
BÖLÜM 2.  
MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ  
SINIFLANDIRILMASI 
 
2.1. GİRİŞ 
 
Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle 
tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve tanzimi sırasında 
taşınması, depolanması, kontrolü ve korunmasıdır. Materyal transportunun beş dikkat çekici 
unsuru şunlardır: 
 

1. Hareket: En etkili yöntemle ve en ucuza parçalar, materyaller ve bitmiş parçalar bir 
yerden bir yere taşınmalıdır. 

2. Zamana: O an için materyallere nerede ihtiyaç varsa o anda orada olmalıdır. 
3. Yer: Materyaller kullanım için en uygun yerde ve pozisyonda olmalıdır. 
4. Sıklık (Yoğunluk): İhtiyaç düzeyi gerçekleştirilmekte olan işlemlerin kademelerine 

göre değişmektedir. Materyaller işlemler için doğru sayı, ağırlık, hacim veya sayıda 
temin veya tahliye edilmelidir. 

5. Kullanım Alanı: Depolama yeri ve etkin kullanımı tüm işlemler ve operasyonların 
anahtar faktörüdür.  

 
Transportu yapılan materyale göre mühendislik ve bilim olarak materyal transportu iki ana 
kategoriye ayrılmaktadır. Dökme malların transportu akıcı ve serbest akıcılığı olan mallar 
(Örn: Buğday unu, kum), ufak parçalar halindeki mallar (Örn: Kömür, kalas), taşınmasını ve 
depolanmasını içerir. Tek tek parça yük, tek bir maldan, birkaç malın bir aya getirilmesinden 
ve ya dökme malların uygun bir şekilde getirilmesinden oluşabilir. Tek mallar bir yerden bir 
yere taşıma, bir yerden  kaldırma veya depolama sırasında sanki tek bir kütle gibi hareket 
ettirilirler. Akışkan ve gazların transportu akışkanlar mekaniğin alanına girer gibi düşünülse 
de, bunların konteynerlerinin yer değiştirilmesi ve depolanması tek malların transportu 
alanına gider. 
 
Bir mal veya ürünün bir yerden diğer bir yere taşınmasında veya kaldırılmasında kullanılan 
makinalara “kaldırma ve iletme makinaları” veya kısaca “transport makinaları” denir. 
Asansörler gibi bazı transport makinaları ile insan taşımacılığı da yapılmaktadır. Transport 
makinaları çalışma ilkelerine göre iki ana gruba ayrılmaktadır. 
 

a) Kesikli taşıyıcılar (kaldırma makinaları) 
b) Sürekli taşıyıcılar (konveyörler) 

 
Taşınacak mal veya yükün cinsi, birim ağırlığı, miktarı ve taşıma uzaklığı ile fiziksel ve 
mekanik özellikleri transport makinalarının seçiminde etkin rol oynar. 
 
 
2.2. MALLARIN SINIFLANDIRILMASI 
 
Taşınacak malların hangi maddelerden oluştuğu önemlidir. Endüstride maddelerin taşınma ve 
depolanmasını maddelerin tabiatı etkiler. Maddelerin miktarları ancak maddelerin hal ve 
karakteristikleri ile birlikte gözönüne alınınca söz konusu olabilir. Bu yüzden Maddeleri Hal,  
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Karakteristik özellikler, Miktar olmak üzere temel üç grup altında toplamak gerekir. Maddeler 
hal olarak, Gazlar, Sıvılar,  Yarı sıvılar ve Katılar olmak üzere dört kısma ayrılırlar. 

 
Maddelerin gösterdikleri büyük değişiklikler için aşağıdaki özellikler göz önünde 
bulundurulur. 

a) Kimyasal   f )  Durum – Süreklilik 
b) Fiziksel    g)  Boyut ve Biçim   
c) Mekanik    h)  Hacim ve Ağırlık 
d) Elektriksel   j )  Diğerleri 
e) Termal 

 
Taşınacak malların çeşidi ve fiziksel özellikleri kurulacak transport tesisinin konstrüktif 
özelliklerinin saptanmasında, yapısının belirlenmesinde en önemli etkendir. Bu nedenle, 
tesisin projelendirilmesinde ilk bilinmesi gereken veri taşınacak malın cinsidir.  
 
Oldukça çeşitleri bulunan taşıma makinalarının her biri, birbirilerine göre önemli farklılıklar 
gösteren malların taşınmasında aynı derecede uygunluk göstermez. Bu bakımdan taşıma 
düzeninin seçilmesinde dikkatli davranmak gerekir. İsabetli yapılan taşıma makinası seçimi 
zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. Seçimi geniş ölçüde etkileyen hususlar şunlardır : 
 

1- Malzeme taşıma debisi 
2- Taşıma yolu ve uzunluğu 
3- Yükleme ve boşaltma düzenleridir. 

 
Şekil 2.1.’de maddelerin özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan bir kontrol listesi örneği 
verilmiştir 
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Mallar İçin Kontrol Listesi 
 
                                                                                                                           Tarih 
Problem ______________Mevcut Durum________Yeni Plan_____________Yer____________ 
______________________________________________________________Departman_____ 
______________________________________________________________Bölüm_________ 
______________________________________________________________Çizim No_______ 
 
FORM         MİKTAR
1. Yüksek Basınçlı Gaz  6.Dökme Katılar                          Adet 
2. Alçak Basınçlı Gaz  7.Parça Katılar                          Adet / Zaman 
3. Kararsız Sıvılar  8 Canlılar    
4. Kararlı Sıvılar   9.Digerleri             Toplam Miktar 
5. Yarı Sıvılar 
 
ÖZELLİKLER 
Y=Yüksek    O=Orta   A=Alçak 
 
A.Kimyasal Özellikler   D.Elektriksel Özellikler   G. Hacim ve Şekil 
 
1)Asit     1)Etkenlik    1)Toz 
2)Alkalin     2)Direnç    2)Macun 
3)Korozif     3)Magnetik    3)Granül 
4)Çözülür     4)Kapasite    4)Toprak 
5)Patlayıcı     5)Radyoaktif    5)Karışık Boyutlar 
6)Zehirli     6)Statik Etkilenme   6)Tane Benzerliği 
7)Kokulu          7)Tane Farklılığı 
8)Işığa Duyarlılık        8)Biçim Farklılığı 
9) Bozulabilirlilik        9)Biçim Karşılığı 
10) Uçuculuk     
 
B.Fiziksel Özellikler   E.Termal Özellikler   H.Boyut ve Ağırlık 
 
1)Sertlik – (Rockwell)                1)Isı iletkenliği    1) Uzunluk 
2)Yoğunluk                              2)Genleşme Katsayısı   2)Genişlik 
3)Özgül Çekim                               3)Özgül Isı    3)Yükseklik 
4)Sıkıştırılabilirlik   4)Kaynama Noktası   4)Çap 
5)Elastisite     5)Erime Noktası                 5)Kesit Alanı 
6)Yumuşaklık     6)Kaynama Özgül Isısı                6)Yüzey Alanı 
7)Gözeneklilik                               7)Erime Özgül Isısı   7)Hacim  
8)Geçirgenlik     8)Isı ile Bozunum   8)Ağırlık 
     9)Issız Bozunum   
 
C. Mekanik Özellikler   F. Durum – Süreklilik   I. Diğer Özellikler 
 
1)Abrasif     1) Ömür                  1) Benzerlik 
2)Kaygan     2) Yorulma    2) İtme Kuvveti 
3)Yapışkan          3) Katalitik Hareket 
4)Pürüzlü 
5)Gevrek 
6)Ağdalık 
7)Yuvarlanma – Yığma Açısı 
8)Basınç 
9)Bağıl Nem 
 
 

Şekil 1.1. Kontrol listesi örneği 
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2.3. TAŞINACAK MALIN ÖZELLİKLERİ 
 
Kullanılacak kaldırma makinalarının seçiminde etki eden katı mallar; parça veya birim mal ve 
dökme mal olarak iki gruba ayrılır. Parça veya birim mallar, ağırlıkları ve boyutları nedeniyle 
sayı ile tanımlanabilen mallardır. Örnek olarak otomobil, ambalajlı mallar, sandıklar, 
konteynerler verilebilir. Parça ve birim mallar, (vinç, kren gibi) “kesikli” çalışan kaldırma 
makinalarıyla veya (konveyör gibi) “sürekli” çalışan taşıma makinalarıyla da taşınabilirler. 
 
Maddelere geleneksel bir bakış onları ikiye ayırır: Kristalin ve Amorf yapı. Daha pratik bir 
ayrım gerekirse, tamamen farklı iki grup altında toplanabilir: Taşınması kolay mallar ve 
taşınması zor mallar. Mühendisler, maddelerin akış halindeki özelliklerini incelemek için, 
onların mekanik, elektriksel özelliklerinden daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Herhangi bir 
işlem için (depolama, taşıma) malların özelliklerine dikkat edilir. 
 
Taşınacak ve depolanacak malların yukarıdaki özellikleri, kurulacak taşıma ve depolama 
tesisinin konstrüktif özelliklerinin saptanmasında, yapı türünün belirlenmesinde en önemli 
rolü oynarlar. Bu nedenle yukarıda belirtilenler, tesisin projelendirilmesi sırasında kesinlikle 
bilinmelidir. Taşınacak mallar, dökme mal ve parça mal gibi iki ana gruba ayrılırlar. 
 
2.3.1. Parça Mallar 
 
Parça veya birim mallar biçimleri, ağırlıkları ve boyut ölçülerinin büyüklükleri sebebiyle sayı 
ile belirtilen parça mallardır.  Parça mallar birbirinden ayrı, belli şekilleri olan, boyutları 
farklılık gösterebilen mallardır. Ağırlıkları küçük değerde olan mallar yanında, 40-50 ton 
ağırlığındaki bir çelik fabrikasına ait döküm potası da parça ve birim mallar grubuna 
girerler. 
 
Örneğin cıvatalar ve somunlar, palet üstünde istiflenmiş torbalar, otomobil gövdesi ve uçak 
kanatları makina parçaları, döküm kalıpları, daralı mallar (kutular, sandıklar, ambalajlı mallar 
vb.) olabilir. Ayrı varlıklar olarak ayırt edebilmeleri karakteristik özelliklerindendir. Parça 
malların taşınması ve depolanmasına etki eden faktörler boyutları, ağırlıkları, hacimleri, 
biçimleri mekanik, termal, korozif, elektriksel, v.b. özellikleridir. Malların en etkin, yoğun 
şekilde depolanması ve taşınması bu özelliklerine bağlıdır. Taşınacak malları en az hareket 
sayısı ile  taşınması  veya en düşük yeri kaplayacak şekilde depolanması esastır. 
 
Parça ve birim mallar, (vinç, kren gibi) “kesikli” çalışan kaldırma makinalarıyla veya 
(konveyör gibi) “sürekli” çalışan taşıma makinalarıyla da taşınabilirler. Parça malların belirli 
şekil ve boyutlarının olması, depolama ve taşımayı dökme mallara göre daha zorlaştırır. 
Depolama ve taşıma sistemleri malların şeklinden belirgin olarak etkilenir. Parça malların 
depolanmasında, ileriki bölümlerde daha detaylı açıklanacak olan paletler, raflar, modüler  
çekmeceler, kutular, konteynerlar, açık alanda istifleme, mobil raflar v.b.; taşınmasında ise 
forkliftler, özel araçlar, konveyörler, mobil raflar, krenler, palangalar, v.b. kullanılır. 
 
Parça malların taşınması ve depolanması dökme mallara göre daha özen isteyebilir. Örnek 
olarak cam ve seramik ürünler, tuğlalar, ince plastik ve metal parçalar, elektronik aksamlı 
aletler ve benzeri hassas, kırılabilir malların taşınması özel sistemler geliştirmeyi (darbe ve 
titreşim emici köpükler) ve daha dikkatle davranmayı gerektirebilir. 
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2.3.2. Dökme Mallar 
 
Örneğin, maden cevheri, kömür, kum, çimento gibi dökülebilen mallara dökme mallar denir. 
Dökülebilen mallara “dökme mal” denir. Dökme mallar birim mallar haline getirilebilir. 
Dökme mallar taneli veya pudra şeklinde (toz halindeki) mallardır. Dökme mallar hacimsel ve 
belli bir şekil verilmemiş, paketlenmemiş olarak taşınan ve depolanan mallardır. Bunlar belli 
bir şekli olmayan irili-ufaklı parçalardan oluştuğu gibi, sıvı hallerde de bulunabilirler fakat 
sıvılar genellikle şişeleme, depolama, ambalajlama veya tüplere doldurmak suretiyle 
kullandıkları için parça mal kategorisine de girerler. Dökme mallara örnek olarak toz, granül, 
pul halindeki maddeler ve reçineler verilebilir. Ayrıca kömür, gübre, sülfür, tuz, şeker, un, 
demir cevheri gibi maddelerde dökme mallar sınıfındadır. 
 
Maden cevheri, kömür, kum, çimento gibi dökülebilen mallardır. Dökme mallar, ambalajlar 
içerisine alınmaları halinde, parça veya birim mallar gibi taşınırlar. Toz haldeki dökme mal 
torbalanarak, birim mallar haline getirilebilir. Dökme ve birim mallar, kaldırma ve taşıma 
makinaları ile bir yerden başka bir yere taşınabilir. 
 
Dökme malların taşınması, toplu bir şekilde,  sürekli akış halindeki operasyonlarla karakterize 
edilir. Çoğu zaman, dökme malların bir akışkan gibi benzer akış  özelliklerini sahip olduğu 
kabul edilir. Dökme malların depolanmasında çeşitli kaplar, silolar, depolar, yığma alanları; 
taşınmasında ise istifleyiciler (stacker), konveyörler, besleyiciler (feeder), akışı sağlayacak 
aygıtlar, boru hatları, kepçeler, kamyonlar, transmikserler, v.b. kullanılır. 
 
Dökme Malların Özellikleri 
 
Dökme mallar, maden cevheri, kömür, kum, çimento gibi dökülebilen taneli veya pudra 
şeklinde (toz halindeki) mallardır. Dökme mallar, ambalajlar içerisine alınmaları halinde 
(çimentonun 50 kg.lık torbalarda taşınması gibi), parça veya birim mallar gibi taşınırlar.  
 
