
 

 

 

5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI 

 

 
 Yaygın olarak binalarda tesis edilen halatla tahrik edilen asansörlerin genel 

bölümleri ile kullanılan makina parçaları ile Şekil 44'de gösterilmiştir. Belli başlıca 

bölümleri ise şunlardır : 

 

Asansör Kuyusu (Boşluğu)   Makina Dairesi 

Kabin  Kat Kapıları 

Kılavuz Raylar  Karşı Ağırlık  

Askı Elemanı (Tel halat)  Hız Regülatörü  

Son Kat Şalteri  Paraşüt Düzeni 

Asansör Makinası   Tamponlar   

Paten  Kumanda Düzeni   

Elektrik Donanımı 

Şekil 44. Asansör tesisine ait bölümler 

Kontrol paneli 

Motor jeneratörü 

    Kılavuz raylar 

     Askı halatları 

Kumanda panosu 

Asansör makinası 

Hız regülatörü 

Saptırma kasnağı 

             Patenler 

Kapı mekanizması 

Son kat şalteri 

        Kabin eteği 

Kapı 

Kabin iskeleti 

    Paraşüt düzeni 

   Fleksible kablo 

       Karşı ağırlık 

          Kat kapısı 

Karşı ağırlık rayı 

Kesici 

             Tampon 

    Tampon şasisi 

En alt kat şalteri 

Hız regülatörü 

germe düzeni 
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5.1. Asansör Kuyusu (Boşluğu)  

 

 Asansör kuyusu asansör hızı ve kabin boyutlarına göre dizayn edilen ve kabin ile 

karşı ağırlığın düşey doğrultu boyunca içinde hareket ettiği, etrafı yanmaya karşı 

dayanıklı duvarlarla çevrilmiş olan boşluktur. Kabinin en son duraklarda bulunma 

durumuna göre, üstte ve altta belirli miktarlarda emniyet boşlukları vardır.  Üst boşluğa 

baca, alt boşluğa kuyu adı verilebilir. Asansör boşluğu duvarları tabandan tavana kadar 

tuğla, beton perde, çelik konstrüksiyon ile yapılmış olmalıdır. Kuyu duvar malzemesi 

olarak ahşap malzeme kesinlikle kullanılmamalıdır. İki veya daha fazla kabin aynı kuyu 

içinde çalıştırılacaksa, iki kabin arasına koruyucu bir paravan konulmalıdır.  Asansör 

boşluğunda rahat çalışmayı sağlamak için bırakılması gereken minimum mesafeler 

Şekil 45'de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 45. Asansör boşluğunda bırakılması gereken mesafeler 

 

5.2. Makina Dairesi 

 

 Asansör makinası ve kumanda tablosunun, ana şalter, hız regülatörü ve saptırma 

makarasını da bulunduğu kapalı mekana makina dairesi denir. Makina dairesi, çok kez 

asansör boşluğu üstünde  olduğu gibi, altta veya yanda da yapılabilir. Makina dairesi dış 

etkenlerden korunmuş, rutubetsiz, yeteri aydınlıkta (en az 200 lüx), geçiş yolu ve 

kapıların en az 1.8 metre yüksekliğinde ve 0.6 metre genişliğinde olduğu, iyice 

havalandırılmış, ortam sıcaklığı 5C ila 40C olmalı ve aşmayan kapalı mekan 

olmalıdır. Binanın kullanım özelliğine ve makina dairesinin konumuna göre ses ve 

titreşimleri absorbe edici şekilde dizayn edilmelidir. Makina dairesinin bir kapısı veya 

kapağı bulunmalı ve kilitli olarak durmalıdır. Makina dairesi döşemesinde, zemin 

mukavemeti 350 daN/m
2
 olacak şekilde taşıyıcı elaman olarak çelik konstrüksiyon veya 

betornarme kullanılmalıdır.  Makina dairesine ait genel bir görünüş Şekil 46'da 

verilmiştir. 
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Şekil 46. Makina dairesi genel görünüşü 

 

 Montaj ve bakımın kolaylıkla yapılabilmesi için asansör vinci ve kumanda 

tablosunun önünde minimum 0.7 m boşluk bırakılmalıdır. Motor ünitesi ile tavan 

arasında ise 0,5 m den az mesafe kalmamalıdır. Makina dairesi içinde bulunan kuyu 

kapakları makina dairesine doğru tamamen açılabilmeli veya açıldıktan sonra sabit 

tutturulmalıdır. Merdivenler doğrudan doğruya makina dairesine ulaşmalı, ara 

mekanlardan geçilmemelidir. Makina dairesine bir kapaktan giriliyorsa, kapak bir 

insanın kolaylıkla geçebileceği boyutlarda (en az 0.8 m x 0.8 m) olmalıdır. Merdivenler 

yatay ile 70 ila 76 arası oluşturacak şekilde ve üst ucuna bitişik olan, kolayca 

ulaşılabilecek tutamaklardan oluşmalıdır. Makina dairesine ve diğer asansörler ilgili 

boşluklara ait boyutlar Tablo 72'de kabin anma yüküne göre verilmiştir (Şekil 47). 

