
 

BÖLÜM 10. 
 
 
TRANSPORT SİSTEMLERİNİN MALİYET HESAPLARI 
 
10.1. Kren ve Parçalarının Maliyetleri 
 
Kren maliyetlerinin tam olarak hesabı için; kren elemanlarının, kullanılan malzemelerin ve 
krenin montajının hesabı gerekmektedir. Bu değişken maliyetler krenin ağırlığına bağlıdır. 
 
10.1.1. İlk yaklaşım olarak kren maliyeti, kren ağırlığının lineer fonksiyonu olarak kabul 
edilir: 
 
C = AG + B          (10.1) 
 
Burada, A malzemelerin ağırlına bağlı bir katsayıdır (birim ağırlık maliyeti, kaldırma ve 
taşıma parçalarının maliyeti), B ise krenin ağırlığına bağımlı olmayan maliyetlerdir. Birim 
kren ağırlığının maliyeti, özgül maliyet olarak adlandırılır: 
 

G
BACS +=           (10.2) 

 
Hesaplardaki A katsayısı daha çok malzemelerin maliyetlerine bağlıdır. Malzeme olarak 
yüksek kaliteli çelik veya özel alaşımlar kullanılırsa A katsayısı da artar. B büyüklüğü ise 
krenin çalışma ve montaj metotlarına, iş yerine (fabrikaya) yatırılan sermayeye, krenin üretim 
hattı uzunluğuna ve mühendisliksel standartlarını ve fabrikanın organizasyonunu karakterize 
eden bir çok faktöre bağlıdır. Bu nedenle tam olarak belirlenmesi çok zordur. Ancak belirli 
bir üretim hacmi için ortalama değerler saplanabilir. 
 
Belirli bir kütleleri olan halat ve rulman gibi kren ekipmanlarına ait A ve B katsayıları daha 
az değişkenlik gösterir (tablo 10.1). 
 

Tablo 10.1 A ve B katsayılarının değerleri 
Kren Parçası A B 

Çelik halat (σz = 160 kg/mm2) 0,3 0,06 
Parlak tel (1. sınıf) 0,3 0,08 
Kendinden ayarlı çift sıra bilyalı yatak 0,65 4,6 
Radyal tek sıra bilyalı yatak 0,75 0,17 
Elektrikli kren motoru 0,65 32 
Azaltma dişlileri 0,45 18 
Dişli motorları 0,9 66 
Dişli kavramlar 0,55 17 

 
Tüm krenin diğer parçalarının maliyetleri denklem (10.2) kullanılarak tahmin edilebilir. Tüm 
kuleli krenlerin özgül maliyetleri şekil 10.1 den de görülebileceği gibi denklem (10.2) ye 
uygundur (A = 180; B = 2600). Ratasep, 1966 da portal krenlerde yaptığı incelemeler 
sonucunda A = 400 ve B = 20000 değerlerini elde etmiştir. 
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Şekil 10.1 Kuleli krenlerin ağırlıklarının fonksiyonu olarak özgül maliyetleri 

Kren parçaları ve ekipmanlarının maliyetleri, kren ağırlığının bir fonksiyonu olarak elde 
edilebilir. Ayrıca Braude, bu maliyetleri elde etmek için krenin ana boyutlarının bir 
fonksiyonunu da önermektedir. 
C = aF2 + bF + co         (10.3) 
F, parça ya da elemanın hesaplanan temel ölçüleri; a, b ve c0 sayısal sabitlerdir. Tablo 10.2, 
bazı parçalar için a, b ve c0 katsayılarının değerlerini içermektedir. 
TABLO 10.2. Üretilen parça ve elemanların maliyetlerini belirlemek için gereken sabitler 

Parça veya 
Eleman 

Nominal 
boyut 

Değişim 
aralığı, 
mm 

410a −⋅ , 
rub/mm2

210b −⋅ , 
rub/mm2 C0, rub 

LK-R6×19 kablo Çap 17 – 30 2 2,9 -0,275 
TK-6×19 kablo Çap 17 – 30 6 0,71 0,007 
Çift sıralı ayarlı 
(bearing) İç çap 40 – 120 10 -9,2 5,5 

Tek sıralı radyal 
(bearing) İç çap 25 – 125 4,7 -3,0 0,6 

1000 mm 
uzunluğunda 
şaftlar 

     

40Kh çeliği Çap 125 – 275 1,5 -17,6 43 
45 çeliği Çap 65 – 150 3 23,7 -7,7 
500 mm 
uzunluğunda 
akslar 

