YÜRÜYEN MERDİVENLER
Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük
mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler,
fabrikalar, oteller, restoranlar ve dik eğimli tepeler vs. gibi yerlerde insan naklinin
sürekli ve güvenli olarak sağlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük
toplulukların belli sürelerde ulaşımının sağlanması gereken tiyatro, spor merkezi, sergi
sarayları gibi yapılarda yürüyen merdivenlerin etkin olarak kullanıldığı yerler arasında
sayılabilir. Ayrıca büyük sergi saraylarında, havaalanlarında vs. yürüyen merdivenlerin
özel bir hali olan yürüyen bantlar da kullanılmaktadır. Mimari ve kullanım amacına
göre basamaksız, spiral, özürlüler ve tekerlekli sandalye kullananlar için ise özel
tasarımlı yürüyen merdivenler, yolcunun hareketini destekleyen ve maksimum güvenlik
sağlayan bir sistem olarak, günümüzde başarı ile insanların hizmetine sunulmuştur.
1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI
Yürüyen merdivenler devamlı yürüyen yönlendirici konveyörler olarak en etkili
şekilde kullanılmaktadır. Bir yürüyen merdiven veya bandın yapısı üst kısım, alt kısım
ve orta kısım olarak üç ana bölümden oluşur. Günümüzde geleneksel yürüyen merdiven
olarak adlandırılan standart bir yürüyen merdivenin ana elamanları şunlardır (Şekil
116).
El bandı tahrik zinciri
Üst tahrik
zincir çarkı

Korkuluk

El bandı
kasnağı

Yan panel
Üst eğri
sürücüsü

Etekler

Basamak zinciri
Basamak
tekerleği

Tahrik
grubu

El bandı

Destek
genişliği

El bandı germe kasnağı
Zincir çekme ve kılavuzu
Taraklı yüzey
Taban yüzeyi

Alt tahrik
zincir çarkı

Alt taşıyıcı destek

Şekil 116. Yürüyen merdiven şeması ve elemanları
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Bir kattan diğer bir kata yolcuları yukarı veya aşağı yönde taşıyan, hareketli
basamaklardan oluşmuş eğimli bir konveyör sistemidir. Yürüyen merdivenin şematik
resmi Şekil 117a'da, alt tahrik ünitesi ve kılavuzlar içinde basamakların detayı Şekil
117b'de gösterilmiştir. Yürüyen merdivenin elemanları şunlardır :
1- alt tahrik elemanı
2- giriş platformu
3- giriş basamağı
4- el bandı
5- tahrik zincirleri

6- tahrik ünitesi
7- üst tahrik ve gerdirme
8- basamak makarası kılavuz yolu
9- muhafaza iskeleti

Üst apron

Alt apron

Şekil 117. Yürüyen merdiven
Büyük alışveriş dükkanları, tren ve metro istasyonları, havalimanları gibi insan
trafik akışının yoğun olduğu yerlerde, yolcu taşımak maksadı ile yaygın kullanılırlar.
Tesis edilecek yerin özelliğine ve insan trafik akışının yoğunluğuna göre, binaların
içinde katlar arasında veya metro istasyonlarında olduğu gibi tünel tipinde yürüyen
merdiven uygulamaları vardır. Tablo 122'de bazı karakteristik değerler görülmektedir.
Tablo 122. Yürüyen merdivenlere ait bazı karakteristik değerler
Katlar arası
Tünel tipi
Karakteristikler
A
B
A
B
C
Tam kapasite
P/h 9720
4860
16200
16200
16200
Maksimum yükseklik m
8
12
65
45
25
Basamak genişliği
mm 1000
600
1000
1000
1000
Basamak hızı
m/s
0.54
0.54
0.9
0.9
0.9

D
16030
12
1000
0.9

Güvenlik mühendislerinin talimatına göre, yürüyen merdivenin hızı 1 m/s den
daha yüksek seçilemez. Buna karşılık 1 m/s üstündeki hızlarda ancak yüksek taşıma
kapasitesine ulaşılır. Yüksek hızlarda insanların yürüyen merdivene binmeleri ve
inmeleri esnasında problemler oluşmaktadır. Bu nedenle yürüyen merdivenlerin
basamak hızları 0.5 ila 0.75 m/s arasında seçilir. Yürüyen merdivenler için maksimum
eğim 35° dir.
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İnsanların güvenli biniş-inişi için, apron kısmı 0.8 ila 1.2 m genişliğinde yapılır.
Burada 0.5 m/s için minimum değer; daha yüksek hızlarda daha büyük değerler
alınmalıdır. Büyük bir çoğunlukla basamaklı yürüyen merdivenler 30° ila 35° arasında
eğimlerde yapılmaktadır. Basamak adedi ise, yürüyen merdivenin toplam yolu boyunca
hesaplanarak bulunur. Yürüyen merdivenin önemli elemanlarında biri olan el bandı,
uçsuz lastik bant olarak ve basamaklardan 0.9 - 1 metre yükseğindeki yan korkuluklar
üzerinde özel kesitli olarak yapılır. Yolcuların rahat bir şekilde ellerini yaslayacakları
ve basamak hızına göre ayarlı hareket eden bir el bandı olmalıdır.
Yürüyen merdivenler trafik yoğunluğuna göre sürekli çalışan veya sürekli durupçalışan modelleri de vardır. Düşük yoğunlukta, fotosel ile çalışan ve yolcuların belli bir
periyotta hareket etme ve yukarı veya aşağı yönde taşınması kontrol edilir. Eğer belli
bir seviyenin altındaysa otomatik olarak motor kesilmektedir. Yeniden yoğunluk artana
kadar sistem çalışmamaktadır. Diğer bir dizaynda ise, yürüyen merdivenin iki farklı hızı
vardır. İlk önce düşük hızda çalışırken, yolcu yoğunluğu artınca sistem otomatik olarak
yüksek hıza çıkmaktadır. Bazı yürüyen merdivenler ise dış ortamlarda (açık havada)
çalışmak için dizayn edilirler.
1.1. Tahrik Zinciri
Yürüyen merdiven basamağı ya da yürüyen bant paleti, iki yanına monteli
tekerlekler vasıtası ile iskelet boyunca döşenmiş paralel bir çift hat boyunca, bağlı
oldukları tahrik zincirleri ile çekilerek hareket eder. Basamak yada paletleri birbirine
bağlayan iki yandaki tahrik zincirleri bisiklet zinciri görünümündeki makara ve baklalı
zincir tipindedir. Bu zincir, yapısına uygun tasarımdaki, ana tahrik ve gerdirme arabası
zincir dişlileri üzerinden dolaşarak sürekli hareket edebilir.
Tahrik elemanı olarak yürüyen merdivenlerde genellikle taksimatı 100, 135 veya
200 mm olan lamelli zincirler kullanılır (Şekil 118). Yürüyen merdivenler için
kullanılan lamelli zincirler, tek yönlü olarak eğilmeye müsaade eden dış lamel üzerinde
zincir tutucusu ile donatılmıştır. Yürüyen merdivenin rotası üzerinde makara kılavuz
yolu ile zincir tutucuları birlikte zincirin düğümlenmesine mani olur ve düzgün
çalışmasını temin ederler.
1. dış lamel
2. zincir tutucu
3. iç lamel
4. rulo
5. burç
6. pim
7. tutucu sacı
8. bağlantı pimi
9. bağlantı lameli
10. tespit pimi
11. tespit segmanı

Şekil 118. Yürüyen merdivenler için lamelli zincir
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Bağlantı pimi ve tespit pimi zincir lamellerine sıkı geçme olarak takılır. Böylece
zincir mafsalları sökülmez hale getirilir. Zincir levhaları alaşımlı çelikten, burç ve
rulolar çelikten, pimler yüksek alaşımlı çelikten ve hepsi ısıl işlem görmüş olarak imal
edilir. Ana tahrik zinciri ve dişlisi Şekil 119a'da , zincirin yörüngesi ise Şekil 119b'de
gösterilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 119. Ana tahrik zinciri ve dişli
1.2. Basamaklar
Yürüyen merdivenin apronu (girişi) kat hizasında düz konumda duran 2 adet
basamaktan oluşur. Her bir basamak Şekil 120'de görüldüğü gibi 4 adet tekerlekle
desteklenir. Bunlardan ikisi hareket zincirine bağlı olarak çalışır, diğer ikisi ise serbest
haldedir. Her dört tekerlekte ayrı ayrı kılavuz yollar içinde çalışır. Yatay veya eğimli
çalışan yürüyen merdiven yolu üzerinde böylece basamaklar yatayda düzgün hareketi
sağlanmaktadır.