 

 

Şekil 47. Makina dairesine ait temel boyular 

Makina dairesine giriş 
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Tablo 72. Makina Dairesine Ait Boyutlar [mm] 
Kabin 

Yükü 

Kabin Boyutları Kuyu Boyutları Kabin Girişleri Kuyu Makina Dairesi Boyutları 

CW Cd Ch WW Wd EW Eh Ph Sh Ra m
2
 Rw Rd Rh 

400 1100 950 2200 1800 1600 800 2000 1500 4000 7,5 2200 3200 2300 

630 1100 1400 2200 1800 2100 800 2000 1700 4200 15 2500 3700 2600 

800 1350 1400 2200 1900 2300 800 2000 1700 4200 15 2500 3700 2600 

1000 1600 1400 2300 2400 2300 1100 2100 1800 4200 20 3200 4900 2700 

1250 1950 1400 2300 2600 2300 1100 2100 1900 4400 22 3200 4900 2700 

1600 1950 1750 2300 2600 2600 1100 2100 1900 4400 25 3200 5500 2800 

 

 

 Aydınlatma tesisatı, elektrik motor besleme hattından ayrı olmalıdır. Asansör 

makinasının normal çalışmasını temin etmek için makina dairesi doğal veya mekanik 

olarak havalandırılmalıdır. 

 

5.3. Kabin 

 

 Asansör kabini yük ve insanların katlar arasında taşınmasında kullanılan çelik 

profil iskeleti ile askı halatlarına bağlı, kapılı veya kapısız olabilen çelik 

konstrüksiyonlardır.  Kabinler çelik bir zemin ve taşıyıcı bir iskeletten meydana 

getirilir. Kabin iskeleti yan duvarlar ve tavanla kaplanarak kapalı bir hacim yaratırılır. 

Kabinler asansör trafik durumuna ve taşıdıkları yük miktarı ve cinsine göre 

şekillendirilir. Kabin, duvar ve tavan kalınlığı en az 2 mm saçtan olmalı eni ve boyu 

arasında en az 0.5 oran bulunmalıdır. Kabin malzemesi olarak farklı malzemeler 

kullanılabilir ancak aranacak temel nitelik sağlamlık ve kolayca tutuşmamalıdır. 

Korumalı camların kalınlığı en az 4 mm, telli camların kalınlığı ise en az 6 mm 

olmalıdır. Kabin konstrüksiyonları Şekil 48'de görülmektedir. 

 

 

Şekil 48. Kabin konstrüksiyonları 

 

 

 

     Kabin 

  Üst kiriş 

 Yan destek 

Platform 
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 Asansör kabinleri kapılı ve kapısız olmak üzere iki tarzda bulunabilir. Kabin 

kapasının bulunmaması halinde giriş yönündeki kuyu duvarının sıvalı ve pürüzsüz 

olmalıdır. Taban alanı, fazla yüklenmemesi için, taşınan insan sayısına göre üstten 

sınırlandırılmıştır.  Otomatik kumandalı asansörlerde, kabin içinde kat kumanda, alarm 

ve durdurma düğmeleri takımı, ya da vatmanlı asansörlerde kumanda kolu vardır.  

Otomatik kapılılarda kabin içinde kat göstergesi de bulunur.  Kılavuz raylara 4 noktada 

dayanan kayıcı elemanlar, ya da lastik rulolar kabinin dıştan alt ve üst bölümlerine 

konulur. Asansör paraşüt düzeni kabinin üst, ya da alt kirişlerine yerleştirilir.  

 

 Basit yük ve inşaat asansörlerinde, kabin yerine yük platformu uygulanır.  İnsan 

taşıyan asansörlerde kabin içinde estetik ve konfora özen gösterilir. Hasta taşıyan 

asansörün kabini, sedye arabası ve sürücüsünü alacak ölçüde derin yapılır. Palanga 

sistemi uygulanan asansör sistemlerinde, kabin altına bağlanan makara grupları ise Şekil 

49'da görüldüğü gibi tertiplenmelidir. 

 

Şekil 49. Saptırma makaralarının kabine bağlantısı 

 

5.4. Patenler 

 

 Kabin ve karşı ağırlık ayrı ayrı kılavuz rayına patenler ile alt ve üst kısımlarından 

kılavuzlanmaktadır.  Kılavuzlama yapan patenler, (a) kayan paten, (b) döner paten, (c) 

tekerlekli patenler olmak üzere 3 ayrı tiptedir (Şekil 50). 

                     (a)                                (b)                                        (c) 

 

Şekil 50. Kılavuzlamada kullanılan patenler 

 

 Kayan patenler, 2 m/s altındaki orta ve düşük hızda çalışan asansörlerde 

kullanılmaktadır. Kayma süresi, kabin hareketine ilave bir kuvvet yaratabilmekte ve 

kılavuz raylara sabit basınç uygulamaktadır. Pabuçların gövdesi dökme demirden, 
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tampon bölgesi neopran veya benzeri özellikte plastik esaslı malzemeden imal edilir. 

Aşınma dayanıklılığını arttırmak ve daha uzun ömür sağlamak için molibdendisülfat 

ilave edilmektedir. Kılavuz raylar otomatik olarak gresle yağlanmak suretiyle sürtünme 

direnci azaltılmakta ve çalışma koşulları iyileştirilmektedir. 

 

 Döner patenler, yüksek hızlı asansörlerde tercih edilmektedir. Ancak yumuşak bir 

kullanım ve sürtünme kayıplarının azıltılması nedeniyle güçten kazanç sağlaması 

nedeniyle orta hızlı asansörlerde de kullanılmaktadır. 

 

 Tekerlekli patenler, kılavuz raylara sürekli temas halinde bulunan üç adet kendi 

etrafında dönebilen ve rulmanlı yataklı tekerlekten oluşmaktadır. Tekerlekler, plastik 

veya poliüretandan imal edildiğinden titreşimler oldukça azaltılmıştır ve sessiz çalışma, 

düşük sürtünme sağladıkalrından tercih edilmektedir. Tekerlekli patenlerin bulunduğu 

kılavuz raylar yağlanmamış olarak bulunmalıdır. 