Dökme malların sahip oldukları mekanik ve fiziksel özellikler transport makinalarının 
seçiminde önemli rol oynar. Bu özellikler şunlardır: 

a) Parça boyutu    d)  Sürtünme katsayısı   
b) Dökme malın yığın yoğunluğu e)  Dökme malın aşındırma etkisi 
c) Dökme mal şev açısı1    f)   Dökme malın diğer nitelikleri 

 
Dökme malların fiziksel ve mekanik özellikleri, taşıma makinalarının (konveyörlerin) 
seçiminde ve konstrüksiyonunda önemli rol oynar.  
 
a)  Parça boyutu 
 
Dökme mal yığınından alınmış (belirli kütlelerdeki) parçacıkların boyut ortalamasına parça 
boyutu denir. Parçaların boyutu, çizgisel olarak milimetre birimi ile belirlenir (Şekil 2.2). En 
büyük a köşegen uzunluğu parçanın boyutunu verir. Dökme mallar aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi “parçacık” boyut ölçülerine göre, yedi gruba ayrılabilir. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Şev açısı: Dökme malın yatay düzlem üzerinde serbetçe döküldüğünde, yatayla yaptığı açıdır. 
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Tablo 2.1. Dökme malların parçacık ve tanecik durumuna göre tasnifi 
 
Parça grupları 
 

 
Dökme mal örnekleri  

 
Parça boyut ölçüleri 

Büyük parçalar Kaya, taş, ağaç, kömürü 500 mm.den büyük 
Büyükçe parçalar Maden cevheri  200-500 mm 
Orta büyüklükte parçalar Kömür 60-20 mm 
Küçük büyüklükte parçalar Kırılmış taş (mıcır) 10-60 mm 
Taneli (granül) mallar Tahıl, bakliyat 0.5-10 mm 
Pudra halindeki mallar İnce kumlar 0.05-0.5 mm 
Toz mallar Çimento 0.005 mm.den küçük 

 
Şekil 2.2. Parça boyutunun ölçülmesi 

 
b) Dökme malın yığın yoğunluğu  
 
Endüstride maddelerin arasında çok büyük yoğunluk farkları bulunmaktadır. Bu da siloların, 
tremilerin ve konveyörlerin konstrüksiyonlarını etkileyen bir faktördür. Dökme malın 
kütlesinin birim hacmine oranına yığın yoğunluğu denir. Genellikle dökme malın 1cm3’lük 
yığın kütlesine (ton/m3), o malın yoğunluğu denir. 
 
 

Tablo 2.2. Dökme malların yığın yoğunluğuna göre gruplandırılması 
Grup Yığın yoğunluğu [t/m3] Dökme mal 
Hafif <0.6 kok, un 
Orta  0.6-1.6 Tahıl, kömür, curuf 
Ağır 1.6-2.0 Kaya, kırılmış taş 
Çok ağır 2.0-4.0 Demir cevheri 

 
 
c)  Dökme mal şev açısı 
 
Yığılmış malın yere temas eden noktası ile, en yukarıdaki uç noktasını kesen doğrunun yatay 
ile yaptığı açıdır. Yüksek açı, az akışa sahip maddeyi; düşük açı, çok akışa sahip maddeyi 
belirler. 
 
Dökme bir mal yatay düzlem üzerine serbestçe döküldüğünde, bir şev oluşturur. Bu şevin 
yatay ile yaptığı  açıya “tabii şev açısı” denir. Şev açısının büyüklüğü, dökme malı oluşturan 
parçaların birbiri üzerinde kayma kabiliyetine bağlıdır. Kayganlık arttıkça şev açısı küçülür. 
Dökme malın sükunet halindeki γ şev açısına, statik şev açısı (γ st.) denir. Hareket halindeki 
şev açısı farklıdır, bu dinamik şev açısı (γ din. ) olarak tanımlanır (Şekil 2.3). 
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γdiγdin  γ γ 

Şekil 2.3. Dökme mal şev açılarının gösterimi 
 
Genel olarak dinamik ve statik şev açısı arasında  γ din= (0,5 ila 1) γ st.  bağıntısı vardır. 
Yaklaşık olarak γ din= 0,7 γ st. dır.  
 
d) Sürtünme katsayısı 
 
Dökme malların, (çelik, tahta, lastik vb.) cisimler üzerindeki sürtünme katsayıları, taşıyıcıların 
ve bunlara ait yardımcı düzenlerin hesap ve konstrüksiyonunda önemli rol oynarlar. Sürtünme 
katsayısı dökme malın sürtünme açısı ile bağlantılıdır. Statik sürtünme katsayısı 

olur. Sürtünme katsayılarının, özellikle taşıyıcıların (konveyörlerin) eğimi 
üzerinde konstrüktif etkisi vardır. Önemli dökme malların şev açıları ve sürtünme katsayıları 
Tablo 2.3’de gösterilmiştir. 

sto tanα=µ

 
 Tablo 2.3. Önemli dökme malların şev açıları ve sürtünme katsayıları (ortalama) 

Şev Açısı (*) Statik sürtünme katsayısı µ0
Dökme Mal Hareket halinde 

β 
Sükunette 

β0

Çelik 
üzerinde 

Tahta 
üzerinde 

Kauçuk 
üzerinde 

 
Antrasit  
Kuru kül 
Linyit 
Demir 
cevheri 
Kuru toprak 
Kalıp kumu 
Alçı taşı 
Yulaf 
Ağaç talaşı 
Kireç taşı 
Kum 
Kok 
Kuru balçık 
Kuru kum 
Kırma taş 
Taş Kömür 
Turba 
Buğday 
Buğday 
Kuru çimento 
 

 
27 
40 
35 
30 
30 
30 
 
28 
 
30 
30 
35 
40 
30 
35 
35 
40 
25 
49 
35 

 
45 
50 
50 
50 
45 
45 
40 
35 
39 
 
45 
50 
50 
45 
45 
45 
45 
35 
55 
50 

 
0,84 
0,84 
1,0 
1,2 
1,0 
0,71 
0,78 
0,58 
0,8 
0,56 
1 
1 
0,75 
0,8 
0,63 
1 
0,75 
0,58 
0,65 
0,65 

 
0,84 
1,00 
1,0 
 
 
 
 
0,78 
 
0,7 
 
1 
 
 
 
 
0,8 
0,58 

 
 
 
0,7 
 
 
0,61 
0,82 
0,50 
0,65 
 
 
 
 
0,56 
0,6 
0,66 
 
0,5 
0,85 
0,64 
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e) Dökme malın aşındırma etkisi 
 
Dökme malın (taneciklerin) aşındırma “erozyon” etkisinden, parçaların temas ettikleri taşıma 
elemanları yüzeylerini aşındırmaları anlaşılır. Aşındırma derecesi taşınan parçacıkların 
sertliğine, şekline ve boyutlarına bağlıdır. Örneğin (kül, demir cevheri, kok ve çimento) 
oldukça büyük aşındırıcı malzemelerdir.  
 
Dökme malları, aşındırma etkisine göre, (A, B, C, D) olmak üzere dört gruba ayırmak 
mümkündür. A-aşındırıcı olmayan, B-az aşındırıcı, C-orta derece aşındırıcı, D-kuvvetli 
aşındırıcı olarak gruplandırılmıştır. Bazı dökme mallarının aşındırma karakteristikleri Tablo 
2.4’de verilmiştir. Taşıma makinaları elemanlarının hızlı aşınmalarını önlemek için, taşıma 
makinalarının konstrüksiyonunun uygun şekilde yapılması gerekir. 
 

Tablo 2.4. Bazı dökme mallarının aşındırma karakteristikleri 

Malzeme Aşındırma 
Grubu 

Yoğunluk 
[t/m3] 

Şev Açısı, 
γ 

Sürtünme katsayısı, 
µ 

Buğday unu A 0.45-0.66 50-55 0.65 
Kireçtaşı (küçük parçalı) B 1.2-1.5 40-45 0.56 
Kuru kum C 1.40-1.65 30-35 0.80 
Kuru kül D 0.4-0.6 40-50 0.84 

 
 
f)   Dökme malın diğer nitelikleri 
 
Abrazyon (Aşınma): Maddenin abrazif özelliğinin bilinmesi, kullanılan aletlerin aşınmayı 
önleyecek şekilde dizayn edilmesini sağlar. Kok kömürü ve sert kum, yollukları, silo 
ağızlarını, vidalı besleyicileri ve konveyörleri aşındırır. Bu yüzden temas yüzeylerinde 
sertleştirilmiş çelik, aşınmaya dayanıklı kaplama ve yüksek yoğunluklu plastik kullanılır. 
 
Adhezyon (Yapışma): Adhezyon taneciklerin birbirine yapışmasıdır. Bunun en belirgin 
örneği kaolin kilidir. Duvara atıldığında bile yapışan bu madde, taşınırken ve depolanırken 
çok büyük problemler doğurabilir. 
 
Kohezyon: Kohezyon tanecikleri bir arada tutan moleküler etkileşimdir. Yüksek kohezyona 
sahip maddeler kolay akamazlar. 
 
Sıkıştırabilirlik: Sıkıştırılabilirlik,sıkıştırılmış yoğunluk ile normal yoğunluğun 
fonksiyonudur ve aşağıdaki denklem ile ifade edilir: 

( ) 100⋅
−

=
P

AP%C  

Burada, 
C  : sıkıştırılabilirlik 

 P : sıkıştırılmış yoğunluk 
 A  : normal yoğunluk 
 
Korozyon:Korozif maddeler söz konusu olduğunda, kaldırma makinalarının ve depoların 
temas yüzeylerinde,alaşımlı çelik, özel plastikler veya korozyona dayanıklı kaplama ve 
boyalar kullanılır. 
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Nemlilik: Yüksek oranda nem barındıran maddeler problem oluştururlar. Bu problemler 
yapışma  ve zor akıştır. Fazla  nem, deponuniyi muhafaza edilmesiyle, kapalı tutulmasıyla ve 
havalandırılmasıyla önlenebilir. 
 
Sıcaklık Limitleri: Depolama da ve taşımada, bazı maddelerin sıcaklıklarının sabit veya limit 
değerler arasında tutulması çok önemlidir. Bunlara örnek olarak eastomerler verilebilir. 
 
Yuvarlanma Açısı: Yığma açısına ulaşmış bir yığın üzerine, biraz daha madde konursa 
yığma açısının üstünde bir açıya ulaşır. Bu açıda tanecikler yuvarlanmayı başlar ve bu açıya 
yuvarlanma açısı denir. 
 
Kayma Açısı: Maddenin düzgün bir yüzeyde kaymaya başladığı açıdır. Kayma açısı, 
maddenin akışkanlığını belirler ve tremi (hopper) dizaynında önemli bir faktördür. 
 
2.4. TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 
 
Kaldırma ve taşıma makinalarının çalışma ilkeleri, tasarım özellikleri ile taşınacak malzeme 
veya malların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin büyük çeşitlilikler göstermeleri “kaldırma ve 
taşıma makinalarının” genel bir sınıflandırılmasının yapılmasını hemen hemen 
olanaksızlaştırır.  
 
Ağır bir parçanın kaldırılarak belirli mesafeler içerisinde taşınması veya dökme bir malın 
örneğin tahılın silolara doldurulması çok ayrı özellikler gösterir. Ayrıca teleferik, asansör gibi 
taşıyıcılarla yük ve insan taşıması da gözönüne alındığında kaldırma ve taşıma makinalarının 
çeşitliliği ve bunların da sınıflandırılmasının zorluğu ortaya çıkar.  
 
Genellikle “kaldırma ve taşıma makinalarını” çalışma ilkelerini göz önüne alarak,  “Kesikli 
taşıyıcılar” ile “Sürekli taşıyıcılar” olarak iki büyük grupta toplamak mümkündür. “Kesikli 
taşıyıcılar” genellikle “kaldırma makinaları” olarak adlandırılmakta; “sürekli taşıyıcılar” ise 
“konveyörler” veya kısaca “taşıyıcılar” olarak adlandırılmaktadır.  
 
Kesikli taşıyıcıları yani kaldırma makinalarını krikolar, palangalar, vinçler, krenler, asansörler 
ve zemin araçları olarak altı grup altında, sürekli taşıyıcıları (konveyörleri) ise, çekme 
elemanlı sürekli taşıyıcılar, çekme elemansız sürekli taşıyıcılar ve akışkan akımlı taşıyıcılar 
olarak üç grup altında sınıflandırılabilir. 
 
Farklı amaçlar için, çok değişik işlerde kullanılan kaldırma makinalarının, büyük çeşitlilik 
göstermesinden dolayı genel bir sınıflandırma yapılması hemen hemen imkansızdır. Kaldırma 
ve taşıma makinaları ile yapılan işlere örnekler şunlardır : 
 

1. Yer üstü ve altındaki doğal kaynaklarda mevcut (kömür, kum ve petrol gibi) ham 
maddelerin çıkarılması, taşınması, temizlenmesi, tasnifi veya istifi işlemlerinde 
tamamen veya kısmen transport makinaları kullanılır.  

2. Endüstriyel tesislerde (kara, deniz ve hava taşıtları ile gelen) malı veya malzemeleri, 
“yükleme ve boşaltma” işleri, 

3. Endüstriyel tesislerde, ambarlarda ve diğer işletmelerde (ham, yarı işlenmiş ve tam-
işlenmiş malzemenin) taşınması ve istifi, 

4. Endüstriyel işletmelerde ağır parçaların taşınması, tezgahlara bağlanması ve  
işlendikten  sonra tezgahtan alınması, 

5. Seri imalatta “malzeme akışının” ekonomik yarar getirecek şekilde düzenlenmesi, 
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6. Büyük makina ve tesislerin montaj ve demontajında (takılıp, sökülmesinde) ve  
revizyon ve onarılması, 

7. İnşaat şantiyelerinde malzemelerin çeşitli maksatlarla taşınması, 
8. Bir taşıtın  onarım amacı ile “kaldırıp indirilmesi (kriko ile kaldırma), 
9. Tane mal veya tozların borular içinde akışkanlarla taşınması 1  
10. Ergitilmiş metallerin “potalar” ile taşınarak döküm yapılması, 
11. İnsanların ve yüklerin asansörler, teleferikler veya çok katlı mağaza ve istasyonlarda  

yürüyen merdivenlerle  taşınması, 
12. Çeşitli konveyörler (bantlı, zincirli), elevatörler gibi taşıyıcılar ile mal ve         

malzemelerin taşınması,  
 
2.4.1. KESİKLİ TAŞIYICILAR 
 
Kesikli  taşıyıcılar bir periyot (örn. bir çalışma günü) içinde devamlı çalıştırılmadan malların 
veya yüklerin taşınmasında ve kaldırılmasında kullanılan makinalardır. Kesikli taşıyıcılar  
“kaldırma makinaları” olarak da  tanımlanırlar. Bu makinalar kaldırma ve taşıma işlemini 
tamamladıktan sonra durur ve bir sonraki  işlem tekrarlanana kadar çalışmazlar. Asansör, vinç 
ve kren gibi kesikli çalışan transport makinalarının çalışma süresi, Şekil 2.4’de görüldüğü gibi 
kalkış süresi t1, sabit rejim hızında çalışma t2 ve durma süresi t3 sürelerinden oluşur.  
 