1. esas tekerlek
5- çekme zinciri

2- basamak altı
6- basamak yüzeyi

3-iskelet
7- tekerlek şaftı

4- serbest tekerlek

Şekil 120. Merdiven basamağı
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Merdiven basamağı metal yüzeyli olup, alt kısmında çapları 100 ila 180 mm olan
4 adet tekerlek bulunur. Tekerlekler karbolit veya lifli plastik malzemeden veya çelik
üzerine lastik kaplamadan yapılmaktadır (Şekil 121). Tekerlek yatakları rulmanlıdır.
Merdiven işletmesi esnasında gürültüyü azaltmak için plastik veya üstü lastik kaplı
tekerlekler kullanılır.

a) plastik tekerlek

b) lastik kaplı esas tekerlek

Şekil 121. Basamak tekerlekleri
Basamak adımı 400 ila 450 mm alınır, bu değerler lamelli zincir hatvesinin belli
katlarıdır. Basamak genişliği ise 500 ila 1000 mm arasındadır ve ağırlığı 25 ila 60 kg
civarındadır. Ortalama yolcu yükü 800 - 2400 N alınan tasarımlarda, apronun doğrusal
kütlesi yaklaşık olarak 200 - 275 kg/m alınır. Şekil 122'de basamak elemanları, etekleri
ve çalışma anında basamakların konumu görülmektedir. Basamak önü ve üst yüzeyi
tırtıllı biçimde düzenlenmiştir.
El bandı
Statik sızdırmazlık elemanı
Basamak
emniyeti
Korkuluk

Basamak desteği
Basamak tırtılı

Basamak

Basamak emniyeti
Tahrik edilen tekerlek
Basamak emniyeti
Zincir

Etek
paneli

Keskin kenarlar
Serbest
tekerlek

Açık yüzey

Pivot
Sensör

Tutucu

Destek

Şekil 122. Merdiven basamak elemanları
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Merdiven basamakları giriş veya çıkış platformuna yaklaştıklarında ikili (800
mm) veya üçlü (1200 mm) olarak hizalanır ve yolcuların iniş - binişlerini rahatça
yapmasına imkan verirler (Şekil .123).

Şekil 123. Basamakların hizalanması
Merdiven basamaklarının kenarlarında bulunan etekler renkli yapılarak, ayakların
sıkışması engellenir. Bunun için Şekil 124'de görülen mikroşalterler ile basamağın izafi
hareketi neticesinde yürüyen merdiven durdurulur.

Şekil 124. Yan panel emniyet düzeni
1.3. Tahrik Grubu
Yürüyen merdiven tahriğinde tek kademeli redüktörlü veya zincir mekanizmalı
tahrik üniteleri kullanılır. Paralel şaft ve sonsuz vida mekanizmalarına da
rastlanmaktadır. Bazı yürüyen merdivenlerin tahrikinde, zincir çarkına her iki taraftan
bağlı dişli kutulu iki ayrı tahrik ünitesi bulunabilir. Basamakların ve el bandının tahrik
mekanizması Şekil 125’de görülmektedir.
Tahrik grubunun tamiri veya yürüyen merdivenin muayenesi gibi işlerde
kullanılmak üzere yedek bir daha düşük kapasiteli tahrik grubu vardır. Tahrik zincirinin
gerginliği sağlanmalıdır. Bunu için de çeşitli yöntemler uygulanabilir.
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El bandı
El bandı tahrik
zinciri ve çarkı

Bant kasnağı

Basamak aksı
Zincir çarkı
Basamak aksı

Kılavuz dişliler
Tahrik zinciri
dişlisi

Karşı çark
Sonsuz vida

Tahrik zinciri

Şekil 125. Basamak ve el bandı tahrik düzeni
Alt kısmında yağ biriktirme kabı ve tahrik zinciri dönüş kasnağını taşıyan zincir
gergi ayar arabası bulunur. Üst kısımda ise motor ve tahrik grubu bulunur. Motor
yürüyen merdiveni doğrudan dişli veya zincir ya da her ikisinin birlikte kullanılması ile
oluşan bir grup vasıtasıyla tahrik eder. Tahrik için genelde tek veya çift hızlı asenkron
(alternatif akım) motorları, seyrek olarak da doğru akım motorları kullanılmaktadır. Bu
motorlar iki yönde de dönebilme özelliğine sahiptir ve bu sayede bir yürüyen merdiven
ya da bant aşağı veya yukarı yönde taşıma amaç ile kullanılabilir.
1.4. Emniyet Freni
Her tahrik ünitesinde ayrı ayrı çalışan elektromanyetik blok freni, tam yüklü
yürüyen merdivende yumuşak (sarsıntısız) duruş sağlayan yağlı tampon vardır. Frenler
esas fren veya ikincil fren veya her ikisi de olabilir. Duruş ve kalkışlardaki ivme,
yürüyen merdivenin frenlenmesi esnasında 0.6 m/s2 değerini geçmemelidir (Şekil 126).

Şekil 126. Emniyet freni
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1.5. El Bandı
Yürüyen merdiven el bandı, metalik bir kılavuz üzerinde hareket eden, sonsuz
olarak yapılan kauçuk esaslı banttır. El bandı basamak hızına uygun olarak döndürülür;
bunun için yürüyen merdivenin ana tahrik milinden iki zincir transmisyonu ile el bandı
tahrik edilir. El bandının lineer ağırlığı 1.85 - 2.5 kg/m dir. Ortalama lineer yükü 50
N/m, kılavuz sürtünme katsayısı 0.27 - 0.37 dir. Yürüyen merdivenlerde kullanılan el
bandı ve üzerinde çalıştığı korkuluk Şekil 127'de görülmektedir. Mekanizmada zincir
aktarma elemanı olarak kullanılmıştır.

Şekil 127. Korkuluk ve El bandı
Tırabzanlar genelde elektrikli basmak zincir tahrik motoru ana dişli şaftından
zincir veya kayış ile tahrik edilir ve gizlenmiş yataklar üzerinde basamakların hızına
yakın bir hızda hareket ederler (Şekil 128).
Zincir tahrik çarkları
ve yatakları
Çift yönlü tahrik mili
Ana tahrik motoru
(rotoru dışarıda)

El bandı kasnağı için
dişli çark ve zincir

Elektromekanik
Fren

El bandı tahrik kasnağı ve yatağı

Şekil 128. El bandı ve korkuluk mekanizması
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Tırabzanlar insan eline uygun şekilde üretilir ve genelde birkaç kat halindeki
kanvas (kanaviçe) tabakasının dış kısmına vulkanize edilmiş kauçuk kaplama ile elde
edilir. Dış kısımdaki kaplama doğal ya da sentetik olabilir. Bazı tırabzanlar tek parça
olarak montaj alanına getirilip özel ısıtıcılar ile açık olan iki ucu vulkanize edilerek
birleştirilir (Şekil 129).
Kat döşemesi
Üst kiriş
köşesi

El bandı

El bandı kesiti

El bandı kılavuzu
Panel kapağı

Dış panel
Destek
İç panel
El bandı kılavuzu
Dönen el bandı
Etek kapağı
Etek paneli
Etek tırtılı

Basamak zinciri
Zincir tekerleği

Basamak

Basamak yörüngesi
Yörünge desteği

Yörünge desteği
Basamak zinciri

Serbest tekerlek
Basamak iskeleti
Tahrik mili

Dönüş yörüngesi
Yörünge desteği
Alt
Kiriş köşesi

Yağ deflektörü
Taban

Şekil 129. El bandı tahrik mekanizması
1.6. Merdiven İskeleti
Modern yürüyen merdiven ve bantların en temel parçasına iskelet (truss) denir.
Yürüyen merdivenin parçaları Şekil 130'da görüldüğü gibi bu iskelet üzerine monte
edilir. İskelet cıvata, perçin yada kaynakla birbirine bağlanan çelik elamanlardan oluşan
taşıyıcı bir kafestir. İskelet yürüyen merdiven üreticisinden sağlanıp yine firma
yetkilileri tarafından, üst, alt ve gerekirse orta kısımlarındaki belirli noktalardan binaya
mesnetlenir. İskeletin alt ve üst kısmı yatay, orta kısmı eğimli olarak tasarımlıdır.
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A çerçevesi
İskelet