 

5.5. Kat Kapıları 

 

 Asansör duraklarındaki kapılar basit, yarı otomatik (çarpma kapı), ya da tam 

otomatik olabilir (Şekil 51).  Her türlü halde, güvenlik için, kapı tam kapanmadan ve 

sürgülü emniyet sağlanmadan kabin hareket etmemeli, aynı zamanda, kabinin 

bulunmadığı durakta kat kapısı açılmamalıdır. Kat kapıları açılma biçimlerine göre 

sınıflandırılabilir: 

 

 Tek ve çift kanatlı çarpma kapı (Şekil 51a) 

 Katlanabilir veya yana toplamalı kapı (Şekil 51b) 

 Ortadan açılan kapı (Şekil 51c) 

 Yukarı kaymalı kapı (Şekil 51d) 

 Özel kapılar  

 

 

Şekil 51. Asansörlerde kullanılan kapılar 

          (b) 

  (a) 

  (c)            (d) 
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 Asansörün kullanım şekline ve taşıma kapasitesine uygun kapı seçilmelidir. 

Kapılar en kısa zamanda açılıp kapanabilmeli ve insanların aynı anda giriş-çıkış 

yapabilmesine imkan vermelidir. Standart asansör kapıların genişlikleri 700 ila 1100 

mm arasında, yüksekliği ise 2000 mm olacak tarzdadır. Yük asansörleri genellikle çift 

kapılı olarak yapılırlar. Kat kapılarında cam pencere bulunacaksa döşemeden 1150 mm 

yükseklikte ve 100 mm genişliğinde 600 mm uzunluğunda olmalıdır.  

 

 Kapı kontağı, her asansör kapısı bir elektrikli kontakla donatılmıştır. Bu kontak 

kapı iyice kapanmadıkça kontrol devresini keserek kabinin hareketine engel olması, iniş 

ve binişlerdeki emniyet açısından oldukça önemlidir. Kat kapı kontağının çalışma 

prensibi Şekil 52'de görülmektedir. 

Şekil 52. Kapı kontağı 

 

 Otomatik kontrol sistemi ile çalışan asansörlerde yolcuya kat ve kabin kapılarını 

kapatıp kabine girdikten sonra gideceği kat düğmesine basması için beş ila on saniyelik 

bir zaman bırakılır. Bu, zaman röleleri ile sağlanabileceği gibi gecikme ile kapanan 

kabin kapı kontağı ile de sağlanabilir. Bu zaman süresince katlardan kumanda imkansız 

hale sokulmuş asansör yolcunun kumandasına tahsis edilmiştir. Bu sırada yolcunun, 

isteği katın kabin içindeki kumanda düğmesine basıp asansörü harekete geçirmesi 

gerekir. Yolcu bu zaman süresince kumanda düğmesine basmazsa kabin katların 

birinden çağrılabilir. Kapı açma/kapama mekanizmasına ait bir örnek Şekil 53'de 

gösterilmiştir. 

Şekil 53. Kapı açma/kapama mekanizması 
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5.6. Kılavuz Raylar 

 

 Kılavuz raylar asansör tesisinde kabini ve karşı ağırlığı düşey hareketlerde ayrı 

ayrı kılavuzlamak ve yatay hareketlerini minimuma indirmek, paraşüt tertibatının 

çalışması durumunda kabini durdurmak maksadıyla kullanılır. Kabin ve karşı ağırlığın 

düşey doğrultularını korur, dönmesini engellerler.  Aynı zamanda, paraşüt düzeninin 

kabini tutmak için kullanacağı elemanlar raylardır. Genellikle soğuk çekme çelik 

T-profilleri kullanılır. Karşı ağırlık için, gergin yuvarlak profili çelik çubuktan, ya da 

köşebentten yapılabilir. Asansör kılavuz rayları ve bağlama pabuçları TS 4789 (4/1986) 

da ele alınmıştır.  

 

 Kabin ve karşı ağırlık en azından iki rijit çelik kılavuz rayı tarafından 

kılavuzlanmalıdır. Bu raylar çekme gerilmesi 370 N/mm
2
 ile 520 N/mm

2
 arasında olan 

yapı çeliklerinden imal edilir. Kılavuz rayının yüzey sertliği 3.2 m < Ra < 6.3 m 

arasındadır. Kılavuz raylar ISO 7455, DIN 15311 veya TS 4789 standartlarına uygun 

olarak Tablo 73'de verilen malzemelerden imal edilmektedir. 

 

 

       Tablo 73. Ray malzemeleri 

Ray Standardı Soğuk çekilmiş İşlenmiş 

ISO 7465 FE 360 B FE 430 B 

DIN 15311 St 37 - 2 St 44-2 

BS 5655 / 9 4360 / 40A 4360 / 43A 

ANSI A17-1 - ASFM - A36 

UNI 7465 FE 360 B FE 430 B 

AFNOR  82/251 E 24-2 E 28-2 

 

 

 Kılavuz rayların dik ve aralarındaki mesafenin bütün uzunlukları boyunca sabit 

olması önemlidir. Ayrıca kılavuz raylarının flanşlarının arka kısımları bağlantı levhası 

için düz bir satıh oluşturucak şekilde işlenmiştir. Bağlantı levhası kılavuz rayların uç 

kısmından en az 4 cıvata ile tespit edilmeli ve kalınlığı kılavuz ray kalınlığı kadar 

alınmalıdır.  

 

 Kılavuz ray en alt uçta kuyu içinde desteklenmeli ve bütün bir ray boyunca 

destekler belli aralıklarla yerleştirilmelidir. Destekler bağlantıları ve destek duvarları 

yatay kuvvetleri dengeleyecek düzeyde olmalıdır. 