tt Σ<2  

Şekil 2.4. Kesikli çalışan transport makinalarının ça
 
Kaldırma makinalarına ve kullanım yerlerine ait örnekler aşağıda v
 

1. Kuru yük gemilerinde yükleme-boşaltma işlerinde kullanıl
krenler), 

2. Konteyner taşımacılığı yapan gemilerin limanlarda y
kullanılan “konteyner krenleri” (kombine krenler),  

3. Hububat, maden cevheri benzeri dökme mal taşıyan y
boşaltma işlerinde kullanılan kepçeli veya kancalı “liman
krenler”,  

4. Tahliye sandallarının indirilmesinde kullanılan “mataforala
5. Gemilerde çapanın (demirin) indirilip-kaldırılmasında kulla
6. Feribot ve yolcu gemilerinde kullanılan “insan asansörleri”,
7. Arabalı vapur ve feribot kapaklarının açılıp-kapanm

donanımları”, 
8. Tersane ve doklarda gemi inşaası ve tamirinde kullanıla

krenler), 
                                                           
1  Akışkanların borular içindeki sevki, “pipeline” gibi konumuz dışındadır.  
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9. Ambarlarda, antrepolarda ve büyük yük gemilerinde yüklerin istiflenmesinde 
kullanılan “istif makinaları” (fork-liftler), 

10. Gemi manevra ve yanaştırılmasında kullanılan “kabestan kafaları”, 
11. Rıhtıma yanaşamayan büyük yük gemilerinin yüklenmesi-boşaltılması işlerinde ve 

kurtarma işlerinde kullanılan “maçunalar” (yüzer krenler) 
 
Taşınan kütlelerin, taşıma mesafelerinin ve taşınan malzeme cinslerinin çok farklı olması 
nedeniyle kaldırma ve taşıma makinaları da çok çeşitlidir. Bu nedenle, konuyu sistematik 
olarak inceleyebilmek için bu makinalar sınıflandırılırlar. Sınıflandırma, çeşitli şekillerde 
yapılabilirse de, çoğunlukla çalışma prensipleri esas alınarak gerçekleştirilir. Şekil 2.5’de bu 
tarzda yapılan sınıflandırma görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krikolar 

Kermayerli kriko 
Vidalı kriko 
Hidrolik kriko 

Palangalar 

El ile çalıştırılan 
     Sonsuz vidalı 
     Düz dişli çarklı 
     Diferansiyel 
Elektrikle tahrik  
     Halatlı 
      Zincirli 

Vinçler 

Çıkrık 
Elektrikle tahrik  
Kepçe vinci 
Kabestan vinci 

Krenler 

Köprülü kren 
Portal kren 
Konsol kren 
     Döner sütunlu 
     Sabit sütunlu 
Kuleli kren 
Mobil kren 
     Raylı mobil 
     Raysız mobil 
     Yüzer kren 
Kablolu kren 
Yükleme köprüsü 
Özel krenler 
      Lokomotif 
      Dökümhane 
      Dövme 
      İngot 

Asansörler 

Halatlı 
   Tamburlu 
   Tahrik kasnaklı
Paternoster 
Hidrolik 
    Direkt 
    İndirekt 
Kremayerli 
Eğimli (tırmanan)

KALDIRMA VE TAŞIMA 
MAKİNLARI 

DEPOLAMA TEKNİĞİ İŞLETME TEKNİĞİ 

KESİKLİ ÇALIŞAN 
KALDIRMA MAKİNALARI

SÜREKLİ ÇALIŞAN 
TAŞIMA MAKİNALARI 

Transpaletler 
Forkliftler 
   Dizel forklift 
   LPG’li forklift 
   Akülü forklift 
AGV araçları 

Zemin Araçları 

TRANSPORT TEKNİĞİ 

 
Şekil 2.5. Kesikli çalışan kaldırma makinalarının sınıflandırılması 
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2.4.2. SÜREKLİ TAŞIYICILAR 
 
Sürekli transport makinaları bir periyot içinde sürekli olarak çalışan malların ve insanların bir 
yerden başka bir yere kısa veya uzun mesafede naklinde kullanılan makinalardır. Sürekli 
taşıyıcılar “konveyörler” adı ile de anılmaktadır. Bu makinalar taşıma ve iletme işlemini 
tamamladıktan sonra çalışmaya devam ederler. Yürüyen merdiven, bantlı konveyör gibi 
sürekli çalışan transport makinalarının çalışma süresi, Şekil 2.6’da görüldüğü gibi kalkış 
süresi t1, sabit rejim hızında çalışma t2 ve durma süresi t3 sürelerinden oluşur.  

tt Σ≈2  

Şekil 2.6. Sürekli çalışan transport makinalarının çalı
 
Dökme ve parça malların iletiminde yaygın bir şekilde kullanılan ta
prensibine göre, sürekli (kesintisiz) çalışan transport makinaları
çalışmanın ve mal iletiminin aynı yönde devamlı olması ve 
bulunmasıdır. 
 
Sürekli taşıyıcılar değişik yönlerden sınıflandırılabilir. En yaygın y
göre yapılan sınıflandırmadır. 

a) Kepçeli elevatörler gibi sadece dökme malların taşınma
taşıyıcılar 

b) Bantlı konveyörler gibi dökme, kitle ve parça malların taşınm
taşıyıcılar 

c) Parça mal elevatörleri gibi sadece parça malların taşınm
taşıyıcılar 

d) Yürüyen merdivenler gibi insanların taşınmasında kullanılan 
 
Taşıma sisteminin seçilmesinde gerekli dikkatin gösterilmesi gerek
sistemlerinin seçiminde gözönünde bulundurulan faktörler şunlardır 
 

1) Taşınacak malların fiziksel ve mekanik özellikleri sürekli taşı
sınırlamaktadır. Her sürekli taşıma sistemi birbirine göre fark
taşınması için aynı uygunluğa sahip olmayacaktır.  

2) Seçimi etkileyen bir diğer faktör ise taşınacak malın mik
Ayrıca malın kesintisiz olarak yüksek taşıma hızı ile konvey
gelen mal ağırlığı azalmaktadır. Bu nedenle konveyör tesisle
derli toplu konstrüksiyonlara sahiptir.  

3) Ön çalışmalar esnasında, konveyör kapasitesinin değ
gerekmediği araştırılmalıdır. Aşırı yüklemelerden kaçınılm
kullanılmaları tercih edilmelidir.  
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4) Sürekli taşıyıcıların seçiminde taşıma yolunun yönü ve mesafesi önemli rol 
oynamaktadır. Özellikle taşınacak malın yüklenme ve boşaltma noktalarının 
konumları dikkate alınmalıdır. Sürekli taşıyıcıların bir kısmı sadece doğru bir hat 
üzerinde çalışabilir olmalarına rağmen diğer bir kısmı ise düzlemde veya uzayda 
taşıma yönü değişebilen sistemlerdir. 

5) Yükleme ve boşaltma yöntemleri sürekli taşıyıcıların seçimini etkilemektedir. Sürekli 
taşıyıcılarda yükleme ya kendi kendilerine ya da özel yükleme düzenleriyle 
yapılmaktadır. Malların yüklenip boşaltılmasında ilave iş kullanımı ve kullanılacak 
yardımcı donanımın kapladığı hacmin en aza indirgenmesi gerekmektedir. 

 
Sürekli transport makinasının seçiminde, malları daha gelişmiş transport makinaları ve taşıma 
sistemi kullanarak, en basit taşıma işlemiyle, para, zaman ve iş gücünü en az kullanarak 
gerçekleştirmek ilkesi kullanılır. 
 
Sürekli taşıyıcılar konstrüktif özelliklerine göre de iki ana gruba ayrılabilir : çekme elemanı 
olan konveyörler ve çekme elemanı olmayan konveyörler. Sürekli taşıyıcılarda kullanılan 
çekme elemanları çoğunlukla aynı zamanda taşıma elemanı olarak kullanılmaktadır. 
 
Teknik literatürde ve endüstriyel ilişkilerde götürücüler, transportörler veya konveyörler diye 
anılan taşıma makinaları çok çeşitli yapılardadır. Bu çeşitlilik, taşınan malların cinslerinin çok 
farklı olmasından kaynaklandığı gibi, gerçeklenmesi gereken hareketlerden de ileri 
gelmektedir. Örneğin, bir termik santralda kömürün, bir mağaza veya depoda sandık, çuval 
gibi parçaların veya bir kuruluşta belge ve dökümanların yatay, eğimli ve düşey doğrultuda 
taşınması söz konusu olabilir. Bu nedenle taşıma makinalarının sistematik bir şekilde 
incelenmesini sağlayabilmek zor olmakla birlikte sınıflanıdırılması mümkündür. Sürekli 
taşıma makinalarının sınıflandırılması aşağıdaki şekillerde yapılabilir. 
 

A) Taşınan mala göre sınıflandırma 
A.1. dökme mal taşıyıcılar 
A.2. dökme ve parça mal taşıyıcılar 
A.3. parça mal taşıyıcılar 

B) Çalışma prensibine göre sınıflandırma 
B.1. kumandalı taşıyıcılar 
B.2. kumandasız taşıyıcılar 

C) Konstrüktif özelliklere göre sınıflandırma 
C.1. Mekanik taşıyıcılar   

C.1.1. Çekme elemanlı taşıyıcılar 
C.1.2. Çekme elemansız taşıyıcılar 

C.2. Akışkanlı taşıyıcılar  
C.2.1. Pnömatik taşıyıcılar 

 C.2.2. Hidrolik taşıyıcılar 
 
Konstrüktif özelliklere göre yapılan sınıflandırma DIN 15021 normu esas alındığında Şekil 
2.7’de görülen detaylı sınıflandırma şeklinde özetlenmektedir. Bu sınıflandırmada dökme 
mallar için (D), parça mallar için (P) işaretleri kullanılmıştır. 
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Bantlı Konveyörler (D+P) 
Zincirli konveyörler (D+P) 
Zincirli kanal taşıyıcılar (D) 
Kazıyıcı taşıyıcılar (D) 
Devirdaim taşıyıcılar (P) 
Elevatörler (D) 
     Kovalı elevatörler 
     Kepçeli elevatörler 
Sürükleyici taşıyıcılar (P) 
Halatlı havai hatlar (P) 
    Teleferik tesisleri 
    Telesiyej tesisleri

Rulolu konveyöerl (P) 
Vidalı konveyörler (D) 
Titreşimli konveyörler(D) 
    Sarsıntılı 
    Titreşim oluğu 
    Helisel titreşim oluğu 
Kaydırma yüzeyleri (D+P) 
İletme masaları (P) 
    Düşey devridaimli 
    Yatay devridaimli

PN
Ö
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A
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Vakumlu sistem 
Basınçlı sistem 
Karma sistem 

H
İD

R
O

LİK
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Serbest akımlı 
 
Pompalı 

AKIŞKANLI 
TAŞIYICILAR 

SÜREKLİ ÇALIŞAN  
TAŞIMA MAKİNALARI

Şekil 2.7. Sürekli taşıma makinalarının sınıflandırılması 
 
 
2.5. TRANSPORT EKİPMANLARI VE SEÇİM KRİTERLERİ 
 
Transport sisteminin kurulmasında uygulanan analiz ve hesaplama yöntemleri, kullanılacak 
ekipmanın belirlenmesinde yetersiz kalır. Aynı işleri görebilecek değişik tip ve fiyattaki 
araçların seçimi, yeterli teknik bilgiye sahip ve tecrübeli mühendisler tarafından yapılır. 
 
Transport tekniğinde kullanılan araçlar, gördükleri iş ve yapı bakımından çok çeşitlidir, bu 
nedenle üniversal bir sınıflandırma yapmak güçtür. American Materials Handling Society 
tarafından yapılan sınıflandırmada araçlar yapılarına göre 9 gruba ayrılmıştır: 

1- Konveyörler 
2- Vinç ve asansörler 
3- Konumlandırma ve kontrol araçları 
4- Endüstriyel taşıtlar 
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5- Motorlu taşıtlar 
6- Demiryolu araçları 
7- Deniz taşıtları 
8- Hava taşıtları 
9- Konteyner ve paletler 

 
İşletme içinde yapılan transport işlemleri açısından yukarıdaki grupların sadece birkaçı önem  
taşır. Reed tarafından yapılan sınıflandırmaya göre fabrikalardaki malzeme hareketinde 
kullanılan araçlar 3 grupta toplanır: 

1- Sabit izli araçlar 
2- Sınırlı alanda çalışabilen araçlar  
3- Geniş ve sınırsız alanda çalışabilen araçlar 

 
Fabrika alanı içinde çok farklı işlerde kullanılan bu ekipmanların basit bir sınıflandırmada 
toplamak güçtür. Verilen bir işi yapmak üzere belli bir donanımın seçiminde taşınacak 
malzemenin cinsi ve miktarı, fabrika yapısı, işletme donanımı ve fabrikadaki toplam akış şekli 
gibi etkenler göz önüne alınır. Transportu yapılacak malzeme katı veya sıvı olabilir; kütle 
halinde veya parça parça taşınması istenebilir. Patlayıcı, yanıcı veya diğer malzemeleri 
bozucu, yani çevresine zarar verecek yapıda olabilir ve dolayısıyla özel bir dikkate gerek 
gösterebilir. 
 
2.5.1. SABİT İZLİ TRANSPORT ARAÇLARI 
 
Malzemeyi sabit bir hat üzerinde sürekli olarak veya gruplar halinde taşıyabilen bu araçların 
başında konveyörler gelir. Konveyörler, malzemeyi iki nokta arasında tek yönlü hareketle 
sürekli veya kesikli olarak taşıyan sabit veya portatif araçlardır. Transport işleminin zaman, 
hız ve yer bakımından hassas ve kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan konveyörler, 
üretim makineları ile beraber ısıl işlem, kimyasal banyoda temizleme gibi imalat 
faaliyetlerinde kullanılır. Fabrika içinde bulunan engellerin üstünden, altından veya 
çevresinden geçirilebilen konveyörler makas, ek hat veya portatif parçalar eklenerek çokdaha 
kullanışlı hale getirilebilir. Tahrikli ve serbest konveyörlerde malzeme gerektiğinde hareketli 
hattan sabit bir hata aktarılır, daha sonra durdurmadan veya yavaşlatmadan yine iade edilir.  
 
1.a. Kaymalı konveyörlerde taşıma gücü olarak yerçekiminden yararlanılır. Malzeme, 
pürüzsüz bir eğik düzlem veya rulmanlı yataklar içinde dönen silindir veya makaralar 
üzerinde küçük bir itme hareketi ile kaydırılarak taşınır. Taşıma hızını, malzeme ile kayma 
yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı ve düzlemin eğikliği belirler. Genelde hız ayarı, düzlem 
eğikliği değiştirilerek yapılır. Kaymalı konveyör tipinin belirlenmesinde taşınacak 
malzemenin nitelikleri (ağırlığı, şekli, hacmi, kırılganlığı), taşıma uzaklığı ve kullanım 
sürekliliği dikkate alınır. Transport mesafesine bağlı olarak yerçekimi dolayısıyla varış 
noktasındaki hız artacağından özellikle kırılgan malzemelerin kaymalı konveyörlerle 
taşınması sakıncalıdır. 
 