Şekil 130. Merdiven taşıyıcı aksam (iskelet)
Yolcuların merdivene rahat binip inebilmeleri için basamakların kat seviyelerinde
yatay konuma gelmeleri, iskelet içinde iki tarafta da monte edilmiş olan hatlar üzerine
özel kılavuzların döşenmesi ile sağlanır. Yan panellerin görevi yolcuları korumaktır.
Yan paneller iskelete genellikle cıvatalar ile bağlanır. Bu paneller ahşap, metal, plastik
ya da temperlenmiş cam plakalar şeklinde olabilir. Çoğu zaman basamak seviyesine
dekoratif amaçlı yan duvarlar döşenmiştir. Yan paneller bu yan duvarlar üstüne monte
edilirler. Ayrıca yürüyen merdiven üzerinde çalıştırma ve acil durdurma düğmeleri ile iç
kısımda bulunan hız ayar ve zincir kontrol sistemleri bulunur.
2. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN KULLANIM YERLERİ
Gereken alanlarda doğru olarak kullanıldıklarında yürüyen merdivenlerin çok
verimli oldukları görülür. Yürüyen merdivenler bina girişlerine insanların kolaylıkla
görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yürüyen merdivenin bina içindeki konumu
çekici olmalı ve girişleri insan yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda olmalıdır.
Bir bina içindeki insanları istenildiği gibi yönlendirmek için en iyi sistemlerden
biri de yürüyen merdivenlerdir. Alışveriş merkezi sahipleri bunu çok iyi bilmektedir, en
gözde dükkanlar yürüyen merdivenlerin giriş ve çıkış bölgelerinde yer almaktadır.
Yürüyen merdiven sayesinde binaların üst katları ve bodrum katları daha çekici hale
gelmektedir. Yürüyen merdivenler ticari binalarda rağbet nedeni ile kar oranını
arttırmaktadır. Ayrıca yürüyen merdivenler çeşitli kuruluşlara ait binalarda hizmet
performansını arttırmaktadır.
Yürüyen merdivenler, günümüzde yoğun insan kitle ve trafiğinin bulunduğu iş
merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları,
okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller, restoranlar ve dik eğimli tepeler vs. gibi yerlerde
insan naklinin sürekli ve güvenli olarak sağlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.
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2.1. Spiral Yürüyen Merdiven
Büyük toplulukların belli sürelerde ulaşımının sağlanması gereken tiyatro, spor
merkezi, sergi sarayları gibi yapılarda yürüyen merdivenlerin etkin olarak kullanıldığı
yerler arasında sayılabilir. Ayrıca büyük sergi saraylarında, havaalanlarında vs. yürüyen
merdivenlerin özel bir hali olan yürüyen bantlar da kullanılmaktadır. Mimari ve
kullanım amacına göre basamaksız olarak da dizayn edilebilen spiral yürüyen
merdivenler Şekil 131 ve Şekil 132 de görülmektedir.

Şekil 131. Spiral yürüyen merdivenin genel görünüşü
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Şekil 132. Spiral yürüyen merdivenin üstten görünüşü
2.2. Tekerlekli Sandalye Merdiveni
Özürlüler ve tekerlekli sandalye kullananlar için ise özel tasarımlı yürüyen
merdivenler Şekil 133'de, tekerlekli sandalye için kullanılan basamaklar Şekil 134'de
görülmektedir.

kılavuz
yolu

Şekil 133. Tekerlekli sandalye için yürüyen merdivenlerin ana hatları
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çatal
basamak

özel makara

Şekil 134. Tekerkeli sandalye için özel basamaklar
Kullanıcıların hareketini destekleyen ve maksimum güvenlik sağlayan bir sistem
olarak, günümüzde başarı ile kullanılmaktadır. Tekerlekli sandalye ile çalışma şekilleri
Şekil 135'de görülmektedir.

Şekil 135. Tekerlekli sandalye ile çalışma şekilleri
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3. YÜRÜYEN BANTLAR
Modern şehirlerin havalimanları, tren ve metro istasyonları, alışveriş merkezleri,
sergi salonları gibi mekanlarında görülen yüksek insan akışını karşılamak için yürüyen
bantlar kullanılır. Halka açık alanlarda yolcuların kitlesel taşınmasında mekanizasyon
çok önemlidir. Bu nedenle düşey taşımada asansörlerden; eğimli yerlerde yürüyen
merdivenlerden; yatay veya az eğimli yerlerde ise yürüyen bantlardan faydalanılır.
Modern yürüyen bantlar iki ana gruba ayrılır :
•
•

Kısa mesafelerde (300 - 500 m kadar) hızı 1 m/s kadar olan insanları taşıyan
bantlar
Uzun mesafelerde ve yüksek hızlarda (7 m/s kadar) çalışan yolcu yolları.

Bir yürüyen bant şematik olarak Şekil 136'da gösterilmiştir. Burada kauçuk kaplı
bant veya kauçukla kaplı çelik bant veya nadiren kauçuk kaplı halat bant kullanılır.
Yürüyen merdiven basamağı benzeri bant üst yüzeyi vardır. Kısa bantlar, (20 m kadar
olanlar) bant olarak yüzeyi cilalanmış korozyona dayanıklı çelik üzerinde sürekli olarak
çalıştırılır. Uzun bantlar ise 400 - 600 mm aralıklarla yerleştirilmiş destekleyici rulolar
üzerinde hareket eder. Sürekli destekleyen kat veya birbirine yakın yerleştirilmiş rulo
destekler, yolcuların ağırlığından dolayı bandın sarkmasını önler. Apronun altında
lamelli zincir için tahrik çarkı bulunur. Yürüyen bantlarda ayrıca bant hızı ile senkron
çalışan bir el bandı da bulunur. Bantlara biniş ve inişlerde emniyetin sağlanması için
giriş ve çıkış kısımları bombeli yapılır.