 

ISO 7465 standardında verilen ve Şekil 54’de gösterilen soğuk çekilmiş ve 

işlenmiş rayın teknik ölçüleri Tablo 74'de ve fiziksel özellikleri Tablo 75’de verilmiştir 
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Şekil 54. Asansör kılavuz rayları 

 

 

Tablo 74. Kılavuz ray ölçüleri 

Ray tipi b h k n c g f m1 m2 t1 t2 d 

T 45/A 45.0 45.0 5.00 - - 
* 

- 2 1.95 2.5 2 9 

T 50/A 50.0 50.0 5.00 - - 
*
 - 2 1.95 2.5 2 9 

T 70-2/A 70.0 70.0 8.00 - - 
**

 - 3 2.95 3.5 3 13 

T 70-1/A 70.0 65.0 9.00 34.0 6.0 
***

 - 3 2.95 3.5 3 13 

T 70-3/B 70.0 49.2 15.88 25.4 9.5 7.9 9.5 3 2.95 3.5 3 13 

T 75-3/A 75.0 62.0 10.0 30.0 8.0 
**** 

- 3 2.95 3.5 3 13 

T 75-3/B 75.0 62.0 10.00 30.0 8.0 7.0 9.0 3 2.95 3.5 3 13 

T 82/A 82.5 65.3 9.00 25.4 7.5 6.0 8.3 3 2.95 3.5 3 13 

T 89/A 89.0 62.0 15.88 33.4 10.0 7.9 11.1 6.4 6.37 7.14 6.35 13 

T 89/B 89.0 62.0 15.88 33.4 9.5 7.9 11.1 6.4 6.37 7.14 6.35 13 

T 90/A 90.0 75.0 16.0 42.0 10.0 8.0 10.0 6.4 6.37 7.14 6.35 13 

T 90/B 90.0 75.0 16.0 42.0 10.0 8.0 10.0 6.4 6.37 7.14 6.35 13 

T 125/B 125.0 82.0 16.0 42.0 10.0 9.0 12.0 6.4 6.37 7.14 6.35 17 

T 127-1/B 127.0 88.9 15.88 44.5 9.5 7.9 11.1 6.4 6.37 7.14 6.35 17 

T 127-2/B 127.0 88.9 15.88 50.8 9.5 12.7 15.9 6.4 6.37 7.14 6.35 17 

T 140-1/B 140.0 108.0 19.00 50.8 12.7 12.7 15.9 6.4 6.37 7.14 6.35 21.5 

T 140-2/B 139.7 101.6 28.60 50.8 19.0 14.3 17.0 6.4 6.37 7.14 6.35 21.5 

T 140-3/B 139.7 127.0 31.70 57.1 25.4 17.5 25.4 6.4 6.37 7.14 6.35 21.5 

*
 p = 5 mm ; 

**
 p = 8 mm ; 

***
 p = 7 mm ; 

****
 p = 7,5 mm 

A : soğuk çekilmiş kılavuz ray B : işlenmiş kılavuz ray 

 

 

A görünüşü 
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Tablo 75. Kılavuz ray fiziksel değerleri 

Ray  S q Jx Wx ix Jy Wy iy y 

tipi 10
2
 mm

2
 kg/m 10

4
 mm

4
 10

3
 mm

3
 mm 10

4
 mm

4
 10

3
 mm

3
 mm mm 

T 45/A 4.25 3.34 8.08 2.53 13.8 3.84 1.71 9.5 13.1 

T 50/A 4.75 3.73 11.24 3.15 15.4 5.25 2.10 10.5 14.3 

T 70-2/A 10.52 8.26 47.43 9.63 21.2 23.13 6.61 14.8 20.2 

T 70-1/A 9.51 7.47 41.30 9.24 20.9 18.65 5.35 14.0 20.4 

T 70-3/B 11.54 9.30 27.50 8.52 15.2 25.80 7.54 15.0 17.3 

T 75-3/A 10.99 8.63 40.35 9.29 19.2 26.49 7.06 15.5 18.6 

T 75-3/B 10.99 8.63 40.35 9.29 19.2 26.49 7.06 15.5 18.6 

T 82/A 10.9 8.55 49.40 10.2 21.3 30.50 7.40 13.2 19.8 

T 89/A 15.7 12.3 59.52 14.25 19.5 52.40 11.80 18.3 20.2 

T 89/B 15.70 12.30 59.60 14.50 19.5 52.50 11.80 18.3 20.7 

T 90/A 17.25 13.55 102.00 20.87 24.3 52.60 11.80 17.5 21.6 

T 90/B 17.25 13.55 102.00 20.87 24.3 52.60 11.80 17.5 21.6 

T 125/B 22.83 17.90 151.00 26.20 25.7 159.00 25.40 26.4 24.3 

T 127-1/B 22.64 17.77 186.20 30.40 28.6 148.00 23.40 25.6 27.5 

T 127-2/B 28.63 22.48 198.40 30.90 26.3 230.00 36.20 28.3 24.6 

T 140-1/B 35.20 27.60 404.00 53.40 33.9 310.00 44.30 29.7 32.4 

T 140-2/B 43.22 32.70 452.00 67.50 32.5 365.00 52.30 29.2 34.8 

T 140-3/B 57.35 47.60 946.00 114.00 40.6 488.00 70.00 29.2 44.2 

A : soğuk çekilmiş kılavuz ray B : işlenmiş kılavuz ray 

 

 

 Kılavuz rayların birbirne eklenerek birleştirilmesinde kullanılan Şekil 55'de 

görülen bağlantı levhasının ölçüleri Tablo 76'da verilmiştir.  