1.b. Bantlı konveyörlerin taşıma gücü, plastik veya benzeri malzemelerden yapılmış esnek bir 
bandı tahrik eden elektrik motorundan alınır. Taşınacak malzemenin cinsine göre düz veya V 
şeklinde olabilen bant profilinin altında aşağıya doğru esnemeyi engelleyen ve sürtünleyi 
azaltan silindirler yer alır. Özellikle taneli cisimlerin taşınırken dağılmasını önlemek amacıyla 
bant profili yaygın V şeklinde seçilir. Belirli sınırlar içinde ayarlanabilir hızdaki bantlı 
konveyörlerin taşıma uzaklığı için limit yoktur. Transport uzaklığı, yük gücü, bant gerginliği 
tasarım aşamasında belirleyici faktörlerdir. 
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1.c. Zincirli konveyörlerde hareket, bir motorla tahrik edilen sonsuz zincirle sağlanır. Bu tip 
konveyörler bantlılara kıyasla iki avantaja sahiptir. Doğrudan mekanik tahrik dolayısıyla 
sürtünme kayıpları azdır. Zincire takılacak çeşitli kaplarlar farklı malzemelerin taşınabilmesi 
olanağı vardır. Zincirin esnek ve aynı zamanda sağlam olması yatay, eğik ve düşey 
taşımaların, aynı sistemde bir arada yapılmasını mümkün kılar. 
 
1.d. Pnömatik konveyörler, çevreye toz, buhar veya başka yollarla zarar verebilecek 
malzemelerin transportunda kullanılırlar. Toz, tane veya ufak paketler şeklindeki malzeme, 
boru gibi kapalı bir sistem içinde güçlü bir vantilatörün yarattığı hava basıncı ile istenen 
noktaya doğru sürüklenerek taşınır. Dizayn güçlüğü, yüksek maliyet, sınırlı malzeme cinsi, 
enerji kaybı nedeniyle düşük verimlilik dezavantajlarına sahip pnömatik konveyörlerin 
üstünlükleri şunlardır: 

a) Çevre kirliliğine neden olmaz 
b) Değişik ve köşeli rotalar izleyebilir 
c) Gerektiğinde tavandan, duvar kenarından veya zemin altından geçirilerek yer 

tasarrufu sağlar 
d) Dökülme sonucu malzeme kaybı oluşmaz 
e) Bozulabilir malzemeler dış etkenlerden korunur 
f) Kullanımı kolaydır 
g) Tamir ve bakım masrafları düşüktür 
h) Standart parçalardan oluşur 

 
1.e. Helisel konveyörlerde taşıma, bir eksen etrafında ve taşıyıcı kap içinde dönen helisel 
yüzeyin itme gücü ile sağlanır. Yatay, eğik veya düşey doğrultuda ve her iki yönde transport 
yapabilen helisel konveyörlerde taşınacak malzeme açısından kısıtlama yoktur. Konveyöre 
verilecek aşırı yük sıkışmalara ve sistemin bozulmasına neden olacağından malzeme miktarını 
ayarlayan regülatör araçlar kullanılır. 
 
1.f. Titreşimli konveyörlerde malzeme, mekanik veya elektromagnetik bir güç tarafından belli 
doğrultuda titreşim hareketi yaptırılan bir kap içinde taşınır. Taneli cisimlerin transportu için 
elverişli olan titreşimli konveyörler, düzensiz malzeme akışını kontrol altına almak amacıyla 
bantlı veya zincirli konveyörlerden önce besleyici olarak kullanılır. Mekanik titreşimde 
hareket bir eksantrik mille, elektromagnetik tipte ise alternatif akımla gövdeyi çekip bırakan 
bir mıknatısla sağlanır. 
 
Sabit izli transport ekipmanlarının ikinci büyük grubunu elevatör ve asansörler oluşturur. Eğik 
doğrultuda taşıma yapan, elle veya otomatik kontrol edilebilen elevatörler, barki akatları 
arasında büyük ve değişken hacimli malzemelerin naklinde kullanılır. Tahrik gücü elektriksel, 
mekanik veya hidrolik bir kaynaktan sağlanan asansörler, yalnız düşey doğrultuda büyük ve 
ağır malzemeleri taşırlar. 
 
2.5.2. SINIRLI ALANDA ÇALIŞABİLEN ARAÇLAR 
 
İki nokta arasındaki transportu, dizaynı ve çalışma şekli ile belirlenen sınırlı bir alan içinde 
yapabilen araçlardır. Kren adı verilen bu tür araçların çeşitli tipleri vardır. Bir ucu duvarda 
sabit bir noktaya dayanan, diğer ucu yine aynı duvardaki başka bir noktaya bağlı olarak 
haraket edebilen konsollu kren, şilep benzeri gemilerin güvertesinde kullanılan veya 
limanlarda gemilere yükleme –boşaltma yapabilen krenler sınırlı olmakla beraber oldukça 
geniş bir alanta taşıma yapabilirler. 
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Köprülü krenler, binanın iki duvarı üzerindeki tekerleklere dayanarak hareket eden çelik 
konstrüksiyon bir köprü ile kanca ve motorun buluduğu bir arabadan oluşur. Araba ile 
köprünün hareket doğrultuları birbire diktir, dolayısıyla köprülü kren diktörtgen bir alan 
içinde her noktaya ulaşabilir. Binanın duvar ve kolonlarının taşıma gücü, malzeme miktarı ve 
maliyet faktörleri hesaba katılarak yapalan değerlendirmeden sonra dizayna geçilir. Bu 
aşamada özellikle belirlenmesi gereken karakteristik ölçüler; taşınacak malzemenin 
maksimum yüksekliği, fabrikadaki tesis ve makinaların maksimum yüksekliği, bağ 
yüksekliği, istenen minimum kaldırma yüksekliği, araba için gerekli boşluk, köprü ile zemin 
arasındaki yüksekli farkı, köprü açıklığı, köprü gövdesinin kalınlığı, taşınması muhtemel 
maksimum ağırlık, araba destek tertibatının tipi, motor tipi ve gücü, kaldırılacak yükün 
minimum yüksekliğidir. 
 
Eldeki olanakların ve ihtiyaçların belirlediği bu ölçüler krenin dizaynında esas alınır. Kren 
imalatçısı firmanın elinde standat ölçülerde değişik tipler vardır, şayet kren böyle bir firmaya 
ısmarlanacak ise ihtiyaca en uygun tipin seçimi sözkonusudur. Özel durumlarda imalatçının 
bir standart tip üzerinde bazı değişiklikler yapması mümkündür. 
 
2.5.3. GENİŞ VE SINIRSIZ ALANDA ÇALIŞABİLEN ARAÇLAR 
 
Transport işlemini fabrikanın içinde veya dışında geçişe elverişli herhangi bir rotayı izleyerek 
yapabilen araçlardır. Hareket yolu, ray veya benzeri bir yolla sınırlı olmadığından taşıma alanı 
bakımından son derece esnek araçlardır. En büyük üstünlükleri hareket yeteneklerinin yüksek, 
kullanımlarının kolay ve hızlarının yüksek oluşudur. Belirtilen avantajları ve yardımcı 
donanımların kolaylıkla takılabilme imkanının olması bu araçların her an servise hazır 
bulunmalarını ve her şekildeki parçayı rahatça taşımalarını sağlar. Ancak sürekli taşıma 
yapamadıkları için kullanım verimleri düşüktür. Bu gruptaki araçlar (a) insangücü ile, (b) 
forkliftler, (c) endüstriyel traktörler 
 
İnsangücü ile itilerek taşıma yapan iki veya dört tekerlekli el arabalarını önlerinde yeralan 
çatal veya platform, yükü taşıyan paletin altına sürülerek yükleme yapılır. Elle veya motorla 
çalışan bir hidrolik mekanizmanın sağladığı kaldırma yüksekliği, yükü ancak yerden kesecek 
kadardır. 2.5 tona kadar ağırlık taşıyabilen el arabası, bir işçi tarafından itilerek yükün 
varacağı noktaya getirilir ve boşaltma yapılır. İş akışının düzensiz ve belirsiz olduğu 
atölyelerde en ekonomik taşıma araçlarıdır. 
 
Yükleri yatay olduğu gibi düşey yönlerde de taşıyabildiğinden ayrı bir üstünlüğe sahip olan 
forkliftlerde tahrik gücü bir benzin, dizel veya elektrik motorundan alınır. Önde bulunan 
platform, çatal veya çubuk gibi değişik şekildeki parçalarla her türlü malzemenin transportu 
mümkün olur. Taşıma kapasitesi bakımından 0.5 ile 10 ton arasında değişen tipleri vardır. 
Nakledilecek malzemenin üzerine yerleştirildiği platform veya çatal, hidrolik mekanizmelar 
yardımıyla yatay doğrultuda hareket ettirilir. Bu araçlar, 150 cm genişliğinde bir koridorda 
hareket edip kapasitesi dahilindeki yükü 3 ile 8 metre arasındaki yüksekliğe kadar 
kaldırabilmektedir. Depolamada hacimden yararlanma açısından büyük avantaj sağlar. 
Forkliftlerin seçiminde sadece kapasitenin göz önüne alınması yetersizdir. Bu araçların 
manevra kabiliyetleri çok yüksek olduğundan dar yerlerde hareket edip dönme yapabilirler, 
ancak fabrika veya depodaki boşluklar ile alınması düşünülen arabaların dönme yarıçapları 
karşılaştırılmalıdır. Diğer taraftan yükün ağırlığı kadar yoğunluğunun ve ağırlık merkezi 
konumunun da göz önüne alınması gerekir. Özellikle yükseğe kaldırmada aracın dengesinin 
bozulup devrilmemesi için karakteristik boyutlar önceden belirlenmelidir. 
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PARÇA MALLARIN TRANSPORTU 
 
Tek malların transportu 38.1 bölümünde de ifade edildiği üzere, tek malların hareket 
ettirilmesi ve depolanmasını kapsar. Örnekler otomobil gövde parçaları, motor blokları, 
şişeler, konserve kutuları, çuvallar, koliler gibi parçaları kapsar. Bunlar tek bir parça mal 
olabileceği gibi taşımak veya depolamak için bir araya getirilmiş birçok parçadan da 
oluşabilirler. 
 
Bu bölümde materyal taşıma sistemleri dizayn prosedürlerini ve birçok kategoride 
örnekleriyle tek malların taşınmasındaki materyal taşıma ekipmanları ele almaktadır. 
 
38.3.1 Kaldırma Makinaları, Krenler ve Monoray Vinçler 
 
Başın yüksekliğinin üstündeki seviyelerindeki materyal taşıma sistemlerinin komponentleri 
(mesela raylar, taşıyıcılar, yük arabaları, palangalar,tek raylar ve krenler) genelde 
kullanılmayan baş yüksekliğinin üzerindeki bölgeleri efektif bir şekilde kullanımını tesis için 
materyal transportunu yaparak sağlar. 
 
Bu, zemindeki kıymetli alanları materyal transportu dışında işlerde kullanabilmelerini sağlar. 
Ayrıca zemindeki trafiği azaltır ve taşıma zamanını aktiviteler ve departmanlar kuş uçuşu 
yolları sayesinde azaltır. 
 
Palangalar, krenler ve tek raylar çeşitli baş yüksekliğinin üstündeki taşıma işlemleri için 
kullanılır. Palangalar bir yükü kaldırmada ve/veya indirmede kullanılır. Elektrik motoru ya da 
pnömatik olarak tahrik edilir. Bir kaldırma aracı örneğin zincir, kablo veya ip, üzerine tutma 
elemanı mesela kanca, makaslama,  mekanizması, borda kancası vardır. Palangalar elle veya 
PLC veya bilgisayar yardımıyla otomatik olarak kontrol edilebilir. 
 
Tek ray tek bir I profilli demir ray baş seviyesinden üstte, yükün tesis içinde hareketi için 
düşey yönde tek bir yol veya rota sağlar. Rayın alt flanışı yük arabasına bağlanmış palangaya 
gitme yolu  sağlar. Tek raylı sistemler baş üstü seviyelerinde taşıma, depolama ve kuyruk 
oluşturma işlemlerinde kullanılır. 
 
Ter raylı sistemler yük arabası serilerini anahtarlar, dönme tabloları ve diğer yol değiştirici 
araçların yardımıyla tesis içindeki değişik iş istasyonlarında veya montaj hattında önceden 
belirlenmiş çoklu yolları takip ederek dolaştırabilir. Zincir tahrikli baş üstü seviyesindeki tek 
ray sistemi baş üstü seviyesindeki çekme çizgileri ile konfigürasyonu aynıdır. Tek farkları tek 
raylar düzgün aralıklı yük arabalarını baş üstü seviyesinde taşırken diğeri yerdeki el 
arabalarını çeker. 
 
Teknolojinin gelişimi ile tek raylarda kullanılan yük arabalarının her birinin kendi kendine 
tahrik edilmesi ve kontrolü sağlanmıştır (Şekil 38.27 bakınız). Bu araçlar otomatik elektrikli 
tek raylar (AEM) olarak adlandırılmaktadır. Kendi başına tahrik edilmiş AEM araçları yolunu 
değiştirebilir ve senkronize olmayan esnek üretim sistemlerinde kullanılabilir.  
 
Tek raylar bazı noktalarda alçaltılıp yükseltilerek çeşitli makine veya iş istasyonlarına 
malların gönderilmesi sağlanır. 
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Krende de planga ile bağlanmış bir yük arabası vardır. Çoğunlukla özellikle  köprülü 
krenlerde Şekil 38.28 de gösterildiği gibi yük  arabası hareket ettirilir. Krenler  elle elektrikle 
veya pnömatik olarak tahrik  edilebilir. 
 
Okul krende düşeyde bir profil üzerinde palangalı yük arabası gider gelir. Bu yatay profil iki 
dikey direk ile profilin ekseni etrafında döneceği yerden desteklenmiştir (Şekil 38.28 de duvar 
dirsek-tip oklu kren gösterilmiştir). Bu döneme oklu krene geniş ölçüde bir kaplama alanı 
sağlamaktadır. Bu silindirik iş zarfı içindeki kaplama alanı profilin, palanganın ve desteğin 
dönüş özgünlükleri ile tanımlanır. 
 
 
38.3.2 Endüstriyel Taşıyıcılar 
 
Endüstriyel taşıyıcılar materyal transportunda çeşitli değişken akış yolarında esnek bir taşıma 
sağlarlar. İki ana taşıyıcı kategorisi el  taşıyıcıları ve tahrikli taşıyıcılardır (Şekil 38.29 da 
gösterildiği gibi). 
 