1. tahrik
2. çıkış

3. bant
4. el bandı

5. giriş
6. gerdirme

7. rulo destekler

Şekil 136. Yürüyen bandın şematik görünüşü
Yürüyen bantlar, 8000 -16000 P/h taşıma kapasitesinde; 0 - 12° tırmanma
açısında; 0.9 - 0.95 m/s bant hızında; 12 - 30 m bant (yol) uzunluğunda; 800 - 1000 1200 mm bant genişliğinde; 15 -75 kW ana tahrik motoru gücünde; 80 dB gürültü
seviyesini aşmayacak şekilde dizayn edilir. Yürüyen bantlar sürekli olarak çalışabilirler
veya kattaki yolcu yoğunluğuna göre çalışmaları kesikli olabilir. Tehlike anında bant
hareketini durdurmak için emniyet (imdat) düğmeleri mevcuttur. Elle kumanda için
operatör paneli de konulmuştur. Bazı modellerde bant hareket yönü terse de çevrilebilir.
Yürüyen merdivenlere oranla % 50 daha ucuza mal olurlar.
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4. TRAFİK KABİLİYETİ
Yürüyen merdiven ve bantlar yüksek trafik hacimlerinde dahi sürekli akış
sağlamaya uygundur. Ticari yapı ve alanlarda merkezlerinde tüketicilerin tüm katlara
ulaşabilmesi, alışveriş merkezleri, merkezleri, istasyonlar gibi toplu taşıma yapılan
yerlerdeki yüksek trafik kapasitesinin verimli bir şekilde karşılanabilmesi de yürüyen
merdiven ve bantların taşıma siteminin bir parçası olarak kullanılması çoğu zaman
zorunlu olmaktadır.
Yürüyen bantlar yürüyen merdivenlerin özel bir durumu olarak yürüyen
merdivenlerin tüm avantajlarını sağlaması yanında, basamak içermemesi nedeni ile
bagaj, bavul ve alışveriş arabalarının taşınması açısından çok uygundur, Yürüyen
bantların diğer bir avantajı ise yatay düzlemde de yolcu ve yük taşınmasına olanak
sağlamasıdır.
Yürüyen merdivenler binalarda etkin güvenlik engelleri ve kontrol noktaları
oluşturmak için de kullanılmaktadır. Zemin kata sadece bu katı bir üst kata bağlayan bir
yürüyen merdiven kurulur. Binanın diğer katlarına ulaşımı sağlayacak asansörler
yürüyen merdivenin çıkış katından başlayacak şekilde kurulur. Böylece üst katlara
gidecek olan insanların yürüyen merdiveni kullanıp kontrol noktasından geçmeleri
sağlanır.
Yürüyen insan kalabalığı içinde bazı insanlar hızlı diğer bazıları ise yavaş yürür.
Örneğin yük taşıyan veya yaşlı insanlar yavaş yürür ve yürüyen topluğun hızını yavaş
yürüyen kişiler belirler, yani kalabalığın hızı yavaş yürüyen insanların hızına
düşecektir. Yürüyen merdiven kullanılması durumunda kalabalık içindeki tüm insanlar
önceden belirli sabit bir hızda taşınır, tıkanıklıklar oluşmaz ve insanlar bir yerden
diğerine zaman açısından verimli bir şekilde taşınır.
Yürüyen merdivenleri sadece tek sayılı katlara ve çift sayılı katlara çıkan
asansörler ile karşılaştırırsak, insanların bu iki ayrı özellikteki asansörlere ulaşmaları
sırasında oluşacak kargaşa ve kalabalık yürüyen merdiven kullanımı ile önlenebilir. Bu
suretle daha rahat bir seyir ve bina içinde daha düzenli bir insan akışı sağlanır.
Yürüyen merdivenin üstün olan en önemli yönü ise sürekli hareket halinde olması
ve asansörlerin aksine sürekli insan taşıyabilmesidir. Bekleme ve kuyruklar sadece
yürüyen merdivenin kapasitesi aşılınca oluşabilir. Bu durumda yürüyen merdiven
grupları ve/veya yüksek hızlı yürüyen merdivenler gibi çözünler dikkate alınmalıdır.
Metro istasyonlarının ana girişleri gibi yerlerde bir çift yürüyen merdivene bitişik
durumda normal merdiven kurularak insan trafiğinin akışını rahatlama gibi çözümler
sunulabilir.
Asenkron alternatif akım motorları ile çalışan yürüyen merdivenlerin hızları sabit
ya da iki kademeli olabilir. Standartlara göre hızlar eğim boyunca 0.45 ile 0.65 m/s
arasındadır, 0.65 ve 0.75 m/s lik hızlar sadece yüksek hızların gerektiği yolcu
taşımacılığın çok yoğun olduğu yerlerde uygulanır. Uygulamada hızların genelde, ticari
alanda 0.5 m/s, halk taşımacılığında 0.5 ile 0.65 m/s arasında, yürüyen bantlarda ise 0.5
ile 0.75 m/s arasında olduğu görülür. Daha hızlı olanlarına, kullanımı yaygın olmasa
bile, rastlamak olanaklıdır; örneğin Moskova, Kiev gibi şehirlerde taşıma mesafesinin
çok uzun olması sebebi ile çok yüksek hızlı yürüyen merdivenler tercih edilmiştir. Uzun
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yolculuk süresini kısaltmak için 1m/s değerindeki yüksek hızlar kullanılmakta ve
yürüyen merdivenin yolcu taşıyabilme kapasitesi ikinci derecede dikkate alınmaktadır.
Yürüyen merdivenlerin eğim açısı genelde 30 derecedir. Avrupa ülkelerinde bu
açı 35 dereceye kadar çıkar, fakat bu eğimdeki hız ise 0.45 m/s ile sınırlıdır. Çalışma
hızları yürüyen merdiven ve bantların eğimi ile bağlantılı olarak değişmesi Tablo 123'de
verilmiştir. Eğimli yürüyen bant ve yürüyen merdivenlerin hızları ne olursa olsun biniş
ve iniş alanları binme ve inmeyi emniyetli ve rahat bir şekilde sağlamak amacı ile belli
bir uzunluk boyunca yatay düzlemde hareket etmeli ve eğimli hareket kısmına yumuşak
bir geçiş yapmalıdır. Biniş ve inişin yatay düzlemden olması şeklinde tasarlanan
yürüyen merdiven ya da bantların taşıma hızları, eğimli bir düzleme doğrudan binme ve
inme durumuna göre bir miktar daha yüksek olabilmektedir. Hızları 0.35 m/s ve
eğimleri 3 dereceden fazla olan yürüyen merdiven ve bantlar çift taraflı hareketli
tırabzana sahip olmalıdır.
Tablo 123. Yürüyen merdiven eğimine göre hızlar
Eğim açısı Düzdeki giriş / çıkış hızı Eğimdeki giriş / çıkış hızı
[m/s]
[m/s]
o
o
0 -3
0.9
0.9
3 o - 5o
0.9
0.8
5 o - 8o
0.9
07
8 o - 12o
0.7
0.65
12 o - 15o
0.7
0.63
4.1. Yürüyen Merdiven Trafiği
İnsanların bina içindeki dolaşımı ya da trafiği karmaşık yapıdadır. Bu dolaşım
yatay ve düşey doğrultulardaki hareketleri, doğal ve mekanik sistemler yardımıyla olan
hareketleri kapsamaktadır. Aynı zamanda dolaşımın verimi ile de ilgilidir, yani uzun
ince, kısa geniş binaları ve yaş, cinsiyet, boyut, hareketlilik, amaçlar gibi insani
faktörlerin de bu trafik analizi içinde dikkate alınması gerekir. Çeşitli durumlarda birim
alana düşen kişi yoğunluğu aşağıdaki değerler olarak belirlenir:
Kuyrukta bekleyen insan kitlesi durumu :
En uygun durum
Rahat durum
Yoğun durum
Verimli durum

0.4 kişi / m2
1.0 kişi / m2
2.0 kişi / m2
4.0 kişi / m2

Hareket halindeki insan kitlesi durumu:
Serbest tasarımlı akış durumu
Tam tasarım akış durumu
Acele hareketli akış durumu
Merdivenler, serbest tasarım durumu
Merdivenler, Tam tasarım durumu
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Bu yoğunluk faktörleri bir miktar değişebilir, yukarıda verilen değerler ortalama
değerlerdir. Parantez içindeki değerleri alışveriş merkezleri için geçerlidir.
Serbest tasarım insanların rahat ve çarpışma korkusu olmadan yürüyebilme
durumunu, tam tasarım ise alışveriş merkezi koridorları, merdiven gibi yapı kısımlarının
insanların dikkatli olarak yürümelerini gerektirecek optimum kapasite ile işlev
görebilmeleri durumunu belirtmektedir.
4.2. Taşıma Kapasitesi
Yürüyen merdivenlerin kapasiteleri genelde bir saat içinde taşıdıkları yolcu sayısı
ile ifade edilir. Yürüyen merdiven ve bant üreticileri ise kapasiteyi teorik olarak 1 1/4
veya 2 yolcu şeklinde genişliğe bağlı olarak ifade etmektedir.
Yürüyen merdiven ve bantların taşıma ya da trafik kapasiteleri hızlarına bağlı
olarak değişmektedir ve teorik olarak bu kapasite hız ile doğru orantılıdır. Hızın
arttırılması nedeni ile insanların yürüyen merdivene binmede gösterecekleri kararsızlık
taşıma kapasitesinde beklenen artışın sağlanmasını engelleyebilir ve gerçek kapasite
eğrisi hız ile tam orantılı olamaz ve teorik eğrinin altında kalan bir sapma gösterir.
Gerçek kapasite ise yürüyen merdiven hızı ile birlikte yolcuların yürüyen merdiven
yada banda giriş hızına bağlıdır. Şekil 137’de yürüyen merdivenlerde hızlara bağlı
olarak teorik ve gerçek taşıma kapasite eğrilerinin genel durumu görülmektedir.
Şekil 137. Hızlar ve taşıma kapasitesi arasındaki bağıntı

Taşıma kapasitesi, Q (kişi)

12000
11000
10000
9000

•

8000

•

•

7000
6000
5000
0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

0,8

0,85

Merdiven hızı, v (m/s)

Ayrıca London Transport Şirketi'nin yaptığı bir araştırmanın sonucu Şekil 138’de
1 numaralı eğri; 2 numaralı eğri Bavin ve 3 numaralı eğri ise Hithachi, Japonya
tarafından verilmektedir. Aynı şekilde doğrusal olan eğri de teorik taşıma kapasitesi
eğrisidir.
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12000

3
Taşıma kapasitesi, Q
(kişi)

10000

2
1

8000
6000
4000
2000
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Merdiven hızı, v (m/s)

Şekil 138. Hız - Kapasite diyagramı
Yapı büyüklüğü, yerleşim vs. gibi koşulların uygunluğuna göre efektif gerçek
taşıma kapasitesi, teorik kapasitenin %80 ni kadar olabilir, fakat yolcunun taşıdığı
yükler nedeni ile bu kapasite daha da düşük olabilir. Tam çalışma koşullarındaki
yürüyen merdiven ve bantların taşıma kapasiteleri hızlar ve basamak ve/veya palet
genişliğine göre Tablo 124’de görülmektedir.
Tablo 124. Yürüyen merdivenlerde taşıma kapasiteleri (DIN EN 115'e göre)
Taşıma Kapasitesi [kişi/saat]
Basamak
Genişliği [mm]
0.5 m/s
0.6 m/s
0.65 m/s
0.75 m/s
600
4500
5400
5850
6750
800
6750
8100
8775
10125
1000
9000
10800
11700
13500
Tesisin kurulduğu saha uygun ise iki veya daha fazla sayıdaki yürüyen merdiven
ünitesinin yan yana yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu uygulama taşıma kapasitesini
arttırmakla birlikte herhangi bir arıza sırasında yedek bir birim de sağlamaktadır.
Uygulamada yürüyen merdivene ve/veya banda yolcu giriş hızı ve kapasite aşağıdaki
faktörlere bağlıdır.
a) Çalışma hızı
Düşük hızlarda yürüyen merdivenin kapasitesini basamaklar üzerindeki durma
yerlerinin sayısı belirler. Yürüyen merdiven veya bandın hızı artınca yolcular sisteme
girişte daha dikkatli adım atıp yavaşlayacakları için boş basamak sayısı artar, gerçek
kapasite de bu neden ile hızla orantılı olamaz ve teorik olandan daha düşük değerdedir.
Yürüyen merdivenin kapasitesinin çalışma hızına göre değişimi Şekil 139'da verilmiştir.
Grafikte iki kişinin bir basamağa binmesi halindeki teorik kapasite (a) eğrisi ile; bir
dakika içinde yürüyen merdivene binen maksimum insan sayısı (b) eğrisi ile; 5
dakikalık süre içinde yürüyen merdivene binen ortalama insan sayısı (c) eğrisi ile
gösterilmiştir.
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Dakikada merdivende bulunan insan sayıs