 

 
   Kalınlık : v 

 

Şekil 55. Bağlantı levhası 
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Tablo 76. Bağlantı levhası ve elemanları 

Ray  d 

mm 

b2 

mm 

b3 

mm 

l1 l2 l3 v 

   

tipi mm mm mm mm 

T 45/A 9 50 25 160 65 15 8 M8-25 A8 T1 

T 50/A 9 50 30 200 75 25 8 M8-25 A8 T1 

T 70-2/A 9 70 42 250 105 25 10 M12-35 A12 T2 

T 70-1/A 13 70 42 250 105 25 10 M12-35 A12 T2 

T 70-3/B 13 70 42 250 105 25 10 M12-35 A12 T2 

T 75-3/A 13 75 43 240 90 30 10 M12-35 A12 T2 

T 75-3/B 13 75 43 240 90 30 10 M12-35 A12 T2 

T 82/A 13 80 50.8 216 81 27 10 M12-35 A12 T2 

T 89/A 13 90 57.2 305 114.3 38.1 10/13 M12-35 A12 T3 

T 89/B 13 90 57.2 305 114.3 38.1 10/13 M12-35 A12 T3 

T 90/A 13 90 57.2 305 114.3 38.1 10/13 M12-35 A12 T3 

T 90/B 13 90 57.2 305 114.3 38.1 10/13 M12-35 A12 T3 

T 125/B 17 130 79.4 305 114.3 38.1 17 M12-35 A16 T4 

T 127-1/B 17 130 79.4 305 114.3 38.1 17 M12-35 A16 T4 

T 127-2/B 17 130 79.4 305 114.3 38.1 17 M12-35 A16 T5 

T 140-1/B 21.5 140 92.1 380 152.4 31.8 25 M20-65 A20 T5 

T 140-2/B 21.5 140 92.1 380 152.4 31.8 25 M20-65 A20 T5 

T 140-3/B 21.5 140 92.1 380 152.4 31.8 25 M20-65 A20 T5 

A : soğuk çekilmiş kılavuz ray B : işlenmiş kılavuz ray 

 

 

Kılavuz rayların bağlantı plakalarına bağlamaya yarayan bağlantı parçası Şekil 

56'da gösterilmiş ve temel ölçüleri ise Tablo 77'de verilmiştir. 

 

 

Şekil 56. Kılavuz ray bağlantı parçası 

 

 

Tablo 77. Ray bağlantı parçasının boyutları [mm] 

  A B C D E F G H 

T1 M10 32 23 16 12 5,5 5 11 23 

T2 M12 39 27 19 15 7,3 6,5 13 27 

T3 M14 45 30 21 18,5 9,5 8 13 34 

T4 M16 50 34 22 20,5 10,5 8,5 15 40 

T5 M18 55 37 22 23 13 11 17 42 
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 Kılavuz rayların asansör kuyusuna tespitinde kullanılan diğer yöntemler Şekil 

57'de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 57. Kılavuz ray tespitleri 

 

 

5.7. Karşı Ağırlık  

  

 Kabin ağırlığını ve tam yükün de 0,4 ya da 0,5'ini karşılayacak değerde seçilir.  

Kolay taşınabilmesi ve miktar ayarlanması bakımından birbiriyle bağlanabilecek dökme 

demir parçalar halinde yapılır. Karşı ağırlık çelik bir çerçeve yardımcı ağırlıklar ve çelik 

çerçeveye tutturulmuş yönlendirme elemanlarından oluşmaktadır. Yardımcı ağırlıklar 

genellikle dökme demirden veya çelik levhalardan imal edilebilir (Şekil 58). 

 

 

Şekil 58. Karşı ağırlık 
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5.8. Askı Elemanı 

 

 Asansörlerde genellikle yük taşıyıcı elemanlar çelik tel halatlardır. TS 1918/7  

veya DIN 3058 Seale tipi  halatları asansörde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan 

taşıyan asansörlerde en az iki halat kullanılmalı ve halat çap 8 mm'den az olmamalıdır.  

 

Çelik tel halatlar, zamanla eskimekle beraber, ani olarak kopmaya, karşı güvenli 

elemanlardır. Periyodik muayenelerle, kullanılamayacak duruma gelip gelmedikleri test 

uygulanarak anlaşılır. İşletme ömürleri, asansörlerde şartlara göre değişik olarak 5-15 

yıl kadardır. 

 

5.9. Hız Regülatörü  

 

 Hız regülatörü, asansör iniş hızı, nominal değerini %25 kadar aştığı takdirde, 

paraşüt tertibatını harekete geçirerek, paraşüt frenini etkiler ve motor cereyanını keser. 

Hız regülatörü asansör boşluğunun üst tarafında, makina dairesinde bulunur. Regülatör 

halatı kabinin hareketini, regülatör kasnağına iletir. Aşırı hız halinde sıkıştırılan bu halat 

paraşüt mekanizmasını harekete geçirir. Hız regülatörleri genellikle "hız sınırlayıcı" 

olarak görev yaparlar. Ancak hız düzenleyen hız regülatörü çeşitleri de yapılmıştır. Hız 

regülatörü ve paraşüt düzeninin çalışma prensibi Şekil 59'da gösterilmştir.  

 

 

Şekil 59. Hız regülatörünün çalışma prensibi 

 

 Elektrikli asansörlerin kabin hızına bağlı regülatör çalıştırma hız aralıkları Tablo 

78'de verilmiştir. 

 

 

 

Hız regülatörü 

Üst kiriş 

Bağlantılar 

Kabin iskeleti 

Paraşüt düzeni 

Regülatör halatı 
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 Tablo 78. Regülatör çalışma hızları [m/s] 

Kabin hızı Regülatörü çalıştırma hızı Regülatör hızı 

0,25 0,30 0,60 

0,38 0,44 0,60 

0,50 0,57 0,85 

0,75 0,86 1,00 

1,00 1,15 1,40 

1,50 1,62 2,00 

2,50 2,87 3,15 

3,50 4,00 4,25 

 

 Hız regülatörleri yapıları bakımından iki farklı çeşitte asansör tesislerinde 

kullanılmaktadır. 