 
Dört tekerlekli ve çok tekerlekli el arabaları ve taşıyıcılar dollyler, platform taşıyıcılar ve 
kriko ile ekipmanlandırılmış kaydırmalı taşıyıcılar. Elle kontrol edilen kaldırıcı taşıyıcı tipleri 
ise el kontrollü hidrolik silindirli ve mekanik kaldırıcı sistemli sistemleri kapsar. 
 
Herhalde en çok bilinen tahrikli taşıyıcı tipi forkliftlerdir. Bir çift çatallı vardır ve bu çatallar 
dikey hareketi sağlarlar. Bu sayede yükleri kaldırma, alçaltma ve taşıma işlemlerini yaparlar. 
Kaldırma taşıyıcıları  elle veya elektrik motoru , gaz, likir propan, dizel yakıtlı motor ile 
tahrik edilebilir. Bazı modellerde operatör taşıyıcının arkasından veya yanından gider bazı 
modellerde ise operatör sürücü olarak ayakta veya oturarak görev alır dolaysıyla içine biner. 
Şekil 38.30 çeşitli forklift taşıyıcıları göstermektedir. 
 
Kaldırma taşıyıcıları depolama raflarından, tırlardan, yük vagonlarından ve diğer 
ekipmanlarına yükleme bu elemanlardan boşaltmaya bu elemanlara yığma ve ayrıca kaldırma 
işlemlerinde çok efektiftir. Bazı kaldırma taşıyıcıları genel amaçlı imal edildikleri gibi 
kimileride dar yollarda kullanılmak üzere veya yüksek yerlere mal yığma gibi özel amaçlar 
içinde yapılabilir. 
 
38.3.3 Otomatik Kontrollü Araç Sistemleri 
 
Otomatik kontrollü araç sistemleri (AGVS) endüstriyel taşıyıcı tabanlı materyal transportu ile 
benzer kullanım alanlarına sahiptir. Fakat AGVS sistemlerinde adından da anlaşıldığı gibi 
otomatik kontrollü olduğundan dolayı sürücüye ihtiyaç duymaz. AGVS sistemleri genellikle 
akü ile tahrik edilir, sürücüsüzdür ve tesis içinde stratejik olarak seçilmiş alma ve bırakma 
noktaları vardır otomatik şekilde rotalandırılırlar. Eğer doğru olarak ekipmanlandırılırlarsa 
AGVS sistemleri diğer bazı fonksiyonlarıda yerine getirebilirler örneğin otomatik depolama 
araçları yada montaj platformu gibi. 
 
AGV ler için dört temel operasyon çevresi dağıtım yapılan toptan satış yerleri, üretim 
depolama odaları ve dağıtım sistemleri, esnek imalat sistemleri ve montaj sistemleridir. 
Araçlar yere döşenmiş indüktif kaplı çerimli teller, yerde boyanmış kimyasal çizgi veya laser 
tabanlı dolaşım sistemleri ile kontrol edilir. Tüm araç hareketleri, yük alma ve dağıtım 
arafazları bilgisayar kontrolü altındadır. 
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Şekil 38.31 de tek mallar için olan ve çeşitli taşıma platformlarına sahip AGVS araçları 
gösterilmektedir. 
 
38.3.4 Otomatik Depolama ve Bulup Getirme Sistemleri 
 
Otomatik depolama  ve bulup getirme sistemleri (AS/RS) birçok göz ve raflardan oluşur. Bu 
raflar ve gözler dar bir yolun iki yanında sıralanır. Depolama ve bulup getirme için 
ekipmanlarla techiz edilmiş bir makine yardımıyla gözlerde ve raflarda depolama ve bulup 
getirme işlemi yapılır Şekil 38.32 de gösterildiği gibi AS/RS makinası dikey yerleştirilmiş bir 
köprü krene benzemektedir. Bir ucu, yere monte edilmiş rayda giden, diğer ucu fiziksel olarak 
raf yapısının üstünde bulunan raya veya kanala tutturulmuştur. Yük arabası bir yandan dikey 
olarak direk üzerinde dikey hareket yaparken diğer taraftan ince ara yolda yatay düzlemde 
gider. Bu yolla raf yapısı üzerinde tek malı alış noktasından alıp depolama yerine kadar 
götürür ve rafın içine malı yerleştirir. Bulup getirme ise bu operasyonun tam tersidir. Boş 
taşıyıcı araba direk üzerinde doğru rafın önüne gelir, raftan malı alır ve varış noktasına malı 
götürür ki bu noktada genellikle dar yolun en sonundaki noktadır. 
 
AS/RS makinalarının üzerinde depolama ve bulup getirme işlemlerini kontrol için insan 
bulunabildiği gibi,bu işlemler tamamıyla bilgisayar tarafından da kontrol edilebilir. Bu 
zamanda sıkı bir envanter kontrolünün sağlanabilmesi gereklidir. 
 
Paletlenmiş tek malları depolamaya AS/RS makinaları 31 metre veya daha fazla yükseklikte 
ve birkaç yüz metre derinliktedir. Fakat bu sistemler çok daha küçük boyutlarda olabilir ve 
standart boyuttaki çekmeceler içinde küçük parçaların depolanmasında kullanılabilir. Bu tür 
sistemle küçük yük AS/K sistemleri olarak adlandırılır. Şekil 38.33’te bir örnek gösterilmiştir. 
 
Tipik bir küçük yük AS/RS makinasında, belirli koddaki kutuları belirli depolama 
bölgelerinden operatör istasyonuna girer. Her kutu birkaç bölüme ayrılmıştır ve her kutunun 
toplam ağırlığı 100 ila 350 kilogram arasında değişmektedir. Operatör getirilen kutudan 
gerekli  malzemeleri seçerken AS/RS makine daha evvel getirmiş olduğu kutuyu yerine 
götürüp koyar. Sistem bir klavye yardımıyla operatör tarafından yönetilebileceği gibi, her şey 
tamamen bilgisayar kontrolü ile de yapılabilir. 
 
38.3.5 Karusel (atlı karınca) Sistemleri 
 
Karosel kutu serilerinin oval yatay raylara; (yatay karusel) veya oval dikey raylar üzerine 
(dikey karusel) monte edilmiş birbirine bağlı kutu bölmelerinden oluşur. Şekil 38.34’te yatay 
karusel gösterilmektedir. Genellikle bir operatör tarafından çalıştırılır ve kutuların operatöre 
istediği kutuyu getirmesi için gereken minimum dönmeyi sağlayacak şekilde karusele bağlı 
kutular döndürülür. Daha sonra operatör gerekli malları seçilen kutudan alır veya seçilen 
kutuya yerleştirilir. 
 
Karuseller için bazı standard uygulamalar şunlardır: 

• Müşteri veya satıcı emirleri için gerçek olaydan az olmak üzere çok fazla küçük mallar 
almak için. 

• Dükkan tabanında veya stok odalarında küçük parçaları ve montaja hazır çok parçalı 
kısımları depolamak için. 

• Limitli kullanımı veya güvenliği olan aletleri, bakım parçalarını ve diğer malları 
depolamak için. 
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• Montaj operasyonlarında kullanılan proses içi işlerde kullanılan kitlerin 
depolanmasında kullanılır. 

• Doküman, kaset, film, el kitapları, kopyalar vs. depolamak için. 
• İş operasyonları arasında parçaları yığmak ve depolamak için. 
• Karuselin tepesinde sürekli oval elektrikli ray sağlayarak elektrikli fırınlama sırasında 

depolamak. 
 
Karuseller kutuları kendileri operatörlere getirildiği için aralarında 45 cm’den daha küçük 
aralıklar, bırakılarak yani küçük yollar bırakılmadan da yan yana çoklu karuseller yapılabilir. 
Karuseller  çok katlı olabilir ve her kat birbirinden ayrı hızda ve yönde dönme kabiliyetine 
sahip olabilir. Bu dizayn çok yoğun ve kolay ulaşılmak istenen depolama sistemlerinde 
kullanılır. 
 
Karusellerin uzunluğu 3 metreden 30 metreye kadar olabilir. Fakat çoğunlukla  9 ile 15 metre 
arasında yapılabilir ki kutulara ulaşma zamanı minimize edilsin. Karuseller öyle dizayn 
edilebilir ki bir operatör bir kutuyu bir kat veya sistemden alır veya yerşeltirirken, diğer bir 
sistem veya kattaki başka bir kutu kullanıma hazır hale getirilebilir. 
 
38.3.6 Rafa Kaldırma, Kutu, Çekmece ve Raf Depolaması 
 
Rafa kaldırma taşıma karakteristikleri, aktiviteleri veya yoğunlukları nedeniyle mekanik 
transporta ve depolamaya uygun olmayan küçük, elle istiflenebilir malların ekonomik olarak 
depolanmasında kullanılır.  Standart raflama yedi feet yükseklik ile sınırlandırılmıştır, ancak 
ara katlar kullanılarak çok katlı depolama seviyeleri oluşturulabilir. 
 
Kutu depolaması çoğu örnek için raf depolama ile benzer bir uygulamadır ama genellikle 
konvansiyonel raf modülü istemeyen küçük mallar için kullanılır. Kutu depolama fiziksel alan 
olarak toplam depolamanın çok küçük bir bölümünün oluşturur, ancak malların yerleri ve stok 
kayıt bölümü (SKU’s) için önemli bir bölümdür. 
 
Modüler çekmece kutuları raflama ve kutulamanın ötesinde daha yoğun ve güvenli olması ile 
avantaj sağlar. 38.35’te gösterildiği gibi, çekmeceler çekilerek açıldığında operatöre içinde 
depolanan mallar hakkında daha net bir görüntü sağlar. SKU çekmeceleri depolama hücreleri 
ile bölümlere ayırarak çekmeceyi bölümlendirir. Bu sayede yüksek depolama yoğunluğu, iyi 
bir organizasyon ve depolama alanının en etkin şekilde faydalanılmasını sağlar zira bu 
bölümlerde küçük parçalar kullanıldığından bu tür bir organizasyon gereklidir. Bu tür 
depolama genellikle alet ambarları, yedek parça dükkanları ve parça temin odalarında 
kullanılır. 
 
Palet raflar şekil 38.36 da gösterilmiştir ve tek malların depolanmasını kolaylaştırmak için 
temel olarak çerçeveli olarak yapılmıştır. Bu çerçeveler yükleri desteklemek için ve diyagonal 
stabilizeyi sağlamak amacıyla yukarı doğru kolonlar ve yatay elemanlardan oluşur. Bu yapısal 
elemanlar yere sürgülenir veya kilitlenir. 
 
Standart palet raflara kutulanabilir veya raflanabilir. Malların depolanmasını kolaylaştırmak 
için raf panelleri koyulabilir.  Bunlar forklift taşıyıcılarla, AS/R makinaları veya elle 
doldurulup boşaltılabilir. Ayrıca bir noktaya sabitlenebilirler. Raflarda depolamanın temel 
amacı dağıtım veya üretim için etkin operasyonların olduğu yüksek organizasyonlu meteryal 
transportu sistemi oluşturmaktır. 
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38.3.7 Materyal Taşıma Sistemlerinin Analizi 
 
Materyal taşımacılığı birçok üretim ve dağıtım sistemlerinde vazgeçilmez bir elemandır. Buna 
rağmen aynı zamanda materyallere ve ürünlere herhangi bir değer katmamaktadır ve tersine 
maliyetleri artırmaktadır. Ayrıca ürünlerin son satış fiyatını %30 ila %60 oranında taşıma 
maliyetleri etkilemektedir. Bu nedenle materyal taşıma sistemleri mümkün olduğunca etkin ve 
verimli dizayn edilmelidir. 
 
Materyal taşımacılığın doğal sorunlarını çözmekte ve üretim sistemlerini analiz etmede 
aşağıdaki aşamalar takip edilir; 

1. Problem(ler)i açıkla ve tanımla. 
2. İlgili bilgileri topla 
3. Plan oluştur. 
4. Çözümü uygula 

Maalesef mühendisler materyal taşıma problemi ortaya çıktığında direkt olarak 4 no.lu 
aşamaya atlamaktadırlar ve problemin semptomlarına göre taşıma ekipmanları aramaya 
başlamaktadırlar ancak problemin kökenine inmemektedirler. Temel problemi bulmak 
yukarıda sayılan dört aşamanın sırasıyla uygulanmasını gerektirmektedir. 
 
Nitekim, bundan sonraki bölümler bu döret aşamalı prosedüre göre materyal taşıma 
sisteminin analizi çalışmasının nasıl organize edildiğini anlatmaktadır. 
 
38.3.8 Problemi Açıklama ve Tanımlama 
 
Yeni bir tesis yaratmak için, problemi açıklama ve tanımlamanın en iyi yolu ilk önce 
tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin parçalarını, dizaynlarını çok iyi tanımamız gerekmektedir, 
bunların yan üreticiler tarafından yapılmış olanlarını da aynı şekilde bilmek lazımdır. Bundan 
sonra tesis içinde yapılan ürün ve parçaların üretilirken hangi proseslerden geçtiğini ayrıntılı 
olarak incelemelidir. Ayrıca her parça ve ürün için yapılmış zamanlama programlarını, ne 
kadar üretildiğini ne kadar zamanda üretildiğini yıllık, aylık, haftalık, günlük üretilen parça ve 
ürün adetlerini de öğrenmelidir. Son olarak ne kadar, ne hacimde ve ne kadar alanda materyal  
transportunun gerçekleştirileceğini ve bunların değer tesis içinde yerleşiminin nasıl olacağını 
öğrenmelidir. 
 
İdeal olarak yeni bir tesis için materyal transprotunu yapmakla sorumlu takım veya kişi ilk 
ürün dizayn aşamasından prosesleri oluşturma, zaman planlaması ve yerleşim planı 
aşamalarında yer almalıdır. Tesis operasyona başladığında çalışmalarda yer almak ile yapılan 
doğru zamanlı mühendislik  etkin ve efektif materyal taşımasını sağlayacaktır. 
 
Varolan bir tesiste, problemi açıklamaya ve tanımlamaya başlamanın en iyi yolu tesisi 
gezmek ve çeşitli proseslerin materyal taşıma sistemlerinin durumunu incelemektir. Bir 
kontrol listesi tutmak iyi bir fikirdir, örneğin şekil 38.11 deki gibi. Başka bir faydalı rehberde 
şekil 38.12 de gösterilen “Materyal Transportunun 20 İlkesi” adlı Materyal Transportu 
Enstitüsü (MHI) listesidir. 
 