Çap 70 – 200 4,4 0,125 1,2 

Tek ağızlı kanca Kritik kesit 
yüksekliği 110 – 260 102 -190,0 103 

Dökme 
merdaneler Dış çap 250 – 

1000 0,67 21,4 -35 

RM tipi vites 
kutusu 

Şaftların 
eksenleraras
ı mesafesi 

250 – 
1000 17,7 -70,0 125 

V tipi vites 
kutusu 

Şaftların 
eksenleraras
ı mesafesi 

450 – 750 2,46 60,6 -203 

Bizim fikrimizce (10.3), (10.1)’e göre ulaşması daha kolaydır. Çünkü daha geneldir ve sadece 
çapları hesaplamalardan sonra belirlenen parçalar için değildir. Fabrikaya yatırılan sermaye 
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ve üretim süresi B değerine yüksek derecede etki ettiğinden aynı ya da benzer sayıda uzun 
süredir üretilen parçalar arasında kurulan bağıntılar geçerlidir. 
 
10.1.2. Yeni bir kren tipinde sorunlar genellikle üretimin ilk yıllarında gerçekleşir ve 
sonrasında çözülür. Bu sorunlar ilk üretilen serinin maliyetini etkiler. İlk üretilen serinin 
hesaplamalarında dikkate alınmamalıdırlar. Krenin üretim sırasındaki işletme maliyeti bu 
sorunlardan etkilenir. Ratasep, Kirov’daki fabrikada yeni portal krenlerin maliyet analizini 
yaptı ve şu bağıntıyı elde etti /10.5/: 

α−= AnC  
burada A bir katsayı ((grabbing) krenler için A = 100 ruble/ton); n krenin seri numarası; α, 
değeri 0,2 ile 0,25 arasında değişen üstel bir sayı. 
 
İlk krenden onuncu krene gelindiğinde maliyetin yaklaşık %35 azaldığı görülmektedir. 
 
Ipatov tarafından elde edilen veriler /10.1/ üretim süresinin, aşağıdaki tablodaki verilen 
yaklaşık değerleri alan bir δ düzeltme faktörü kullanılarak yapılan makina maliyet 
hesaplamalarının yatırımları belirlenirken hesaba katılması gerektiğini vurgulanmaktadır. 

İlgili makinanın yıllık kapasitesinin 
öngörülen kapasiteye oranı 2 5 10 25 50 

δ değeri 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 
Şekil 10.2’de köprülü krenler ve parçalarının maliyetleri L’vov tarafından yıllık üretimin bir 
fonksiyonu olarak gösterilmişlerdir. Görüldüğü üzere çeşitli mekanizmalara ait eğriler metal 
yapıdaki malzemeler ve krenlere ait eğrilerden daha diktirler. 
 
ŞEKİL 10.2. Köprülü krenler ve parçalarının maliyetlerinin yıllık üretim cinsinden 
fonksiyonu: 1) 15/8 tonluk köprülü kren, l = 20m; 2) kren köprüsü, l = 20m; 3) araba; 4) RM-
350 dişli kutusu; 5) bir tonluk (telpher). 
 
Yukarıdaki değer δ, aynı üretim koşulları altında değişik miktarlarda yapılan aynı tip krenler 
için ağırlık ve maliyet arasında ilişki kurmaktadır.  
Bir örnek olarak, Odessa Ağır Kren Üretim Fabrikası’nda üretilen lastik tekerlekli kollu 
vincin bir serisi üzerinde duracağız. Tablo 10.3.’de 1967 yılında üretilen krenlerin üretim 
tarihi, masraflar ve bilgileri verilmiştir. 
K-401 krenleri dışında bütün tipler için izafi masraflar hemen hemen aynıdır. K-401 krenleri 
için dizayn farklılıklarından dolayı izafi masrafların miktarı çok daha azdır. 
Üretim tesisi kren bedeline, devreye alma ve çalışma alanına kren ve farklı parçalarının 
nakletme masrafları dahil değildir. Bir yerden bir yere hareket eden mobil krenlerde, krenin 
fabrikadan çalışacağı ilk alana nakledilmesine bağlı masraflar sadece hesaba alınır. Daha 
sonraki hareketler, çalışma masraflarının içerisine alınır.  
Devreye alınma ve krenin nakledilme bedelleri, kren ve parçalarının boyutlarına ve ağırlığına 
bağlıdır. Bu bedele, yükleme, indirme, nakletme, ilk montaj ve inşaat dahildir.  
MPS SSSR’ın tarife listesi /10.6/, krenlerin dahil olduğu ağır yükler için yükleme (boşaltma) 
içinde demiryolu bedeli 0.4 ruble/tonolarak belirtilmiştir. Kamyonla nakliyesi de yaklaşık 
aynıdır. 
 