 

 - Sarkaçlı regülatör 

 - Savrulma ağırlıklı regülatör 

 

5.9.1. Sarkaçlı Regülatör 

 

 Sarkaçlı regülatör, 0.8 m/s den az kabin hızlarında kullanılan, basit ve çift sarkaçlı 

regülatörlerdir. Çift sarkaçlı regülatörlerde manivela makarası,  poligon diski üzerinden, 

sıkışmış durumdaki çekme yayı vasıtasıyla hareket etmektedir (Şekil 60). Poligon diski 

yavaşlatma diski ve halat diski dizayn olarak birbirine bağlıdır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 manivela 

2 makara 

3 yavaşlatma diski 

4 halat diski 

6 şalter 

7 cıvata 

8 ragülatör halatı 

9 çekme yayı 

10 mandal 

11 kertik 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 60. Çift sarkaçlı hız regülatörü 
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5.9.2. Savrulma Ağırlıklı Hız Regülatörü 

 

 Savrulma ağırlıklı hız regülatörü, 1 m/s kabin hızlarının aşıldığı yerlerde 

kullanılır. Sarkaçlı regülatörlerden farklı olarak, hareket hızının poligon diskinin bir 

kenarının her geçmesinde kontrolü yerine, regülatörün devir sayısına bağlı olan 

savrulma ağırlıklarının ayrılmasıyla hız kontrolü yapılmaktadır. 

 

 Kabin hızları 1 ila 2 m/s arasında olan asansörler için kullanılan savrulma ağırlıklı 

regülatör Şekil 61'de verilmiştir. 

 

Şekil 61. Savrulma ağırlıklı hız regülatörü 

 

5.10. Son Kat Şalteri 

 

 Son kat şalterleri kabin en alt ve en üst durumlarını sınırlar, kabine tesbit edilirler 

veya makine dairesi zeminine yerleştirilirler ve kabin tarafından çaliştırılırlar. Birinci 

hal genellikle yüksek hızlı asansörlerde, ikinci hal ise düşük hızlı asansörlerde 

kullanılır. Son kat şalterlerinin gerek kontrol devresini gerekse motor ana devresini 

kesen tipleri vardır. 

 

5.11. Paraşüt Tertibatı 

 

 Halat kopması veya iniş hızının aşırı derecede artması halinde, asansörü kılavuz 

raylar üzerinde frenleyerek durdurur. Kabinin üst veya alt kirişlerine yerleştirilir. 

Elektrikli, hidrolik veya pnömatik sistemler güvenli olmadığından mekanik olarak 

çalışırlar. Ani frenleyerek kısa mesafede durdurma, atalet kuvvetleri yüzünden gerek 

insan, gerekse taşıyıcı elemanlar üzerinde zararlı etki yapacağından, yumuşatıcı ve 

kaydırıcı paraşüt freni uygulanır. 0,85 m/s asansör hızına kadar kullanılan sert fren 

etkilerinden başka, kılavuz rayları da zedeleyebilirler. 

 

 Bunlardan, tutma mesafesi 1-2 cm olan paraşüt düzeni sakıncalarından dolayı 

önemini yitirmiştir. Tüm asansör kabin ve platformları için regülatör yardımcılığı ile 

birlikte konulması zorunlu olan paraşüt düzeni, karşı ağırlık için de özel bir halde 

gereklidir. Karşı ağırlığın hareket alanı altında, insanların bulunduğu, konut, büro, 

toplantı salonları gibi yerler varsa karşı ağırlık da paraşüt düzeni ile donatılmalıdır.  
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 Kabinin aşağı yönde hareketi sırasında normal hızının 1,4 katını aşması, halatların 

kopması veya halatlardan birinin fazla uzaması halinde, kabin paraşüt tertibatı 

vasıtasıyla kılavuz raylara tesbit edilir. Bu tertibat kabinin altına veya üstüne 

yerleştirilir. Bu sırada motor ve fren şebekeden ayrılır. Paraşüt tertibatının kabin hızına 

bağlı olarak kullanılan başlıca iki türü vardır. 

 

 Ani Olarak Etki Eden Paraşüt Tertibatı 

 Kademeli Olarak Etki Eden Paraşüt Tertibatı(Mekanizması) 

 

5.11.1. Ani Olarak Etki Eden Paraşüt Tertibatı 

 

 Bu tip paraşüt tertibatı 1 m/s lik kabin hızlarına kadar kullanılır. Kabini durdurma 

mesafesi küçük olduğundan kabin ve kılavuz raylar aşırı zorlanır. Daha büyük hızlarda 

paraşüt tertibatı çalıştığı zaman yolcular şok etkisi altında kalacağından, bu tip paraşüt 

tertibatı tercih edilmez.. Ani etki eden paraşüt tertibatları (a) tırtıllı tipi (b) masuralı tipi 

(c) köşeli tipi olmak üzere üç değişik tipdedir. Şekil 62'de ani olarak etki eden paraşüt 

tertibatları görülmektedir. 

 

  (a)     (b)     (c) 

 

Şekil 62. Ani olarak etki eden paraşüt tertibatları 

 

 Tırtıllı tipi paraşüt düzeni, Şekil 62a'da görüldüğü gibi paraşüt tertibatı testere 

dişli kamlarla tutturulmuştur. Bunlar kabinin her iki tarafına kılavuz rayları sıkıştıracak 

tarzda yerleştirilmiştir. Bunlar aralarında mekanik olarak temastadırlar. Manivela 

koluna bağlı bulunan ve regülatör halatı adı verilen çelik halat çekirdeği zaman kamlar 

kılavuz rayı sıkıştırarak kabinin durmasını sağlarlar.  