Problem tanımlanınca, çalışma alanında tanımlanmalıdır. Örneğin eğer zorluklar bir tek 
bölgede yoğunlaşıyorsa çalışma bölgesi olarak bu bölge tanımlanmalıdır. Örneğin ambar 
kabul alanı denilir ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılır. Sorunun nedeni yer azlığı mı ? 
yoksa ambar kabul personelinin eğitiminin eksik olmasından mı ? problemi tanımlarken 
gazeteciler tarafından  sorulan kim ?, ne ?, nerede ? gibi temel sorulara cevap vermeliyiz. 
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38.3.9 Bilgi Toplama 
 
Yukarıda sorulan gazeteci sorularına cevap verebilmek için ilgili bilgiler toplanmalı ve analiz 
edilmelidir. En azından bilgi toplama ve analizi üretilecek olan ürünler, her ürün için üretim 
prosesleri (fabrikasyon, yönetim vs.) , her ürünün üretimi için göz önünde bulundurulması 
gereken zaman palanı ve üretimi destekleyici tesis yerleşim planı (üç boyutlu yerleşim) ile 
ilişkili olmalıdır. 
 
Bazı faydalı bilgiler yönetim, şefler, operatörler ve satıcılar ile mülakat yaparak teknik veya 
satış dilinde yahut kişisel gözlemlerin elde edilebilir. Buna rağmen en iyi bilgi sistematik bir 
şekilde materyallerin akışını ve tesis içindeki hareketlerini şemalandırarak elde edilebilir. 
Çeşitli grafik yöntemler bu iş için kullanılmaktadır. Şekil 38.13’de bir montaj şeması ürünün 
kompozisyonunu, parçaların birbiriyle ilişkilerini ve montaj sıralarını göstermektedir. 
 
Materyal Transportu Kontrol Listesi 

• Materyal Transportu ekipmanı on 
yıldan yaşlı mı ? 

• Yüksel yedek parça envanteri 
tutmaya neden olan çeşitli model ve 
yapılar mı kullanılıyor ? 

• Ekipmanlar zayıf önleyici bakım 
nedeniyle mi bozuluyor ? 

• Servis için tırlar çok uzun 
mesafeler mi gidiyor ? 

• İnsanlar elle kaldırmasından dolayı 
çok fazla iş kazası mı meydana 
geliyor ? 

• 23 kilogramı geçen materyaller elle 
mi kaldırılıyor? 

• Birden fazla işçi gerektiren 
kaldırma işleri var mı ? 

• Deneyimli işçilerimiz materyal 
kaldırma nedeniyle zaman mı 
kaybediyorlar ? 

• Materyaller hiç bir yerde kalabalık 
ediyor mu ? 

• Üretim zamanında materyal 
göndermeme veya materyali dışarı 
taşımama nedeniyle aksıyor mu ? 

• Çok fazla depolama alanı boya 
harcanıyor mu ? 

• Alçak kapasitede dolumlar 
görülüyor mu ? 

• Materyal taşıma sırasında zarar 
görüyor mu ? 

• Dükkan kamyonları %20 den fazla 
bir zamanında boş mu dolanıyor ? 

• Fabrikanın çok fazla tekrar taşıma 
noktası mı var ? 

• İşlerde kullanılan güç ekipmanları 
yerçekimi ile taşınabilir mi ? 

• Çok fazla parçalı ekipman 
kullanıldığı için çalışma alanları 
sınırlanıyor mu ? 

• Birçok taşıma işlemi gereksiz mi ? 
• Tek mallar yerine küçük parçalar 

mı  taşınıyor ? 
• Rampalar ve yerler pis ve 

onarılmaya muhtaç mı ? 
• Taşıma ekipmanları aşırımı 

yükleniyor ? 
• Gereksiz yere konteynerler arası 

doldur boşalt yapılıyor mu ? 
• Uygun olmayan depolama alanları 

taşıma zamanlarını aksatıyor mu ? 
• Ayrıntılı bir akış şeması olmadığı 

için sistemi analiz etmek zor mu ? 
• İndirekt işçilik ücretleri çok yüksek 

mi ? 
 
 
 
 

Şekil 38.11 Materyal Transportu Kontrol Listesi 
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Şekil 38.14’te gösterilen işlem sırası diyagramında materyal akış örneği üretim ve montaj 
operasyonları da dahil edilerek daha ayrıntılı bir şekilde resmedilmektedir. İşlemler için 
göreceli yer gereksinimini akla getirmeye başlamaktadır. 
 
Şekil 38.15’te gösterilen proses akış diyagramı Amerikan Makine Mühendisleri Birliği 
(ASME)’nin standart sembollerini kullanarak işlemlerin adımlarını göstermektedir. En soldaki 
sütün işlem sırasında gerçekleştirilen birbiri ardı sıra işler, aktiviteler ve durumlar yazılmıştır. 
Yanındaki sütunda ise beş tane standart sembol vardır, operasyon, taşıma, gözlem ve 
bekleme, gecikme ve depolama; bunlar yapılan işi tanımlamak içindir. Geri kalan sütunlar ise 
diğer gerekli ayrıntıları kaydetmek için kullanılmaktadır. 
 
Şekil 38.16 daki akış diyagramında her taşıma operasyonu için feet cinsinden bir uzaklık 
kaydedilmiştir. Ayrıca en soldaki yapılan taşıma aktivitelerinin hangi taşıma ekipmanı ile 
yapıldığı belirtilmiştir, mesela “fork-lift”. Öte yandan taşıma ekipmanları diğer işlemler 
içinde kullanılabilir. Örneğin otomatik depolama ve istifleme aracı aynı zamanda materyalleri 
depolamak için, yığıcı konveyörleri işlemde gecikme olduğunda materyalleri kuyruğa sokmak 
için veya konveyörler tesis içinde bir yerden bir yere taşıma yaparken montaj hattı gibi 
kullanılabilir. 
 
Olasılıklar adı altında her aktiviteyi basitleştirme veya geliştirme fikirleri yazılacaktır.  
 
Şekil 38.16 da resmedilen akış diyagramı, üretimde gerekli olan aktiviteleri tesisin yerleşim 
alanına grafik metot yardımıyla yerleştirilmiş şekilde göstermektedir. Bu grafik metoda 
ASME Standart sembol setini kullanmaktadır ve proses akış diyagramını uzatmaktadır. 
 
38.16 da gösterilen “nereden-nereye” tablosu üretim prosesleri sırasında gerekli materyal 
hareketlerini (tek mallar) matris şeklinde temsil etmektedir. Ayrı bir “nereden-nereye” tablosu 
yapılarak üretim işlemi sırasında materyallerin bir işlemler arasında gidip gelmek zorunda 
oldukları uzaklıklarda belirtilebilir. Yapılan diyagram belirli bir tesis yerleşim planına ve 
gerekli hareketleri yaptırmak için kullanılan materyal taşıma ekipmanları ile ilgili bazı 
kabullere bağlı  olacaktır. 
 
Sadece iki şehir arasındaki uzaklıkları gösteren bir yol atlasındaki otoban uzaklıklarının 
okunması gibidir. Aktivite ilişki diyagramı analizciye tesis yerleşiminde bulunan iki aktivite 
veya departman arasındaki niteleyici ilişkiyi kaydetme imkanı sağlamaktadır. Bu diyagram 
kaydedilen ilişkilerin aktivite ikililerini birbirlerine göre değişen  yakınlık derecelerinde (alfa 
nümerik semboller kullanarak) yerleştirme ve derecelere (nümerik semboller kullanarak) göre 
atama nedeninin önemini göstermektedir. Hep beraber bu diyagram teknikleri analizciye 
yerleşim hakkında üretimi destekleyici geniş ve niteleyici bilgiler vermektedir. Materyal 
taşıma sistemi dizaynında üstünde durulması gereken çok kullanışlı bir tekniktir. 
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1. Planlama Kuralı: Maximum 

operasyon etkinliği için tum 
materyal transport ve depolama 
faaliyetlerini planla 

2. Sistem Kuralı: Yan sanayi, mal 
kabul, depolama, üretim, izleme, 
paketleme, satma, yollama, taşıma 
ve tüketici kapsanacak şekilde 
taşıma faaliyetlerini operasyon 
sistemleri olarak bütünleştir. 

3. Materyal Akışı Kuralı: Materyal 
akışını optimize eden bir operasyon 
dizisi ve ekipmanı oluştur. 

4. Basitleştirme Kuralı: Gereksiz 
ekipmanları ve /veya hareketleri 
azaltarak, yok ederek veya 
birleştirerek taşımayı basitleştir. 

5. Ağırlık Kuralı: Materyali mümkün 
olan en pratik yere taşırken 
ağırlığından faydalan. 

6. Yer Kullanımı Kuralı: Küp 
şeklinden optimum olacak şekilde 
faydalan 

7. Birim Mallar Kuralı: Birim 
malların ve akış hızının 
yoğunluğunu, büyüklüğünü veya 
ağırlığını artır. 

8. Makanizasyon Kuralı: Taşıma 
operasyonlarını mekanize et. 

9. Otomasyon Kuralı: Üretim, 
taşıma ve depolama fonksiyonlarını 
kapsayacak bir otomasyon geliştir. 

10. Ekipman Seçimi Kuralı: Ekipman 
seçerken taşınan materyalin, taşıma 
metodunun, taşıma hareketinin tüm 
özelliklerini incele. 

11. Standardizasyon Kuralı: Tipleri 
ve boyutları standardize ettiğimiz 
gibi taşıma metotlarını da 
standardize et. 

12. Uygulanabilirlik Kuralı: Özel 
amaçlı ekipman gerektirmeyen ve 
çeşitli işleri ve uygulamaları 
gerçekleştirebilen metot ve 
ekipman kullan. 

13. Ölü Ağırlık Kuralı: Hareketli 
taşıma ekipmanın ölü ağırlığının 
taşınan yüke olan oranı düşür. 

14. Fayda Kuralı: Taşıma ekipmanı 
ve insan gücünün den optimum 
faydayı planla. 

15. Bakım Kuralı: Taşıma 
ekipmanlarının periyodik onarım ve 
koruyucu bakımlarını planla. 

16. Eskime Kuralı: Modası geçmiş 
metot ve ekipmanı operasyonları 
geliştirecekse yenileriyle değiştirin. 

17. Kontrol Kuralı: Üretim, envanter 
ve sipariş taşımasında kontrolü 
artırmak için materyal taşıma 
akticitelerini kullan. 

18. Kapasite Kuralı: İstenilen üretim 
kapasitesini elde etmeye yardım 
için taşıma ekipmanını kullanın. 

19. Performans Kuralı: Birim taşıma 
için maliyete göre taşıma 
performansının etkinliğini 
değerlendir. 

20. Güvenlik Kuralı: Güvenli taşıma 
için gerekli metot ve ekipmanları 
sağlayın. 

 
 

Şekil 38.12 Meteryal Taşımacığının 20 Kuralı 
 
 
Şekil 38.12 de gösterilen MHI’nin20 Taşıma Kuralından 7.si birim boyut prensibi aynı 
zamanda birim yük prensibi de denir. Birim yüklerin yoğunluğunu, boyutun, ağırlığını veya 
akış hızını artırmayı öngörür. Bunun nedeni ise materyaller büyük boyutlar ve yoğunluklar bu 
üniteler içine koyulursa, prosesler için gerekli olan materyalleri sağlamak için yapılan 
hareketler alacaktır. Birlikte olan materyalleri taşımak için gerekli zaman birlikte olmayan 
materyalleri taşımaktan daha az olacaktır. Materyalleri birlikte taşımak düşük maliyeti ve 
verimli materyal taşımasını da beraberinde getirecektir. 
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Yüksek otomasyon düzenine sahip paletleme makinaları ve paletleme robotları 
programlanarak birim yükler istenilen konfügürasyonda dizilebilmektedir. Paletlenecek 
kartonların boyutlarına bağlı olarak ve sonuçta seçilen optimal yükleme şekli ardı sıra gelen 
katlarda üs üste gelen kartonların doğal olarak stabil olması gereklidir; örneğin çeşitli fırıldak 
şekilleri  şekil 38.20 de gösterilmiştir. 
 
Öte yandan çeşitli palet diziliş şekilleri blok diziliş şekli gibi, stabil olmayabilir ve birkaç kat 
dizildikten sonra stabil halleri bozulur. Bu tür durumlarda tüm palet yükü gerdirilmiş plastik 
tabakası ile ambalajlanır veya her bir ayrı katın etrafı bant ile sarılır. Bu ambalajlama veya 
bantlama işlemleri markette şu an bulunan ekipmanlarla otomatikleştirilebilir. 
 
Bir kere birim yük oluşturulduktan sonra taşınırken dört temel yöntem vardır. Bunlar Şekil 
38.22 de gösterilmektedir ve şunlardan oluşur: 

1. Yükleri alttan destekle. 
2. Yükü yukarıdan destekle veya kavra. 
3. Yükü karşılıklı kenarlarından sıkıştır. 
4. Yüke nüfuz et. 

Bu taşıma metotları ticari olarak bulunabilir materyal transportu ekipman tipleri ile kendi 
başlarına veya bir kombinasyon şeklinde yerine getirilebilir. 
 
 
38.2 DÖKME MALLARIN TRANSPORTU: 
 
Katı dökme malların transportunda dört temel alan vardır:  

1. Konveyör. 
2. Depolama 
3. Paketleme 
4. Transport 

 
38.2.1 Dökme Malların Konveyörle Taşınması: 
 
Konveyörle dökme malların taşınması için uygun ekipman seçimi birbirine bağlı çeşitli 
faktörlerle bağlıdır. İlk olarak alternatif konveyör çeşitleri düşünülerek doğru büyüklük ve 
model seçilmelidir. Standart ekipman dizaynı ve tam bir mühendislik bilgisi çoğu konveyör 
tipi için mevcuttur. Bu nedenle konveyör karakteristikleri bilinen materyaller için 
kullanıldıklarında, performansları doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Bazı temel konveyör 
ekipmanı seçim faktörleri aşağıda verilmiştir. 
 

1. Kapasite gereksinimi: Transportu yapılacak malzemenin oranı (Örn: ton, saat). Mesala 
bantlı konveyörler diğer konveyörlere oranla daha büyüktür, yüksek hızda çalışır ve 
büyük ağırlık ve hacimlerdeki materyalleri ekonomik olarak tevdi eder. Öte yandan 
vidalı konveyörler çok büyük yapıldıklarında çok hantal olurlar ve abrazyon aşınması 
problemi olmaksızın yüksek hızlarda çalışmazlar. 

2. Taşıma uzunluğu: Materyalin orijinden gönderileceği yere kadarolan uzaklığı. Mesela 
vidalı konveyörler millerce uzanabilir ancak pnömatik ve titreşimli konveyörler en 
fazla birkaç yüz feet uzunlukta olabilir. 

3. Kaldırıma uzunluğu: Materyalin transportunun yapıldığı vertikal(dik) uzaklık. Vertikal 
kepçeli elevatörler çoğunlukla 30 dereceyi aşan eğimlerde kullanılır. 