10.1.3. Nakliye maliyeti, mesafe ve yuvarlak demirbaşın kullanışına bağlıdır.  
Kullanış, yuvarlak demirbaşların kapladığı alanla bölünen yüklenmiş kren parçalarının 
ağırlığına eşit olan yükün yığın olarak nakletme ağırlığının esasına göre tayin edilir.  
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Bu yığın olarak ağırlığının maksimum değeri, kullanılan yuvarlak demirbaşların maksimum 
yükleme kapasitesine bağlıdır.  

V
L

=maxγ
     (10.5) 

Burada L, ton olarak yükleme kapasitesi; V ise m3 olarak kullanılabilir hacmi göstermektedir. 

20 tonluk tablalı vagon için maxγ  = 0.18 lt/m3; 60 tonluk tablalı vagon için maxγ  = 0.44 
lt/m3’dür. Nakliye ücretinin sayısal değerlerinin tayin edilmesi, aşağıda gösterilen bir ton 
yükün nakledilmesiin maliyetinin anlatımını içeren kılavuz /10.6/ içindeki Cetvel No:5’e 
bağlıdır. 

( 50−+= lBAC )  ruble/ton (Eğer γ  > 0.1 lt/m3)  (10.6) 
Burada A ve B sabit sayılar olup A, 50 km’ye kadar mesafelerde bir ton yükün nakliye 
maliyeti; B, ise bir ton yükün nakledilmesi için herbir ek km için maliyet artışıdır. l, yükün 
nakliye edildiği mesafedir. 
Tablo 10.3. Odessa Ağır Kren Üretim Fabrikasında Lastik Tekerlekli Kollu  Krenleri Üretim Bilgileri 

Kren 
Tipi 

Kaldırma 
Kapasitesi, 
ton 

Yük 
Momenti, 
M, tonm 

Ağırlık
, G, ton 

Bedel, 
C, bin 
ruble 

Yıllık 
Üretim 
Kapasitesi, 
pcs 

Doğrulama 
Faktörü, δ 

Doğrulanmış 
Bedel, C/δ, 
bin ruble 

İzafi 
Bedel, 
CS=C/δ
G 

K-161 16 60 23.7 16.5 687 0.6 28.5 1.2 

K-255 25 112.5 33 26 178 0.65 40 1.1 

K-401 40 180 48 40.3 5 1 40.3 0.85 

K-631 63 264 69 74 8 1 74 1.18 

γ  < 0.1 lt/m3 olduğunda nakliye masrafı, yükün ağırlığının sabit hesaba katılmayanı olur. 
Eşitlik /10.6/ bu durumda; 

( )[ ]
γ
1.050−+= lBAC

 ruble/ton   (10.7) 
 
3 m yüksekliği aşmayan kren ve parçaları, Sınıf 2 tip yük içerisine girer ve kamyon tarafından 
nakliyesi yaptırılır. “Motorlu Araçlar tarafından Yükleri Taşınması için Düzenli Fiyat Listesi” 
şu şekilde hasıl olur. 
     ruble/ton.km    (10.8) lC 043.0≈
 
Eğer yükün uzunluğu artar ise C maliyeti ∆ yüzdesi tarafından artar. 
Uzunluk, m 3-6.5 6.5-12 >12 
∆, % 25 40 60 
İklim ve yol koşulları, düzeltme faktörünün meydana getirdiği bölgelere USSR kesiminin 
bölünmesini gerektirmektedir. Bu, 0.9 (Leningrad) dan 3.0 a (Kuzey kutbu doğrultusunda 
olan Yakutia ve Magadan sınırı) doğru değişmektedir. 
Kendi kendine tahrik edilen lastik tekerlekli kirişlerin bir yerden başka bir yere nakliye 
maliyeti çalışma masaflarına eşit olduğu kabul edilmiştir. Bu tip transferlerin maliyeti, 
makina saat başına çalışma maliyetinin nakliye içi gereken zamana bölünmesi ile bulunabilir. 
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Kullanım alanından kendi gücü ile katerpiler krenlerin nakliyesinin maliyeti de aynı şekilde 
bulunur. Bu tip krenler, treyler ve demiryolu ile çok uzak mesafelere taşınabilir. Bu tip bir 
taşıma yukarıdaki bilgiler temelinde hesaplanır. 
10.1.4. İnşaat maliyeti, krenin dizaynına ve ağırlığına bağlıdır. Aynı tip krenlerin inşaat 
maliyetleri ve ağırlığının mutlak büyüklüğü arasındaki ilişki aşağıdaki gibi açıklanır. 