 

 Masuralı tip paraşüt düzeni, Şekil 62b'de görüldüğü gibi sertleştirilmiş bir çelik 

silindir gittikçe daralan çeneye girer ve böylece kılavuz rayın karşısında kendi sıraya 

giren bir tampon levha oluşturur. Bu tip paraşüt düzeni genellikle düşük hızlarda çalışan 

ağır yük asansörlerinde tercih edilir. 

 

 Köşeli tip paraşüt düzeni, Şekil 62c'de görüldüğü gibi çelik çeneler eğimli dökme 

demir bloklara yerleştirilmiştir. Çenelerin kılavuz rayla birleşmesi anında bir takoz 

hareketi meydana gelir ve paraşüt düzeni kilitlenir. 

 

 Paraşüt halatının diğer ucu Şekil 63'de görüldüğü gibi hız kontrol tertibatı ve 

yardımcı bir kasnaktan geçirilerek karşı ağırlığa tespit edilir. Bu durumda taşıyıcı 

halatın kopması veya anormal şekilde uzaması paraşüt halatının gerilmesine neden 

olacağından paraşüt tertibatını harekete geçirir. Diğer taraftan kabin hızı, normal hızının 

% 25 aştığı zaman paraşüt tertibatının çalışması istenmektedir.  Bu durumda kabin aşağı 
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yöndeki hareketine devam edeceğinden paraşüt halatı gerilerek paraşüt tertibatını 

çalıştırır. Paraşüt tertibatı tarafından durdurulankabin, kılavuz raylarından, motor miline 

bağlı bir kasnağı döndürmek süretiyle serbest hale getirilir. Bundan sonra zedelenen 

kılavuz rayları düzeltmek gerekir. 

Şekil 63. Paraşüt halatının bağlanması 

 

5.11.2. Kademeli Olarak Etki Eden Paraşüt Tertibatı 

 

 Hızı 1 m/s den büyük olan modern asansörlerde genellikle bu tip paraşüt 

kullanılır. Kademeli olarak etki eden paraşüt tertibatında kılavuz raylara uygulanan 

durdurucu kuvvet kademeli olarak büyüdüğünden kabin gerek kılavuz raylara gerekse 

yolculara bir zarar vermeksizin darbesiz olarak durur. Bu tip paraşüt tertibatı halat 

kopma esasına göre çalışabilir, fakat daha çok kullanılan metod bu tertibatın çalışmasını 

hız kontrol cihazına bağlı kılmaktır. 

 

 Basma yayları bulunan kaymalı paraşüt tertibatında frenleme kuvveti, serbest 

düşmeye geçen kabinin emniyetle durmasını sağlamaktadır. Çözme tesisatlı kaymalı 

güvenlik tertibatı hızı 6 m/s az olan asansörlerde kullanılmaktadır. Paraşüt tertibatı 

sadece aşağı doğru ve sürtünme katsayısı 0,1 değerindedir. Kaymalı paraşüt tertibatına 

ait şematik resim Şekil 64'de görülmektedir. 

Şekil 64. Kaymalı paraşüt tertibatı 

              Kol 

Emniyet şalteri 

Hız 

regülatörü 

Regülatör 

halatı 

Gergi 

düzeni 
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5.12. Tamponlar 

 

 Arıza yüzünden en alt durakta durmayıp yoluna devam eden kabin ve karşı 

ağırlığın zemine çarpışını yumuşatmak üzere, asansör hızına göre, elastik, yay veya 

hidrolik elemanlarlar kullanılır. Asansör tesislerinde kabinin ve karşı ağırlığın altına 

ayrı ayrı yerleştirilen tamponlar üç sınıfta ele alınmaktadır. 

 

 Elastik tampon 

 Yaylı tampon 

 Hidrolik tampon 

         (a)                                     (b)                                           (c) 

 

Şekil 65. Tamponlar 

 

 Elastik tamponlar, elastik dayanak olarak lastik yaylı tamponlar gibi tasarımlar 

standartlarda belirtilmiştir. Bu dayanaklar doğrudan sabit kaideye, temele veya kabin ve 

karşı ağırlığa monte edilebilir (Şekil 65a). 

 

 Yaylı tamponlar, kabin hızları 1.25 m/s den az olan asansör tesislerinde kullanılan 

yaylı tamponlar, gelen enerji yükünün yayların yüksek elastikliği sayesinde absorbe 

ederler. Şekil 65b'de yaylı tampon örneği görülmektedir. 

 

 Hidrolik tamponlar, 1.6 m/s den daha yüksek hızlarda çalışan asansör tesislerinde 

hareket yolunun sınırlandırılması için kullanılmaktadır. Hidrolik tampon tasarımında 

genelde asansörlerin hem kabinleri ham de karşı ağırlıkları için aynı konstrüksiyonlar 

uygulanmaktadır. Hidrolik tampona ait bir örnek Şekil 65c'de görülmektedir. 

 

5.13. Asansör Makinası 

 

 Asansör makinası, genellikle elektrik motorlu ve tahrik kasnaklıdır. Redüktörlü ve 

redüktörsüz olmak üzere iki çeşidi vardır.  Sonsuz vida mekanizmasının, sessiz 

çalışması küçük hacimde büyük çevrim oranı sağlaması ve düşük veriminin frenlemeye 

yardımcı olması yönünden asansörde yaygın kullanımını sağlamıştır. Asansörde 

kullanılan elektrik motoru, özel yapılmış, kaymalı Ward-Leonard grubu elemanı olarak, 

doğru akım motoru yer alır. Bu durumda asansör hızı istenildiği gibi ayarlanarak rahat 

bir ivmeli haraket sağlanabilir. 
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 Tek devirli asenkron motorlar, hızı az olan asansörlerde kullanılır. 0,75 m/s'den 

fazla hızlı asansörlerde, özellikle duruş sırasındaki negatif ivmeli hareketin verdiği 

rahatsızlığı azaltmak için, kutup sayısı değişebilen "çift devirli" motor uygulanır. 