4. Materyal karakteristikleri: Transportu yapılacak materyallerin kimyasal, fiziksel 
özellikleri, genellikle akıcılık. 
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5. Proseslerin gerektirdikleri: Materyalin transportu sırasında karşı karşıya kaldığı 
muameleler. Örneğin ısıtma, karıştırma, kurutma. 

6. Beklenilen ömür: Ekipman değiştirilmeden evvelki performans periyodu, genel olarak 
ekonomik ömür. 

7. Maliyet karşılaştırması: Bu ekipman ile yarışan diğer konveyör sistemlerinin ilk 
kuruluş maliyeti ve dönemsel operasyon maliyetleri en etkin maliyetli konfigürasyonu 
seçmek için mutlaka değerlendirilmelidir. 

 
Tablo 38.1 çeşitli tiplerde konveyör ekipmanları için belirli endüstriyel fonksiyonları 
belirtmektedir. Tablo 38.2 bazı belirli karakteristiklere sahip materyaller için kullanılan çeşitli 
konveyör ekipmanları hakkında bilgi vermektedir. 
 
Konveyör seçeneği sadece konveyörün kendisini seçmekten ibaret değildir. Konveyör hareket 
ettiricileri yani tahrik motorları, yardımcı  ekipmanları da seçilmelidir. Konveyörün tahrik 
elemanları konveyör sisteminin maliyeti içinde %10-%30 arası bir yer tutar. Normal 
operasyondaki konveyörün hızına göre konveyörün sabit tahriki veya ayarlanabilir tahriki 
mümkündür. Konveyör tahrikinde kullanılan motorlar üç fazlı, 60-çevrim, 220V üniteleri; 
220/440V üniteli; 550V üniteli veya dört elli, 208V olabilir. ‘40V ve 480V da kullanılabilir. 
 
Tablo 38.1 Konveyör Ekipmanları ve Fonksiyonları 
Fonksiyon                                                                    Konveyör Tipi                                       
Materyalleri yatay nakletmede Palet, kayı, sürekli akış, vida 

tarama manadı, titreşim, kova 
mafsallı kova, hava. 

Materyalleri yukarı aşağı bir eğimle taşıma Palet, kayış, sürekli akış, kanat, 
vida atlamalı kaldırıcı, hava 

Materyalleri yükseltmede Kovalı Flevatö, sürekli akış, 
atlamalı kaldırıcı, hava 

Materyalleri dikey ve yatay kombinasyonlarda taşıma Sürekli akış, yerçikimi ile 
boşaltılan kova, mafsallı kova, 
hava 

Materyallerin dağıtımında veya kutulardan toplamada Kayış, kanat, vida sürekli akı, 
yerçekimi ile boşaltmalı kova, 
mafsallı kova, hava 

Trenlerden ve tırlardan materyallerin boşaltılmasında Araba boşaltıcı, araba tane 
boşaltıcısı, araba sarsıcısı, güç 
kepçesi. 

 
Yardımcı donanımlar; dikey elevatörlerde geri dönüşü ve gezinti payını önleyen frenleme ve  
Durdurma ekipmanları ve tork sınırlandırıcı ekipmanlar ile tahrik motorunun gücünü 

limitleyen  
elektrik kontrol ekipmanları ve bantlı konveyörlerdeki temizleyicilerden oluşur. 
 
 
38.3.10Konveyörler 
 
Konveyörler genellikle materyalleri sabitlenmiş yollarla uzun mesafelere taşımak için 
kullanılırlar. Bunların fonksiyonları genellikle malların proses içindeki bir noktandan veya 
tesisten başka bir noktaya taşınması veya malları çeşitli bölümlerden geçirmek için mesala 
alım, prosesler, montaj, finiş, kontrol, paketleme, ayırma ve taşıma kullanılır. 
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Materyal transportunda kullanılan konveyörlerin iki temel tipi vardır: 

1. Yerçekimi konveyörleri, kaydırıcı, oluklu, yerçekimi tekerlekli veya yüksek elevasyon 
noktasından alaçak noktasına materyali taşırken yerçekiminden yararlanan 
yuvarlanmalı konveyörlerde bunların içine girmektedir. Şekil 38.12 de listelendiği 
gibi, MHI prensibi 5’te belirtildiği gibi materyal transportu sistemlerinin dizaynında 
yerçekiminden azami ölçüde faydalanmak gereklidir. 

2. Güçlendirilmiş Konveyörler ki bunlar yerde, yerden yükseğe veya yüksekte taşıma 
için kullanılan konfigürasyonlarda bantları, zincirleri veya tekerlekleri tahrik için 
elektrik motoru kullanır. 

 
Genel olarak tek malların transportunda konveyörler şu durumlarda kullanılır. 
1. Yük düzgün dağılıyorsa yani uniform dağılım varsa. 
2. Materyaller sürekli taşınıyorsa. 
3. Rotalar değişmiyorsa. 
4. Yük sabitse. 
5. Taşıma organı bağıl olarak sabitlenmişse. 
6. Çapraz yani konveyörün sağıdan soluna trafik baypas edilebiliyorsa. 
7. Yol bağlı olarak sabitlenmişse. 
8. Taşıma noktadan noktaya ise. 
9. Otomatik sayım, ayırma, tartma ve sevk etme gerekli ise. 
10. Proses içinde depolama gerekli ise. 
11. Proses içinde kontrol gerekli ise. 
12. Ürün ölçme gerekli ise. 
13. Proses kontrolü gerekli ise. 
14. Kontrollü akış gerekli ise. 
15. Materyal taşıması ekstrem sıcaklıklarda veya diğer ters koşullarda yapılıyorsa. 
16. Taşıma tehlikeli bir alanda yapılmalı ise. 
17. Tehlikeli materyaller taşınıyorsa. 
18. Makinalar bir sisteme entegre edilmişse. 
19. Robotlar bir sisteme entegre edilmişse. 
20. Materyaller iş alanları arasında taşınıyorsa. 
21. İnsanların taşıması ve/veya kaldırması istenmiyorsa. 
22. Üretim hacminde veya ölçülerindeki değişimlere ihtiyaç varsa. 
23. Üretim prosesinin optik denetimi gerekli ise. 
24. Baştan yüksek bölgeleri kullanarak yerden tasarruf sağlanabilir. 
25. Üretim prosesindeki değişimleri karşılamak için esneklik gereklidir. 
26. Bilgisayar destekli dizayn ile bilgisayar destekli imalat arasında bir bütünleşme 

sağlanmalıdır. 
 
Bu bölümde tek malları taşımak için kullanılan ve aşağıda dört temel sınıf verilen konveyörler 
hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. 

1. Yerçekimi koveyörleri. 
2. Güçlendirilmiş konveyörler. 
3. Zincir tahrikli konveyörler. 
4. Güç ve serbest konveyörler. 

 
YERÇEKİMİ KONVEYÖRLERİ 

Yerçekimi konveyörleri diğer enerji kaynaklarını kullanmadan yerçekimini kullanarak malları 
taşıyan konveyörlerdir. Oluk, kaydırma tekerlekli ve roller konveyörleri yerçekimi 
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konveyörlerinin en çok rastlananlarıdır. Şekil 38.23 tekerlekli ve roller konveyörleri 
göstermektedir. Ucuz olmaları, az bakım gerektirmeleri ve ihmal edilebilir düzeyde bozulma 
olasılıkları yerçekimi konveyörlerinin avantajları arasında sayılabilir. Tek gereklilik ise 
sistemde yerçekimi ünitelerinin yerleştirileceği noktada gerekli yükseklik ve getimdir. 
 

GÜÇLENDİRİLMİŞ KONVEYÖRLER 
Bu tipin iki temel güçlendirilmiş konveyör tipi şekil 38.24 te de gösterildiği gibi bant ve roller 
konveyörlerdir. Bu konveyörlerin bantlarını veya rollerini tahrik için elektrik motoru 
kullanılır. 
 
Bantlı konveyörler yatay düzlemde veya 30 dereceye kadar olan eğimlerde kullanılır. 
Çoğunlukla tek doğrultuda ve birkaç feetten yüzlerce feete kadar uzunlukta olabilir. 
Doğrultudaki değişiklikler genellikle o doğrultuda yönlendirilmiş olukla veya bölücülerle 
sağlanmaktadır. 
 
Roller konveyörler bantlı konveyörlere göre daha ağır yükleri taşıyabilecek ve daha sağlam 
yapılardır. Roller konveyörler yığma için kullanıldığında aynı zamanda mallar arasında 
boşluk bırakmada da kullanılır. 10 derece çıkış eğimi 15 derece iniş eğiminde çalışabilirler. 
 
Güçlendirilmiş konveyörler 33 cm/s (1,6 km/saat) hızda çalıştırılmalıdır. 
 

ZİNCİR TAHRİKLİ KONVEYÖRLÜR 
Zincirli konveyörler kapalı çevrimli bir zincir sistemine sahiptir. Bu zincir sistemi elektrik 
motoru tarafından tahrik edilir. Genellikle malları veya arabaları belirlenmiş bir yol üzerinden 
çekmek için kullanılır. Kürekli konveyörler, tavandaki çekme çizgileri veya tek raylı sistemler 
ve yerdeki çekme çizgileri üç temel zincirli konveyör tipidir. Şekil 38.25 tavan çekme çizgisi 
tipi zincir tahrikli konveyörü göstermektedir. 
 
Kürekli konveyörler bir veya daha fazla boy çapraz kürek veya kazıyıcı elemanlar tutturulmuş 
zincirlerden oluşur. Bu materyalleri oluklar boyunca itmekte kullanılır. Çoğunlukla dökme 
malların transportu için kullanılır. Tek malların taşınmasında ise konserveleme ve şişelemede 
konserve kutularının ve şişelerin transportunda kullanılır. 
 
Bir kürekli konveyörün hızı genellikle 61 cm/s hız ile sınırlıdır. 
 
Yerdeki çekme çizgileri yere monte edilmiş zincir raylarından oluşur. Taşıma arabaları bu ray 
boyunca zincire bir çengel ile tutturularak çekilir. Yerdeki çekme çizgileri  tavandakilere göre 
daha yüksek hızlara ulaşabilir ve daha yumuşak bir hızlanma sağlar. Tekrar yönlendirme yani 
taşıma yolunu değiştirme esnekliğinden yoksundur. 
 
Tavana taşıma çizgileri yerden 2,5-3 metre yüksekte monte edilmiş raylardan oluşur. Yerdeki 
taşıma arabaları taşıma rayı boyunca hareket eden taşıma zincirine bağlanır. Tavan taşıma 
çizgileri yerden tasarruf sağlar e diğer işler için daha fazla yer kalmasını sağlar. Yerdeki 
taşıma çizgilerine oranla daha esnek ve daha az pahalıdır. 
 

GÜÇ VE SERBEST KONVEYÖR 
Güç ve serbest konveyörler güç verilmiş asma yük arabası ile güç verilmeyen tek raylı 
konveyörlerin bileşiminden oluşur. İki tip ray kullanılmaktadır. Biri diğerinin üstünde yer 
almaktadır. Üstteki ray güçlendirilmiş zincir tahrikli asma yük arabasını veya tek raylı tip 
konveyörü taşımaktadır. Alttaki ray ise serbest güç verilmemiş tek raydır. Yük taşıyan serbest 
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asma yük arabaları iticiler tarafından güç verilmiş asma yük arabalarına bağlanırlar. Komşu 
güç verilmemiş raylar arasında yüklü asma yük arabalarını raya geçirme veya raydan çıkarma 
işlemi yapılabilir. Güç ve serbest konveyörler arası bağlantılar otomatik veya elle kontrol 
edilebilir. Ray değiştirme işlemi asma yük arabalarını güç verilmiş raydan serbest raya 
saptırılabilir. Hızlar güç bölümüne değişkenlik arz eder ve güç ve serbest konveyörlerin 
kontrolünde PLC programlanabilir mantıksal kontrol ve bilgisayar kullanılabilir. 
 
Güç ve serbest konveyörler şekil 38.26 da gösterildiği gibi bağlı olarak daha pahalı ve tekrar 
yerleştirmesi pahalıdır. 
 
38.2.2 Vidalı Konveyörler 
 
Vidalı konveyör boru veya oluk içine yerleştirilmiş şaft üzerindeki helisel kanatlardan oluşur. 
Güç helis doğrultusunda veya tamamen kapalı bir pompanın içinde pompalama oğrultusunda  
iletilir.Materyal helis, pompa veya oluk arasında oluşan kanaldan akmaya zorlanır. Vidalı  
konveyörler genellikle 284m  3/saat debi ile sınırlıdır. Figür 38.1 oluk beslemeli çeşitli  
türlerine günümüzde sıkça rastlanan bir vidalı konveyörü göstermektedir. Tablo 38.3  
materyal sınıflarına göre vidalı konveyörlerin kapasitelerini ve yükleme koşullarını  
göstermektedir. 
38.2.3 Bantlı Konveyörler 
 
Bantlı konveyörler endüstride yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu tip konveyörler millerce  
uzaklığa 508cm/s hızla bir saatte tonlarca malzeme taşıyabilirler. Bantlı konveyörler 
genellikle yatay veya 10-20 derece eğimli en çok 30 derece eğime kadar  kullanılırlar. Yön 
değişimi isteğe bağlı olarak kayış yolunun dikey doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak yatay 
yön değişimleri yardımcı ekipman yardımıyla örneğin birleştirme olukları sayesinde bantlı 
konveyörün çeşitli bölümlerinden kaydırılarak yapılır. 
 
Bantlı konveyörün dizaynı temel olarak taşınacak materyalin doğasına tabidir. Kayışın enini 
ve kayış cinsini materyalin parçacıklarının büyüklük dağılımı ve kimyasal komposizyonu 
belirler. Örneğin yağlı maddeler doğal kauçuk kayışlar kullanılarak dizginlenebilmektedir. 
Konveyör kayış kapasite gereksinmeleri ortalama yük yerine maksimum yüke göre 
ayarlanmaktadır. Çalışma koşulları örneğin, iklim, çevre ve sürekli çalışma periyodu da bantlı 
konveyör dizaynına etki etmektedir. Sürekli çalışma aralıklı çalışmaya göre daha yüksek 
kalitede malzeme kullanmayı gerektirirken aynı zamanda daha sık bakımı gerektirir. Kayış 
genişliği ve hızı dökme malın yoğunluğuna ve parçaların biçimine göre ayarlanır. Kayışın 
tahriki için gereken beygirgücü miktarı şu faktörlere bağlıdır: 
 

1. Boş kayışı tahrik edebilecek güç 
 
Tablo 38.2 Materyal Özellikleri ve Besleyici tipleri 
Materyal Özellikleri                                                                     Besleyici Tipi 
Yumuşak, serbest akışlı materyaller                                           Çubuk kanatlı, bantlı, salınımlı   
                                                                                                     veya titreşimli, döner kanatlı, 
                                                                                                     vidalı 
Aşındırıcı olmayan ve parçacıklı materyaller,                               Palet, çubuk kanatlı, bantlı,  
Bazı şekilsiz toprakların olduğu materyaller                                 salınımlı veya titreşimli,  
                                                                                                     Vargelli, döner kanatlı, vidalı 
Taşıması zor lifli, topaklı, abrazif veya                                          Palet, çubuk kanatlı, bantlı, 
sıcak olan materyaller                                                                   salınımlı veya titreşimli,          
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                                                                                                      vargelli, döner kanatlı 
Taş veya cevher gibi ağır, topaklı veya                                         Palet, salınımlı veya  
abrazif materyaller                                                                         titreşimli, vargelli 
 

2. Dönen parçaların sürtünme direncini karşılayarak yükü hareket ettirecek güç. 
3. Yükü kaldırıp, indirebilecek güç. 
4. Malzemenin hareket halinde yerleştirilirken ki ataletini karşılayabilecek güç. 
5. Aktarma düzeninin tahrikine harcanan güç 

 
Tablo 38.4 bantıl konveyör ve dizayn gerekleri hakkında tipik bilgileri içermektedir. Şekil 
38.2 tipik bir bantlı konveyör yükleme organizasyonunu anlatmaktadır. 
 