250

(a)
200

(b)

150

(c)

100

50

0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Merdiven hızı (m/s )

Şekil 139. Kapasitenin hızla değişimi
b) Basamak Genişliği
Basamak genişliği 600 mm, tek kişi için yeterli iken, 1000 mm genişlik ise elinde
yük olan bir veya iki kişinin yan yana taşınmasını sağlamaktadır. Gözlemlere göre 600
mm lik yürüyen merdivenlerde artarda dizilen insanlar aralarındaki bir basamağı boş
bırakma eğilimindedir. 1000 mm lik yürüyen merdivenlerde ise insanlar aralarında boş
basamak bırakmamaktadır. 1000 mm lik yürüyen merdivenlerin diğer bir üstün yönü
ise, insanların tek bir tarafta durması durumunda, acelesi olan kimselerin boş olan
taraftan yürüyerek hızla çıkabilmeleridir. Tablo 125’de 30 derece eğim açılı bir yürüyen
merdivenin genişlik ve hızına bağlı olarak kapasite değişimi görülmektedir.
Tablo 125. 30o Eğimli yürüyen merdiven kapasitesi
Basamak
Hız
Azami Kapasite (Teorik) Nominal Kapasite (Gözlenen)
Genişliği [mm] [m/s] kişi/5 dak
kişi/ saat
kişi/5 dak
kişi/ saat
600
0.45
425
5000
170
2040
0.6
566
6700
225
2700
1000
0.45
680
8000
340
4080
0.6
891
10700
450
5400
Basamak genişliği 600 mm olan yürüyen merdiven için her ikinci basamakta bir
kişi ve genişliği 1000 mm olan yürüyen merdiven için her basamakta bir kişi kabul
edilmiştir.
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c) Eğim
Trafik kabiliyeti kısmında belirtildiği gibi eğim ile hız arasında bir ilişki vardır ve
eğim artınca hız azalmaktadır bu durum Tablo 126'da görülmektedir. Ayrıca eğimi fazla
olan merdivenlere insanların, psikolojik ve baş dönmesi ve bulantı hissi gibi biyolojik
nedenler ile binmede tereddüt ettikleri gözlemiştir. Sonuç olarak eğim artınca kapasite
azalır ve Tablo 126’da eğim ile hız ve kapasite arsındaki ilişki verilmektedir.
Tablo 126. Eğim açılarına göre yürüyen merdiven hızlar
Eğim açısı Düzdeki giriş / çıkış hızı Eğimdeki giriş / çıkış hızı
[m/s]
[m/s]
o
o
0 -3
0.9
0.9
3 o - 5o
0.9
0.8
5 o - 8o
0.9
07
8 o - 12o
0.7
0.65
12 o - 15o
0.7
0.63
d) Yürüyen merdiven girişinde kuyruk oluşması
Yürüyen merdiven girişinde kalabalığın yığılması durumunda aynı basamakta
birden fazla insanın durma eğilimi birlikte, artan kalabalığın yürüyen merdivene giriş
hızını % 20 oranında düşürdüğü gözlenmiştir.
e) Yürüyen merdiven basamak sayısı
Yürüyen merdiven girişindeki yatayla aynı düzlemde bulunan basamak sayısı
önemlidir. Gözlemler yatay basamak sayısı arttıkça insanların yürüyen merdiven
üzerindeki yolculuğa daha kolay alıştıklarını göstermektedir. İnsanların ortalama adım
uzunluğunun 750 mm ve iki adet yatay basamağın uzunluğunun 800 mm olduğu dikkate
alınınca üreticiler 1 1/3 adımı esas almaktadır, hızı 0.65 m/sn olan yürüyen
merdivenlerde bu sınır 2 1/3 adıma çıkarılmalıdır. Yani yataydaki basamak sayısı
artınca sisteme giriş hızı ile birlikte kapasite de artar.
f) Yolcu karakteristikleri
Yük taşıyan ve/veya yaşlı insanlar, sakatlar, çocuklar yürüyen merdiven ve
bantlara diğer insanlara göre daha yavaş biner ve kapasitenin düşmesine neden olurlar.
Ayrıca erkeklerin giriş hızının kadınlara göre %10 oranında daha yüksek ve yük
taşıyanların giriş hızının ise % 5 oranında daha düşük olduğu gözlenmiştir. Alışveriş
merkezi, hastane, metro istasyonu ve okul gibi yerlerde kapasite, yaşlı genç oranına
bağlı olarak çok belirgin bir şekilde değişir. Eğer yolcu profili ile ilgili sağlıklı bilgi
yoksa trafik hesaplarında kapasitenin 60 kişi/dak olarak kabul edilmesi uygundur.
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5. YÜRÜYEN MERDİVEN HESAP ESASLARI
Yürüyen merdivenin hesabında ilk aşama yürüyen merdivenin kapasitesinin
bulunmasıdır. Trafik kapasite ve adım yük miktarının hesabında, 600 mm genişlikli
basamağın alabildiği yolcu sayısı 1 kişi; 800 mm genişlikli basamağın alabildiği yolcu
sayısı 1.5 kişi ; 1000 mm genişlikli basamağın alabildiği yolcu sayısı 2 kişi olarak
kabul edilmelidir. Daha sonra diğer gerekli hesaplar yapılmaktadır.
Tam kapasitedeki yürüyen merdivenin saate taşıdığı insan sayısı :

Z = 3600 ⋅ ϕ ⋅

A⋅v
= 9000 ⋅ A ⋅ ϕ ⋅ v
as

Burada,
ϕ = 0.6 - 0.96 arasında basamak doluluk faktörü.
(Düşük değer 0.4 m/s , yüksek değer 1 m/s hız için alınır)
A = 1 - 2 bir basamaktaki insan sayısı
v = 0.4 - 1 m/s yürüyen merdiven hızı
as= 0.4 - 0.405 m basamak adımı
Üzerindeki hareketli katın direnç katsayısı 0.025 - 0.028 alınarak apron
konveyörleri için benzer hesaplar yapılır.
Basamak zinciri uzunluğu :

(

L z = ( π ⋅ D) + 2 ⋅ L yb + L yi + L i

)

Eğimli taşıma mesafesi :
Li =

H
sin φ

Yolcu taşıma süresi :
te =

L yb + L yi + L i
v

Yürüyen merdiven üstündeki yolcu yükü :

P = M ⋅ Ps ⋅ B
Yürüyen merdiven tahrik gücü :
N=
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Burada,
φ : tırmanma açısı ( ° )
η : sistemin verimi
D : tahrik çarkı ve karşı çarkın çapı (m)
h : basamak yüksekliği (m)
H: katlar arasındaki mesafe (m)
Lyb: giriş noktasındaki yatay mesafe (m)
Lyi: iniş noktasındaki yatay mesafe (m)
Li : eğimli taşıma mesafesi (m)
M : bir insan ağırlığı (kg)
Ps: her basamaktaki insan sayısı
s : basamaktaki yük (N)
B : görünen basamak adedi
v : merdiven hızı (m/s)
6. YÜRÜYEN MERDİVELERİN SEÇİMİ ve MONTAJI

Yürüyen merdivenler ve bantlar yerleşim sahasının durumuna göre paralel veya
çapraz olarak kurulabilir. Her iki durumda da yukarı çıkış ve aşağı iniş tesisleri yan
yana veya birbirlerinden belirli bir uzaklıkta ayrık olabilir. Tek bir yürüyen merdivenin
yeterli olmadığı durumda üçüncü bir tesis çok kademeli paralel düzende kurulabilir.
Tesisler yoğun trafik yönünde kullanılabilme esnekliğine sahiptir. Yürüyen
merdivenlerin kullanım sahasına yerleştirilmesinde şu faktörler önemlidir:
1.
2.
3.
4.
5.

