713465604.0610121112 =⋅⋅+=′+= LqwSS y  daN 

( ) ( ) 8682*5655604.071302.102.1131312121213 =+⋅⋅+⋅=+′+= HqLqwSS yyϕϕ  daN 
890105604.0868141314 =⋅⋅+=′+= LqwSS y  daN 

 
Maksimum gerginlik (14) noktasında (S14 = 890 daN) elde edilir; bu değer de yaklaşık 
değerden (Smax = 914 daN) ancak %3 farklıdır. (112) ve (15) noktalarındaki zincir 
gerginliğini bulmak için konveyörün hareket yönüne zıt bir yol izlenerek, yani (0) 
noktasından başlanarak hesap yapılır. 
 

5017 == oSS  daN 
 

1906*2692604.050
025.1
1

025.1
111

161717
1717

16 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅−⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′−= HqLqwSS oyϕϕ

 daN 

 
107375604.0190161615 =⋅⋅−=′−= LqwSS y  daN 

 
dir. Zincir dişlisindeki çekme 
 

( ) ( ) 83006.11078901514 =−=−= ξSSWo  daN 
 

( ) ( ) 83310789005.010789015141514 =++−=+′+−=+−= SSkSSWSSW döngevgero  daN 
 
dir. En yüksek hızdaki vmax gerekli motor gücü: 
 

72.2
6,0102
2,0833

102
max =

⋅
⋅

==
vWN o  kW. 

 
Kurulacak motorun gücü N = 2.8 [kW] olacaktır. 
 
Karşı ağırlığın değeri 
 

( ) ( ) 15918654.601.1 ≈++=++= Tgevgerka WSSKG  daN 
 
dir. 
 
Konveyörde Toplam Direnç Katsayısının Hesabı 
 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



 36 

Taşıma yapan şeridin toplam uzunluğu 
 

5.201371025464047550 2222 =+++++++++=L  m 
 
dir. Konveyörün birim yük olarak kapasitesi 
 

6.21
1000

24009
1000

max
max =

⋅
==

GZQ  t/saat 

 
dir. Direnç katsayısı 
 

2.0
5.2016.21

66.2172.2367367

max

max =
⋅

⋅−⋅
=

−
=

LQ
HQNw  

 
olarak hesaplanır. 
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