38.2.4 Kepçeli konveyörler 
 
Kepçeli elevatörler dökme malların dikey taşınmasında kullanılır. Çok çeşitli kapasitelerde ve 
açık veya tamamen kapalı şekilde olabilirler. Çoğunlukla standardize edilmiş elemanlardır, 
ancak özel materyaller, beklenmedik çalışma koşulları, veya yüksek kapasiteli söz konusu 
olduğunda özel mühendislik uygulamaları da söz konusu olmaktadır. Şekil 38.3 çok rastlanan 
tipte aralıklı kepçeli, merkezkaç boşaltmalı bir kepçeli elevatörü göstermektedir.  Diğer 
çeşitler ise aralıklı kepçeli pozitif boşaltmalı, V-kepçeli elevatörler, sürekli kepçeli elevatörler 
ve süper kapasiteli sürekli kepçeli elevatörlerdir. Son söylediğimiz tip ağır tonajdaki yükleri 
taşır ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylaşması için belli bir eğimde çalışır. 
 
Kepçeli elevatörlerin beygirgücü gereksinimi istenilen kapasite (ton/saat) kaldırma mesafesi 
ile çarpılıp, 500’e bölünerek hesaplanabilir. Tablo 38.5 kepçeli elevatörlerin aralıklı kepçeli 
ve merkezkaç boşaltmalı tipleri için özellikleri verilmektedir. 
 
38.2.5 Titreşimli veya Salınımlı Konveyörler 
 
Titreşimli konveyörler bir kol veya dönen bir kütle tarafından titreştirilen bir yay tarafından 
desteklenmiş oluk veya tepsi içeren yönlendirilmiş itmeli aletlerdir. Hareket materyal 
parçacıklarına iletilerek, yukarı ve ileri gidip gelmeleri sağlanarak istenilen yönde gitmeleri 
sağlanır. Salınımları konveyör terimini ortaya çıkmasının nedeni, konveyörün referans 
pozisyonuna geri, dönmesi nedeniyledir. Titreşimli konveyörün kapasitesi, oluk yer 
değişiminin frekansının büyüklüğü, atma açısı ve oluk eğimi ile materyalın oluğun verdiği 
yönlendirilmiş itmeyi kendi kütlesine alma ve içinde iletme kabiliyetine bağlıdır. Titreşimli 
konveyörlerin sınıflandırılması şu şekildedir; 1 mekanik, 2. elektrik, 3. pnömatik ve hidrolik 
titreşimli konveyörler. Titreşimli konveyörlerin kapasiteleri çok geniş ve yaygın bir alandadır, 
laboratuarlarda kullanılan birkaç gram kapasitelilerden binlerce top kapasiteli ağır endüstriyel 
uygulamalarda kadar birçok çeşitleri mevcuttur. Şekil 38.4 Yaprak yaylı mekanik titreşimli 
konveyörü resmetmekte ve onunla ilgili seçim tablolarını vermektedir. 
 
38.2.6 Sürekli Akışlı Konveyörler 
 
Sürekli akış konveyörleri tamamen kapalı bir elemandır. Dökme mal kütlesinin içinden çapraz 
olarak bir yüzeyin çekilmesi prensibine göre çalışır. Bu çekme sırasında materyalin  belirli bir 
kesitini de kendi ile beraber çeker götürür. Şekil 38.5 tipik bir bürekli akışlı konveyörler, 2. 
kanatlı konveyörler ve 3. paletli konveyörler. Bu konveyörler içinde zincir destekli 
transportasyon elemanı vardır, bu eleman tamamen kapalı tünel gibi bir kutu içinden 
konveyörü çeker. 
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38.2.7 Pnömatik Konveyörler 
 
Pnömatik konveyörlerin çalışma prensibi şudur; dökme malları oluşturduğu hava akımı içinde 
askıya alarak yani hava akımı içinde asılı kalmalarını sağlayarak, onları birkaç santimetre ila 
binlerce metre arasında değişen uzaklıklara dikey veya yatay düzlemde taşımaktadır. 
Özellikle yumuşak toz halindeki materyallar bu tür bir taşıma şekline uymaktadır, ancak çapı 
santimetreye kadar ulaşan parçacıklara sahip materyallerde pnömatik yolla etkin bir şekilde 
taşınabilmektedir. !’den 1601,8 kg/m  3 yığma yoğunluğa kadar olan dökme mallar pnömatik 
konveyörler tarafından taşınabilmektedir. 
 
Pnömatik konveyör sistemlerinin kapasiteleri materyalin yığma yoğunluğu, konveyör 
sisteminin enerjisi ve konveyörün çapına ve uzunluğuna bağlıdır. 
 
Dört temel pnömatik konveyör sistemi vardır; 1. basınç, 2. vakum, 3. hem vakum hem de 
basınç kombinasyonu, 4. akışkanlaştırma. Basınç sistemlerinde dökme mal atmosfer 
basıncından daha yüksek basınçta  olan bir hava akımı içine boşaltılır, buradaki hava akımının 
hızı sayesinde ayırıcıya kadar akım içinde asılı kalarak ilerlemesi sağlanır. En sonunda hava 
filtresi veya siklon prensibine dayanan bir ayırıcı ile ayrılır. Vakum sistemleri de aynı 
prensibe dayanır, tek farkı basıncın atmosfer altında olmasıdır. Basınç-vakum sistemleri ise 
her iki tekniğin en iyi yönlerini kendilerinde toplamıştır. Ayırıcı ve pozitif sistemleri ise her 
iki tekniğin en iyi yönlerini kendilerinde toplamıştır. Ayrıca ve pozitif yer değiştirici üfleyici 
vakum yani boşaltma tarafı ile basınç yani doldurma tarafı arasına yerleştirilmiştir. Bu basınç-
vakum sisteminin en sık rastlanan tipi dökme malların boşaltılmasında ve taşınmasında 
kullanılanlardır.  Akışkanlaştırma sistemi havanın delikli membrandan geçerek akma yeteneği 
olmayan dökme malların arasından geçerek onların serbest akış yapabilecek hale getirmesine 
dayanır. Bu teknik genellikle kısa mesafeler için kullanılır (Örneğin; depolama kutusundan, 
pnömatik konveyörün dolum noktasına kadar ki uzunluk) ve taşıma için gerekli olan havanın 
hacmini azaltmaya yarar ve bu nedenle de güç gereksinimi azaltır. Şekil 38.6 bu dört tip 
pnömatik konveyör sistemini göstermektedir. 
 
38.3 DÖKME MALLARIN DEPOLANMASI 
 
38.3.11Depolama Yığınları 
 
Açık alan depolaması dökme malların depolanmasında ortak bir yaklaşımdır. Bantlı 
konveyörler bu tür depolama alanlarını oluşturmada ve bu tür alanları taşınmasında sıklıkla 
kullanılan konveyör tipidir. Krenler, önden yüklemeli yükleyiciler ve tırmıklı aletler bu tür 
depolamada sıklıkla kullanılır. Eğer dökme mal yağmur suyu ile aşınan veya çözünen tipte ise 
o zaman üstü kapalı depolama yığınları kullanılır buzlanmış yollara dökülen tuzlarda olduğu 
gibi. Bu tür bir depolama işlemi için gerekli olan şeyler şunlardır; 1. besleyici konveyör, 2. 
orta destekleme kolonu, 3. istifleyici, 4. düzenleyici, 5. düzenleyici konveyör ve 6. bina veya 
kubbe örtüsü 
 
38.3.12Depolama kutuları, Siloları ve Kutu Başı Yönlendiricileri 
 
Dökme mallar için yapılan tipik bir depolama kutusu iki parçadan oluşur, yan duvarlar ve 
kutu dibi yönlendiricisi. Yan duvarlar kutunun yanlarında diklemesine destek sağlar ve eğimli 
olmalıdır, kutunu üst kısmını oluşturur. Kutu başı yönlendiricisi ile alt kısımda dökme 
malların çıkışına izin verir. Kutu başı yönlendiricisi dökme malların çıkışını yönetir. Dışarıya 
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akış bir besleme aygıtı ile hızlandırılabilir. Eğer depolanmış tüm materyaller yavaş yavaş 
dışarı çıkan materyallerin yerine hücum ediyorsa buna kütle akışlı, yada sadece materyalın 
belli bir orandaki kısmı hareket ediyorsa buna huni akışlı denir. Şekil 38.7 bu iki durumu 
göstermektedir. 
 
Depolama kutularında oluşan birçok problem dökme malların fiziksel özellikleri göz önüne 
alınarak azaltılabilir. Depolanmış materyalin parçacık büyüklüğü, nem oranı, sıcaklık, yaş ve 
yağ içeriği akışı etkiler. Depolama kutularındaki akış problemlerini aşabilmek için akışa eşlik 
eden cihazlara ve besleyicilere gereksinim vardır. 
 
38.3.13Akışa Eşlik Eden Cihazlar ve Besleyiciler 
 
Kutu dizaynının istenen akış karakteristiğini oluşturamadığı durumlarda akışı istenilen şekle 
getirmek için akışa eşlik eden cihazlarda kullanılabilir. Titreşimli kutu başı yönlendiricileri 
bunların başında gelir. Bu cihazlar iki kategoriye ayrılır; döndürücü cihazlar, bunlar titreşimi 
akış kanalına dik uygularlar, girdap cihazları, bunlar materyale hem burma hem de kaldırma 
işlemini beraber uygulama ve bu nedenle oluşabilecek herhangi  bir köprü formlarına engel 
olurlar. Vida besleyiciler materyalin kutu içinden dışarı çıkarılmasında kutu başı 
yönlendiricisinden çıkmasına yardımcı olurlar. 
 
38.3.14Dökme Malların Paketlenmesi 
 
Dökme mallar çoğunlukla konteynerlerin içinde taşınır veya pazarlanır. Örneğin; çanta, kutu 
ve silindirik kutu. Paketlenmiş materyalin taşınması artık tek malların taşınması alanına girer. 
 
Paket 
Dökme malların paketlenmesinde kağıt, plastik ve bez çantalar kullanılır. Çok katlı çepere 
sahip kağıt çantalar birçok kraft kağıdı tabakasından oluşur. Çanta dizaynı valf ve açık ağızlı 
dizaynları da kapsamaktadır. Valf-tipi çantalar her iki uçtan önce doldurmak amacıyla dikilir 
veya yapıştırılır ve çantanın köşesindeki valf açıklığından doldurulur. Açık ağızlı çantaların 
üretilirken bir uçları kapatılır. Doldurulduktan sonrada diğer uçları kapatılır. Valfli çantalar 
açık ağızlılara göre otomatik doluma daha uygundur ve hızlı paketleme oranlarına izin verir. 
 
Çanta boyutu paketlenen yoğunluğuna, hacmine ve ağırlığına göre seçilir. Üç çeşit boyutun 
çanta büyüklüğü için belirlenmesi lazım. 
 

1. Tüpün dış uzunluğu ve birleştirilecek yerler birleştirildikten sonraki tüp eni. 
2. Birleştirildikten sonraki bitmiş yüzey uzunluğu, eni ve çanta kalınlığı. 
3. Doldurulduktan ve kapatıldıktan sonraki dolu yüzey uzunluğu, eni ve çanta kalınlığı 

Şekil 38.8 çok çeperli kağıt çantaları göstermektedir. Tablo 38.6 tüp, bitmiş yüzey 
alanı ve dolu yüzey alanı arası ilişkileri vermektedir. 

 
Kutular 
Dökme mal kutuları oluklu kraft kağıdından yapılmaktadır. Yoğunluğu 22.67 kg’dan 100-130 
kg olan dökme malların depolanması ve nakledilmesinde kullanılırlar. Tek çeperli oluklu kraft  
yüzeyi dış yüzey kağıdı, ortadaki oluklu kısım ve iç yüzey  kağıdı. Çift çeperli bir yüzey ise 3 
kağıt kısım arasında kalmış 2 oluklu kısmın sandviç şeklinde birleştirilmesinden oluşmuştur. 
Dökme mal kutularının özellikle servis koşullarına göre biçimlendirilmektedir; 272kg/inc  2    
455 kg’ye kadar olan yükler için, 91 kg/inc  2 ise 45 kg’lık yükler için nakletme yerinden küp 
şeklinde olması nedeniyle tasarruf sağlar. Tam dolu olmayan kutularında dolularla aynı 
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miktarda yeri kaplaması ve limitli bir yeniden kullanılabilirliğin limitli olması 
dezavantajlarıdır. Şekil 38.9 dökme mal kutularının önemli özelliklerini göstermektedir. 
 
Muhafaza kartonları dökme malların bağımsız şişelerin, çantaların veya muhafaza kutuların 
nakledilmesinde kullanılır.  Kartonlar dökme mal kutularına göre daha dayanıksızdır, çünkü 
içerik yatay etki eden yükleri desteklemektedir. 
 
38.3.15Dökme Malların Transportu 
 
Dökme malların transportu terimi hammaddelerin,  yakıtları ve dökme mal ürünlerin, hava, 
deniz ve kara yoluyla hareket ettirilmesine denir. Dökme mal yükü için en faydalı tanım: 182 
kg veya 2,83m  3 ten büyük birimler olarak verilebilir. Çoğunlukla kullanılan mal taşıma 
araçları şunlardır: raylı taşıma vagonları, otoban taşıma tırları, taşınabilir dökme mal kutuları, 
mavnalar ve gemiler. Transport seçeneğini etkileyen faktörler şunlardır: yükün materyal 
boyutu özellikleri, kaynaktan gideceği yere kadar olan taşıma yollarının uygunluğu (otoban, 
raylı, su yolu) ve taşıma için ayrılan zaman. 
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