Bina yapısı
Trafik akış yönü
Trafik hacmi
Uygulama alanı (ticari sektör, toplu taşımacılık)
Özel müşteri istekleri

Tüm bu etkenler dikkate alınarak kapalı mekanlarda bulunan yürüyen
merdivenlerin kurulmasında düzenleme şekilleri :
a) Tek ünite (Şekil 140a)
b) Sürekli düzen (Şekil 140b)
c) Ayrık düzen (Şekil 140c)
d) Paralel ayrık düzen (Şekil 140d)
e) Çapraz sürekli düzen (Şekil 140e)
a) Tek ünite

Tek ünite iki katı birbirine bağlar. Genelde tek yönlü trafik akışının olduğu
yerlerde kullanılır (Şekil 140a). Trafiğin akışına göre yürüyen merdivenin yönü esnek
olarak ayarlanır, örneğin bir iş merkezinde sabahları yukarı, akşamları ise aşağı yönde
akış sağlanabilir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Şekil 140. Yürüyen merdiven yerleşim düzenleri
b) Sürekli düzen

Bu düzenleme genelde üç veya daha çok sayıdaki katı birbirine bağlamada
kullanılır, ayrık düzene göre daha fazla yer kapladığı için iş yeri açısından pek uygun
olmasa da kullanıcıların daha rahat ve hızlı hareketini sağlar (Şekil 140b).
c) Ayrık düzen

Bu düzen kullanıcıların hareketleri sırasında vakit kaybına neden olur, fakat
sürekli düzene göre az yer kapladığı için iş yeri sahipleri için daha uygundur (Şekil
140c).
d) Paralel ayrık düzen

Bu düzen genelde yüksek trafik hacmine sahip iş yerleri ve toplu ulaşımın çok
yoğun olduğu yerlerde kullanılır. Trafik akışının yönü paralel üniteler için trafik
yoğunluğuna göre aynı ve ters yönde düzenlenebilir (Şekil 140d).
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e) Çapraz sürekli düzen

Bu düzenin daha çok idari binalarda, toplu taşımanın yoğun olduğu yerlerde ve
katlar arası ulaşım süresinin minimum olması istendiğinde kullanılması uygundur (Şekil
140e).
En yaygın yerleşim şekli çapraz düzenlemedir ve alışveriş merkezleri ve
mağazalarda kullanıldığında yolcuların kat ve ürünleri rahat bir şekilde görmelerini ve
ayrıca yürüyen merdivenler arası trafik akış süresinin kısaltır. Paralel yerleştirme ise iyi
bir trafik kabiliyetine sahiptir ve çoklu paralel düzenleme ise maksimum sayıdaki
yolcunun minimum sürede ulaşımı olanağını sağlar. Yürüyen merdivenler üst üste
kurulunca yerden kazanç sağlanır, taban alanından en etkin şekilde faydalanılır, yapıda
mimari değişikliğe gerek kalmaz. Birbirinden ayrı çapraz düzenlenen yürüyen
merdivenlerde merdiven kullanmak isteyenler ve merdiveni terk edenler arasında
izdiham olmamasına rağmen, durumun sakıncası ya aşağıya ya da yukarıya tek yönlü
yolcu taşınabilmesidir.
6.1. Yürüyen Merdiven Seçimi

Diğer düşey transport sistemlerinde olduğu gibi yürüyen merdiven seçiminde de
ilk adım maksimum trafik kapasiteleri bulmaktır. Bir iş yerinde maksimum trafik
genelde iş günü başında ve sonunda oluşur.
Beş katlı bir bina için maksimum trafiğin sabah işe başlama saatinde olacağı
belirlenerek buna göre yürüyen merdiven seçiminin nasıl yapılacağı aşağıda kısaca
anlatılmaktadır. Örneğin bir binanın her katında 500 kişi çalışmaktadır ve sabah
saatlerindeki bina giriş trafik hacminin her beş dakikalık süre için bina nüfusunun % 20
si, yani 100 P/5 dak, olduğu gözlenmiştir . Tablo 127’de veriler ve trafik hacmi hesabı
toplu olarak görülmekte ve sunulan çözüm aşağıda verilmektedir.
Tablo 127. Yürüyen merdivende taşınan yolcu sayısı
Kat
Yolcu
5 Dakikalık
Taşınması Gereken
Adedi
Sayısı
Talep
Yolcu Sayısı
5
500
100
100
4
500
100
200
3
500
100
300
2
500
100
400
1
500
100
500
Beş katlı bina için taşınan yolcu sayısı Tablo 127'de verilen birinci ve ikinci katlar
arasında 400 P/5 dak lık ihtiyaca karşılamak için 450 P/5 dak kapasiteli, 1000 mm
basamak genişliği ve 0.6 m/s hızı olan bir yürüyen merdiven seçilmiştir. İkinci ve
üçüncü katlar arasında 300 P/5 dak lık ihtiyaca karşılamak için 450 P/5 dak kapasiteli,
1000 mm basamak genişliği ve 0.6 m/s hızı olan bir yürüyen merdiven seçilmiştir.
Üçüncü ve dördüncü katlar arasında 200 P/5 dak lık ihtiyaca karşılamak için 225 P/5
dak kapasiteli, 600 mm basamak genişliği ve 0.6 m/s hızı olan bir yürüyen merdiven
seçilmiştir. Dördüncü ve beşinci katlar arasında 100 P/5 dak lık ihtiyaca karşılamak
için 225 P/5 dak kapasiteli, 600 mm basamak genişliği ve 0.6 m/s hızı olan bir yürüyen
merdiven seçilmiştir.
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6.2. Yürüyen Merdivenin Montajı

Yürüyen merdiven ve bandın projelendirmesi ve montaj (yerleşim) işlemi
düşeydeki yükseklik artışının belirlenmesi, yürüyen merdivene alt veya üst yaya giriş
hacminin belirlenmesi, üst ve alt çalışma noktalarının teşkil edilmesi adımları ile
başlamaktadır.
Bir yürüyen merdiven üst, alt, ve orta bölümden oluşur, Alt bölümde basamak
girişi, sabit alt platform, basmak düzleştirme sistemi bulunur. Üst kısımda ise sabit üst
platform, elektrikli tahrik motoru, kontrol mekanizması bulunur. Orta kısım sınırlar
dahilinde istenilen uzunlukta olup basamaklar, yan paneller, destekler ile hareketli
tırabzanların uzunca bir kısmına sahiptir (Şekil 141).

Şekil 141. Yürüyen merdivenin alanları
ASME ye göre yürüyen merdivenler yatayla 30 derece yapacak şekilde kurulur.
Fakat bazı Avrupa ülkelerinde yerden kazanmak amacı ile eğim 35 derece olmakta ve
27.3 derece eğimli uygulamalara da rastlanmaktadır. Eğim değerleri üretici firma ve
tesisin kurulacağı ülke normları ile merdivenin kullanılacağı yapının koşullarına
bağlıdır. Yürüyen merdivenler genelde 30 derecelik bir eğim açısında kuruldukları için
çalışma noktaları arsındaki uzaklık genellikle kot farkının 1.732 katı olmaktadır. Her iki
çalışma noktası kurularak, üreticinin kendine özgü standart yer hacim koşulları
kapsamında, gerekli taşıyıcı elamanların yapı içine yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu
taşıyıcı elamanlara gelecek olan tepki kuvvetleri yürüyen merdivenin uzunluk ve
genişliğine bağlıdır (Şekil 142).
Yürüyen merdiven ya da bandın yerleşim bölgesini belirlerken önce dikey
yükseklik ve daha sonra alt ve üst boşluklar dikkate alınır. Bir yürüyen merdiven
projesi destek kirişi ve dış dekorasyonları da kapsar. Kuruluş yerinin belirlenmesinin
ardından üretici firmanın belirlediği standart boyut ve hacimler yapı içinde sağlanıp
uygun destekler yapıya ilave edilir. Bu desteklerin seçim ve montajında, sistemin
işletimi sırasında yapıya uygulayacağı maksimum kuvvetleri taşıyacak dayanımda
olması esas alınmalıdır.
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Şekil 142. Yürüyen merdivenin yer ihtiyacı
Ele alınan örnek projede basamak genişliği 600 mm olan yürüyen merdiven için
3.6 m dikey yükseklik için üst kirişe maksimum 9.3 ton ve alt kirişe ise maksimum 8.7
ton yüklerin etkiyeceği Tablo 128’den bulunabilir. Basamak genişliği 1000 mm ve 3.6
m yürüyen merdiven yüksekliği için üst kiriş yükü 10.8 ton ve alt kiriş yükü ise 10.3 ton
değerleri Tablo 128’den görülmektedir.
Tablo 128. Bina yapısına gelen maksimum yükler
Yükseklik [m]
Basamak
Genişliği
3.0
3.6
4.2
4.8
5.5
6.0
600 mm Üst
8.7 t
9.3 t
9.9 t
10.4 t
11.0 t
11.6 t
Alt
8.1 t
8.7 t
9.3 t
9.9 t
10.4 t
11.0 t
1000 mm Üst
9.3 t
10.9 t
11.7 t
12.4 t
13.1 t
13.9 t
Alt
9.5 t
10.3 t
10.9 t
11.6 t
12.3 t
13.0 t
1000 mm ve 6.7 m yükseklik için Ara / Üst ve Ara / Alt değerleri verilmiştir.