G
BACs +=

 (ruble/ton)    (10.9) 
 
Tablo 10.4. bazı kren tipleri için A ve B’nin sayısal değerlerini göstermektedir. 
 

 
ŞEKİL 10.3.Kren ağırlığının fonksiyonu olarak özel inşa masrafları: 
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1)köprülü asma gezer kren, 5-20 t kaldırma kapasitesi; 2) köprülü asma gezer kren, 30-75t 
kaldırma kapasitesi; 3) köprülü asma gezer kren, 80-250t kaldırma kapasitesi; 4)dövme kren 
35-400t kaldırma kapasitesi; 5)portatif kollu kren, 3-30t kaldırma kapasitesi. 
 
TABLO 10.4. Eşitlik 10.9’da ki A ve B değerleri /10.7/ 
Şekil 10.3’deki 
eğri 

Kren Tipi A, rub/t B, rub 

1 Çok amaçlı köprülü asma gezer krenler, 
Kaldırma kapasitesi 5-20t, ağırlık 7.7-327t 

7 760 

2 Kaldırma kapasitesi 30-75t, ağırlık 35-150t 10 1,240 
3 Kaldırma kapasitesi 80-250t, ağırlık 85-270t 5 2,870 
4 Dövme veya pres krenler, 

Kaldırma kapasitesi 35-400t, ağırlık 100-
600t 

25 2,930 

5 Portatif kollu krenler 
Kaldırma kapasitesi 3-30t, ağırlık 95-170t 

28 1,960 

 
(10.9) ilişkisi kule kren ve gezer köprülü kren için geçerli değildir. Bu krenleri inşa etme 
masrafları, krenin dizaynına, montaj ve kaldırma metotlarına epeyce bağlıdır. Bu nedenle, yük 
momenti 25-100 metrik ton aralığındaki yükselen gezici kuleli krenlerin masrafları, ki onlar 
montajlanmış halde taşınabilir kırma taşın yüklenmesi hesaba katıldığı zaman tasarım 
ağırlığının bir tonu başına 2 ve 3 rubles arasındadır (yayınlanan verilere göre/10.21). Bu 
masraflar, 100-160 t.m yük momentli, aynı tip krenlerde 4 ve 6 rubles arasında artmaktadır. 
Çünkü, bazı krenlerin inşası, yükü asmak ve kuleyi yükseltmek için ek operasyonlar 
içermektedir. 
 
Ayrı parçalardan monte edilerek inşa edilmiş 30-110 t.m yük momentli kule krenin inşa 
masrafları dizayn ağırlığının her bir tonu için 9-11 rublestir. 
 
300-1,400 t.m yük momentli krenin inşa masrafı 15-20 rubles/ton’dur.  Bu değerler kreni 
oluşturan parça sayısı arttıkça artmaktadır. 
 
Yukarıdaki bilgiler, uzun süreliğine üretilmiş krenler için geçerlidir. Dizayn alternatifleri, 
inşaat karakteristiklerini geliştirebilir ve kurulum masraflarını azaltır. 
 
Bilgiler, gezer köprülü krenler için geniş dağılım gösterir , çünkü dizaynları çok büyük ve çok 
sık inşa edilmemektedirler, bu yüzden kurulum metotları geliştirilememiştir. 
 
Yayınlanmış bilgiler gösterir ki; 10-50t kaldırma kapasitesine, 25-40m karış uzunluğu, ve 11-
15m kaldırma yüksekliğine sahip gezer köprülü krenlerin inşa masrafları ortalama 40 
rubles/ton’ dur. Bazı durumlarda 20 rubles/ton kadar azdır, ama bazılarında da 55 
rubles/ton’dur. 
 
10.2. ÇALIŞMA MASRAFLARI 
 
10.2.1.Yapılan hesaplamaların ve seçilen dizaynın uygunluğuna dair son sonuca ulaşmak için 
kullanılan temel indeks kaldırılan her ton ağırlık için krenin çalışma masraflarıdır. 
 
Çalışma masrafları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır: 
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1.Bir seferlik masraflar; krenin yatırım masrafları (krenin çalışma alanına ulaştırılmasını ve 
ilk çalışmasını içermektedir). 
 