 

 Asansör makinası olarak kullanılan redüktörlü ve redüktörsüz makinalar Şekil 

66'da görülmektedir. Asansörlerde redüktör olarak, yaygın olarak kullanılan sonsuz vida 

mekanizmasının dışında planet mekanizmaları da kullanılmaktadır. Şekil 66'cde 

redüktörlü ve redüktörsüz makinaların karşılaştırılması yapılmaktadır. 

 

 

          (a) redüktörlü (b) redüktörsüz         (c) Karşılaştırma 

 

Şekil 66. Asansör makinaları 

 

 Redüktörsüz asansörde, tahrik kasnağı doğrudan doğruya, güçlü doğru akım 

elektrik motorunun miline kama ile bağlıdır.  

 

 Redüktörlü asansör makinasında redüktör olarak planet mekanizmaları da 

kullanılmaktadır. Şekil 67'de planet mekanizmalı asansör makinaları görülmektedir. 

Planet mekanizmalı asansör makinası değerleri Tablo 79'da verilmiştir. 

 

 

Şekil 67. Planet mekanizmalı asansör makinası 

Redüktörlü 
Redüktörsüz 
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Tablo 79. Planet mekanizmalı asansör makinası değerleri 

Yük [kg] Hız [m/s] Kasnak [mm] Halat Güç [kW] Dişli oranı 

 

320 

0,8  

500 

 

 

3 x 10 

2,5  

 

 

 

 

 

30 

 

1,0 3,1 

1,25 ,8 

1,6 620 4,9 

 

450 

0,8  

500 

 

4 x 10 

3,3 

1,0 4,1 

1,25 5,1 

1,6 620 6,6 

 

630 

0,8  

500 

 

 

 

 

6 x 10 

4,5 

1,0 5,7 

1,25 7,1 

 

 

 

800 

0,63  

 

 

 

 

 

 

620 

4,3  

45,23 0,8 5,5 

1,0 6,8 

1,25 8,5 
30 

1,6 9,0 

2,0 11,3 
19,12 

2,5 14,1 

 

 

 

1000 

0,63  

 

 

6 x 12 

5,4  

45,23 0,8 6,9 

1,0 8,6 

1,25 10,7 
30 

1,6 11,1 

2,0 13,8 
19,12 

2,5 17,3 

 

 

5.14. Elektrik Donanımı 

 

 Makina dairesinde, bir tablo üzerinde ana şalter ve sigortalar bulunur.  Elektrik 

motorunun çalıştırılması, otomatik frenin gevşetilmesi, aydınlatma, emniyet ve 

kumanda düzenleri için çeşitli devreler düzenlenir. Kumanda devrelerinde ve kabinde 

250 voltun üzerinde gerilim bulunmamalıdır.  Bütün metal elemanlar ayrı ayrı 

topraklanır.  Raylar topraklama iletkeni olarak kullanılamaz.  

 

5.15. Kumanda Düzeni 

 

 Asansörlerin kolay, rahat, düzenli ve güvenli bir şekilde kullanılmaları için 

kumanda sistemleri gerçekleştirilir. Eskiden, basit yapılı, hızı az asansörlerde basit, 

halat aracılığı ile uygulanan kumanda düzeni yeterli idi. 

 

 Basma düğmeli kumanda, röleler ve şalterler aracılığı ile istenen hareketi yerine 

getirir. Küçük çocuklar dışında herkes tarafından kullanılabilir. Basma yerine, manyetik 

veya elektronik yoldan dokunma ile görev yapan düğmeler de vardır.  Düğmeli 

kumanda, kabinin dışından ve içinden verilmesi bakımından "iç" ve "dış" kumanda 

olarak ikiye ayrılır.  Küçük yük asansörleri sadece dış kumandalıdır. Genellikle iç ve dış 

kumanda sistemleri birlikte uygulanır ve iç kumandaya öncelik gözetilir. Kabin zemin 

kontağı olan asansörlerde, kabine insan girmesi ile, dış kumanda tamamen kesilir. 

Öbürlerinde röleler aracılığı ile, iç kumandaya 2-5 saniye zaman gözetilmiştir. İç 
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kumanda verilmişse bu zaman sonunda asansör dış kumandaya uyarak hareket eder. 

Modern asansör kumanda panosuna ait örnek Şekil 68'de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 68. Asansör kumanda panosu 

 

 Asansör fonksiyonlarına etkisi yönünden, düğmeli kumanda çeşitleri: "basit 

kumanda", "toplamalı kumanda", "grup kumanda" dır. Basit kumanda, bir asansörün 

aldığı hareket kumandalarını tek tek ve arka arkaya yerine getirilmesini gerçekleştiren 

düzendir. Toplamalı kumanda, iç ve dış kumandaları kaydedip toplayan; asansör gidiş 

yönüne ve sırasına göre yerine getiren düzendir. Bu sistem, basit kumandaya göre, bir 

asansörün çalışmasında zaman kazanmak, boş hareketleri azaltmak, daha az elektrik 

enejisi sarfı ve trafik akımını artırmak gibi üstünlükler gösterir. Grup kumanda, 

"toplamalı kumanda" özelliğindeki birçok asansörün, birarada, aynı dış kumandalarla, 

en uygun ve ekonomik şekilde çalıştırılmasını sağlayan düzendir.  

      Baskılı devreler 
Ana Şalter 

                      Röleler 

      Bağlantılar Kontaktör 
Güç ünitesi 