6.7
10.2 t
6.7 t
7 / 12 t
8 / 8.5 t

Yürüyen merdiven ve bantların boyu, eğim genellikle sınırlı olduğu için,
katlararası yükseklik artınca artmaktadır, dolaysı ile eğim boyu mesafesi fazla olan
sistemlerin üst ve alt noktalarındaki desteklere ilave olarak orta kısımlarda da bir ya da
belirli arlıklarla birden çok sayıda destek sağlamak gerekebilir. Basamak genişği 600
mm olan yürüyen merdiven için 7 m den fazla yüksekliklerde ve genişliği 1000 mm
olan için yürüyen merdiven ise 5.5 m den fazla yüksekliklerde üst ve alt kısımlar
koyulan desteklere ilave olarak orta kısımda da bir destek gerekir. Montaj sırasında
takip edilmesi önerilen işlem sırası aşağıda verilmiştir:
1. İskelet montajı ve yerleştirilmesi
2. Üst kısma tahrik grubunun kurulması
3. Alt kısma zincir gergi arabasının yerleştirilmesi ve hizalanması
4. Motorun üst kısma konulması ve hizalanması
5. Üst yan kolların montajı
6. Alt yan kolların montajı
7. Tırabzan destek kollarını montajı
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8. Tırabzan yataklarının yerleştirilmesi
9. Taban gerdirme mekanizmasının kurulması
10. Sıva işleri için ara verilmesi
11. Tahrik gurubunun hizalanması
12. Motorun hizalanması
13. Kontrol aletleri, elektrik kutusu ve panoların bağlanması
14. Hat kol ve desteklerinin montajı
15. Eğri hatların ve uzatma hatlarının yerleştirilmesi
16. Yan duvar destek kol ve sütunlarının yerleştirilmesi
17. Yağlayıcıların yerleştirilmesi
18. Tırabzan zincir dişlisi ve zincirinin montajı
19. Basamak zincirlerinin montajı
20. Kırık zincir ve basamak kontrolü
21. Zemin plakaları, giriş kapakları ve tarak plakalarının yerleştirilmesi
22. Tırabzanlar ve fırçaların montajı
23. Yürüyen merdivenin çalıştırılıp denenmesi
24. Basamakların denge ayarları ile yan plakaların montajı
7. GÜVENLİK TEDBİRLERİ ve BAKIM

Yürüyen merdivenler sadece insanların taşınması amacı ile tasarlanıp
kurulmuştur. Ağır ve hacimli eşyalar, yürüyen merdivene hasar verebilecek, yan
panelleri çizebilecek, tıkanıklık ve kazalara neden olabilecek ve güvensiz ortamlar
oluşturabilecek maddeler yürüyen merdiven ile taşınmamalıdır. Aşağıdaki kurallara
yürüyen merdiven ve bantların hareketi sırasında güvenlik nedeni ile uyulması gerekir.
a) Yürüyen merdiven ve bantları kullanmakta zorluk çeken yaşlı, sakat vs. gibi
kimseler yürüyen merdiveni kullanmamalı.
b) Yürüyen merdiven ve bantlara binilince tırabzan tutulmalıdır.
c) Yürüyen merdiven ve bantlara insanlar sadece el çantalar ile binmelidir. Bebek
arabası, büyük ve ağır yükler, tekerlekli sandalyeleri buralarda taşımamalıdır,
bunların devrilme veya sıkışmaları nedeni ile kazalar olabilir.
d) Çocukların yürüyen merdiven ve bantların çevresinde oynamalarına izin
verilmemelidir.
e) Yürüyen merdiven ve banların kenar kısımlarından uzuvlar ve özellikle ayakların
uzak tutulması gerekir.
f) Tırabzan yanındaki boşluklarda çocukların kaymasına engel olacak önlem
alınmalıdır.
g) İniş ve biniş kısımlarında rahat ve emniyetli bir geçiş için birkaç adet yatay basamak
olmalıdır.
h) Yolcuları basamaklara oturması engellenmelidir.
i) Yolcuların yüzü gidiş yönüne bakmalıdır.
j) Yolcuların çıplak ayakla seyahat etmeleri engellenmelidir.
k) Sistemde uygun ve görülebilir yerlerde acil durum düğmesi olmalıdır. Fren bu
düğme ile acil veya zincir kopması vs. gibi arıza durumlarında otomatik olarak
devreye girmelidir.
l) Özellikle katlara açık ve diğer kısımlarda yangına karşı önlem alınmalıdır. Yan
kenarlar, alt kısmı ve motor odası gibi kısımlar yangına dayanıklı malzeme ile
kaplanmalıdır.
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m) Eğim açısı standardı 30 derecedir. Baş dönmesi ve mide bulanmasına neden
olabileceği için eğimin çok dik olmamalıdır.
n) İniş ve biniş kısımlarında kargaşa ve tıkanıklığı gidermek için önlemler alınmalıdır.
o) Tırabzanın hareketli olması nedeni ile bağlantı kısmındaki boşluğa cisim ve parmak
gibi uzuvların sıkışmasını önleyen koruyucular monte edilmelidir.
p) Basamağın kenarına yaklaşma nedeni ile olabilecek kazaları önlemek için bu
kısımda farklı ve genelde sarı renkli plastik koruyucular yerleştirilir. Bu kısımda
sıkışma olduğu zaman durmayı sağlayan düzenler de tasarlanmıştır.
q) Basamak ve zincirler genelde dökme demirden yapılan gevrek ve sert parçalardır.
Bu kısımlardaki bir kırılma veya kopma sonucu olabilecek kazaları önlemek için,
algılayıcı kontrol ünitesi ile otomatik durdurma freni olmalıdır.
r) Arızalarda otomatik veya acil durumlarda durdurma düğmesi ile devreye giren fren
vasıtasıyla yapılan yavaşlama oranı ve durma, yolcularda herhangi bir yaralanmaya
ve sakatlanmaya neden olmayacak şekilde olmalıdır. Zincirin kopması ile,
basamaklar ve üzerindeki yolcuların aşağı yönde frenleme olmadan doğal olarak
yaptığı serbest hareketin hız zaman ve hız mesafe ilişkilerini inceleyen teorik ve
deneysel çalışmaların sonucu Şekil 143, Şekil 144 ve Şekil 145’deki eğrilerde
görülmektedir.

Şekil 143. İniş Durumunda Basamak Hız - Mesafe Eğrisi

Şekil 144. İniş Durumunda Basamak Hız - Zaman Eğrisi

Dr C Erdem İMRAK
imrak@itu.edu.tr

MAK540 - Düşey Transport Sistemleri

232

Şekil 145. Çıkış Durumunda Basamak Hız - Mesafe Eğrisi
s) Tahrik zincirinin emniyet açısından kontrolünü sağlayan elektronik alıcılar
kullanılmalıdır.
t) Açık tesislerin üstü, özellikle yağmurda ıslanan basamaklardan kayabilecek
yolcuların yaralama ve sakatlamamalarını önlemek için kapatılmalıdır.
u) Yürüyen merdiven ve banların güvenli kullanımı için giriş ve çıkış kısımlarında
olabildiği kadar boş alan bırakılmalıdır. EN 115'e göre belirlenen standart alanlar
Şekil 146’da görülmektedir.

Şekil 146. Giriş ve çıkış bölgelerindeki alanlar
v) EN 115'e göre insanların başlarını üst kısma çarpmamaları için gerekli mesafe Şekil
147’de görülmektedir.
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Şekil 147. Baş üstü mesafeleri
w) EN 115'e göre tırabzan merkezinin duvar ya da diğer elemanlara yataydaki uzaklığı
en az 80 mm olmalıdır. Bu mesafe üzerindeki yükseklik de en az 2.1 m olmalıdır.
Kat giriş ve çıkışlarında tırabzan merkezinin engellere yataydaki uzaklığı en az 0.5
m olmalıdır. Bu güvenlik mesafeleri sağlanamaz ise özel koruma gereçleri ve
uyarıcı işaretler kullanılmalıdır.
Yürüyen merdivenlerin bakımı ve muayenesinde uygulanan yöntemler aşağıda
maddeler halinde verilmiştir.
1. Merdivenlerin çalışması dinlenmeli
2. İşaretli basamağın tam çevrim yapmasına kadar dinlenmesi
3. El bandı ile eş çalışan basamağın işaretlenerek kontrolü
4. Stop düğmesinin ve anahtarının kontrolü
5. Giriş ve çıkışlarda basamakların kontrolü
6. Boşluk var mı bakılması
7. Basamak etiketlerinin kontrolü
8. Basamak dişlerinin kontrolü
9. Dişlerin, eksik olup olmadığının ve aralıklarının kontrolü
10. Basamak ve etek emniyet switchlerinin kontrolü
11. Basamaklar yüksekliklerinin kontrolü
12. Her iki el bandının da kontrolü, temizliğine ve ek yerlerine dikkat edilmesi
13. El bandı sıkıca tutulup, bırakılarak kayma olup olmadığının kontrolü
14. Basamaklar hareket ederken, el bandının durup durmadığının kontrolü
15. Tahrik zincir gerginliğinin kontrolü
16. Makinanın yağlanan kısımlarının kontrolü
17. Elektrik motorunda aşırı ısınma olup olmadığının bakılması
18. Zincir çarklarının kontrolü
19. Gerginlik ayarlarının bakılması
20. Genel olarak yerinden çıkan vida ve somunların kontrolü
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8. YÜRÜYEN MERDİVEN ÖRNEK HESABI

Katlararası mesafesi 6 m olan ve saatte 6500 kişinin kullandığı iki kat arasına
yerleştirilecek olan yürüyen merdiven için α = 30 ° eğim seçilmiştir. Yürüyen
merdivenin seçimi ve hesapları şöyledir:
a) Yürüyen merdiven hızı ve basamak genişliği
Yürüyen merdivenin hızı ve basamak genişliği taşıma kapasitesine uygun olarak
Tablo 129 yardımıyla seçilir. 6500 P/saat kapasite için v = 0.5 m/s hız ve 800 mm
basamak genişliği seçilmiştir.
Tablo 129. Yürüyen merdiven hızı ve basamak genişliği
Teorik taşıma kapasitesi [P/saat]
Basamak
Genişliği
v = 0.5 m/s
v = 0.6 m/s
v = 0.65 m/s v = 0.75 m/s
600
4500
5400
5850
6750
800
6750
8100
8775
10125
1000
9000
10800
11700
13500
b) Tam kapasite ile çalışmada yolcu sayısı

Z = 3600 ⋅ ϕ ⋅

A⋅v
2 ⋅ 0.5
= 6750 P/saat
= 3600 ⋅ 0.75 ⋅
a
0.4

Burada
A
a
ϕ

: basamakta taşınan insan sayısı (1 - 2)
: basamak eni (0.4 m)
: doluluk faktörü (Tablo 130)

Tablo 130. Basamak doluluk faktörü ϕ
Basamak
ϕ
Genişliği
faktörü
600
0.50
800
0.75
1000
1.00
Seçilen yürüyen merdiven mevcut kapasiteyi karşılayabilmektedir.
c) Yürüyen merdivenin boyutları
İki görünüşü ile Şekil 148'de verilen yürüyen merdivenin temel boyutları Tablo
131'de tırmanma açısına göre verilmiştir.
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α = 30°

Şekil 148. Yürüyen merdivenin şematik resmi ve önemli boyutları
Tablo 131. Yürüyen merdivenin temel boyutları
Tırmanma
Basamak
L3
L1
Açısı
Genişliği (C)
600
2152
2431
27.3 °
800
1000
600
2219
2459
30 °
800
1000
600
2286
2487
35 °
800
1000

A

B

750
958
1158
750
958
1158
750
958
1158

1180
1380
1580
1180
1380
1580
1180
1380
1580

Eğimli taşıma mesafesi :
Le =

H
6000
=
= 12000 mm
sin α sin 30

d) Yolcu taşıma süresi
L + L e + L 3 2219 + 12000 + 2459
= 33.36 s
=
t= 1
v
0.5 ⋅1000
e) Yürüyen merdiven motor gücü
Görünen (yük taşıyan) basamak adedi :
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B=

H
6
=
= 30
h 0.2

Ortalama insan ağırlığı 75 kg alındığında basamak üzerindeki yük :
P = M ⋅ B ⋅ (PS = ϕ ⋅ A )
P = 75 ⋅ 30 ⋅ (0.75 ⋅ 2 ) = 3375 daN

Tahrik gücü :
N=

v ⋅ P ⋅ sin α 0.5 ⋅ 3375 ⋅ sin 30
=
= 11.03 kW
102 ⋅ η
102 ⋅ 0.75

Sistemin toplam verimi η = 0.6 alındığında bulunan güç 11.03 kW tır. Tablo
132'de tırmanma açısı, basamak genişliği ve katlararası mesafeye göre motor güçleri
verilmiştir. Gerekli motor gücü olarak tablodan 11.7 kW değeri okunur. Yapılan hesap
ile seçim yaklaşık aynı sonucu vermiştir.
Tablo 132. Yürüyen merdiven motor güçleri (v = 0.5 m/s için)
Tırmanma
Açısı

Basamak
Genişliği [mm]
600

27.3 °

800
1000
600

30 °

800

1000
600
35 °

800
1000

Katlararası
mesafe [m]
3.0 - 5.5
6.0
3.0 - 4.5
5.0 - 6.0
3.0 - 3.5
4.0 - 5.0
5.5 - 6.0
3.0 - 5.5
6.0
3.0 - 4.5
5.0 - 5.5
6.0
3.0 - 3.5
4.0 - 4.5
5.5 - 6.0
3.0 - 5.5
6.0
3.0 - 5.0
5.5 - 6.0
3.0 - 4.0
4.5 - 6.0

Motor gücü
[kW]
5.5
7.5
5.5
7.5
5.5
7.5
11.7
5.5
7.5
5.5
7.5
11.7
5.5
7.5
11.7
5.5
7.5
7.5
11.7
7.5
11.7

f) Tahrik zinciri seçimi ve hesabı
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Basamakları hareket ettirmek için kullanılan 2 adet tek sıralı lamelli zincir seçimi
ve kontrol hesabı yapılmalıdır.
Zincir uzunluğu, zincir çarklarının çapı 450 mm alındığında
L Z = (π ⋅ D Z ) + 2 ⋅ (L1 + L e + L 3 ) = (π ⋅ 450) + 2 ⋅ (2179 + 12000 + 2459) = 34770 mm
Çekme zincir adımı basamak eninin 1/2 veya 1/3 kadar alınabilir. Basamak eninin
380 ila 407 mm arasında olduğu kabul edilirse, tasarımda 16" (406.4 mm) basamak
enine uygun olarak 3 zincir lokması alındığında zincir adımı;
t=

406.4
= 135.5 mm
3

Zincir adımı t = 135.5 mm için seçilen zincirin teknik özellikleri Şekil 149
üzerinde gösterilmiştir. Zincirin kopma kuvveti 200000 N ve metre başına ağırlığı G =
13 kg/m dir.

Şekil 149. Basamak çekme zinciri ve boyutları
Çevresel kuvvet:
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FÇ =

102 ⋅ N 102 ⋅ 11.03
=
= 2250.12 daN
v
0.5

Merkezkaç kuvvetin zincir üzerindeki bileşeni
13
G 2
⋅v =
⋅ 0.52 = 0.33 daN
9.81
g

Fa =

Bir sıra zincire gelen çekme kuvveti :
FZ =

1
1
⋅ (FÇ + Fa ) = ⋅ (2250.12 + 0.33) = 1125.23 daN
2
2

Zincir mafsal basıncı :
p=

FZ 1125.23
=
⋅ 9.81 = 5.2 N/mm2
A
56 ⋅ 38

Zincir için mafsal emniyet basıncı pem = 18 N/mm2 alındığında, zincir
emniyetlidir.
Zincirin kopma kuvveti :
Fem =

Fkop
λ

Burada
λ

: zincir emniyet katsayısı (Tablo 133)
Tablo 133. Zincir emniyet katsayısı
İşletme şartı
Temiz ve düzenli yağlama
Az temiz ve düzensiz yağlama
Kirli ve yağlanmayan
Kullanım sonucu aşınmış

λ
8
10
12
14

Yürüyen merdiven zincirlerinin temiz ve düzenli yağlandığı kabul edilir ve λ = 8
alınırsa,
Fem =

200000
= 25000 N dur.
8

Zincir çekme kuvveti ise FZ = 11043.7 N olduğuna göre 2.3 kat emniyetlidir.
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