2.Çalışma masrafları, krenin ilk harcamalarından ve kaldırılan yükün hacminden bağımsızdır 
(bu harcamalar, çalışan personelin maaşlarını da içermektedir). 
 
3.Çalışma masrafları, kaldırılan yükün hacmine, hareketli kren parçalarının ağırlığına, enerji 
ve yağ harcamasına bağlıdır. 
 
4.Çalışma masrafları, kaldırılan yükün hacmine, krenin ve parçalarının emniyetini sağlamaya 
ve onun önemine bağlıdır. Bu harcamalar, planlanmış ve acil tamiratlar ile bozulma ve tamir 
esnasındaki durmalardan kaynaklanan kayıpları içermektedir. 
 
10.2.2. Sık sık bir yerden başka bir yere taşınması gereken krenler için transfer masrafları da 
hesaba katılır. Bu masraflara sökme ve yıkma da dahildir (eğer gerekliyse). Yeni bir alanda, 
kren çalışması için gerekli olan özel yol yapımı harcamaları, transfer masraflarıyla birlikte 
çalışma masraflarının içindedir. Bütün bunlar sunulacak obje için bir seferlik harcamalar 
olarak düşünülmüştür; çünkü onlar içerilen işin miktarına veya hangi şartların alında meydana 
geldiğinden bağımsızdır. 
 
Çalışma masraflarının her bir çeşidinin değeri, ilk olarak üretim prosesinin doğasına bağlıdır. 
 
Eğer, ilgili üretim prosesi sınırlı alanda uzun süre uygulanmışsa, kren tarafından hizmet 
edilen bir makineden diğerine hareket nadir ise, çok zaman ve özel ekipman gerektirmiyorsa, 
ilk dört harcama çeşidi çok önemlidir. 
 
Bu durum; endüstriyel teşebbüse, güç istasyonlarına, limanlara ve çöplüklere hizmet eden 
bütün portatif kollu krenler, gezer köprülü krenler, köprülü asma gezer krenler içindir. Bir 
kere kurulduklarında, onlar daima aynı rayda çalışırlar. Bu durumda; ilk inşa masrafları, 
krenin ilk harcamaları içindedir. Bu krenler için, ray döşeme masrafları genellikle hesaba 
katılmaz.; çünkü, krenin bütün çalışma ömründen bahsedildiğinde, pratik olarak önemsizdir.  
 
Hizmet ömrü boyunca, birçok kez bir yerden başka bir yere taşınan krenler için transfer ve 
ray döşeme masrafları önemlidir. Bu krenler, inşaat mühendisliğinde kullanılan; kule krenler 
ve gezer köprülü krenleri içermektedir. 
 
300 m’yi aşmayan mesafelerde,  krenler raylar ile bir yerden başka bir yere transfer edilir. 
Hizmet edilen bölgeler arasındaki mesafe uzaksa, kren ve ray transfer edilmelidir. 
 
10.2.3. İlgili bölgedeki sosyal koşullar, kren çalışmasının ekonomik göstergesini ve eğer, kren 
karşılaştırılabilir farklı ülkelerde kullanılırsa çalışma koşullarını etkiler. Bu, Tablo 10.5’de 
gösterilmiştir. Aynı tipteki krenlerin ekonomik göstergeleri, USSR ve Alman Federal 
Cumhuriyetinde geçerli olan koşullar altında karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 10.6. Bazı kren komponenleri ve parçalarının tamir süreleri ve maliyetleri 
 

Kren parça ve 
komponentleri Arıza ve tamir türü 

Tamir 
nedeniyle 
durma, 
(saat)  

1966 
fiyatlarıyla 
maliyetler, 
(rub) 

        
  Yüksek kapasiteli köprülü asma vinç, L=10t 
RM-650 hız 
düşürücü Yatak  değişimi 6 95 

  Vites-transmisyonu değişimi 6 180 
TKTG-400 fren Aşinmiş dış yüzey 0.45 8 
  Disk aşınması (dönen) 2 15 

  Disk aşınması (yenisiyle 
değiştirme) 2 30 

  Aşınmış pinler ve göbekleri 1 20 
  Tamamen aşınmış ana parçalar 1 60 
Orta şaft Dişili kavramaların aşınması 1 25 
Tambur Yiv aşınması 4 125 
Kablo Aşınma 0.85 20 
Eşitleyici kasnak Yiv aşınması 1.2 35 
  Aşınmış manşon 1.2 15 
Kanca süspansiyonu Çene aşınması 0.8 65 
  Kanca aşınması 0.8 50 

  Kasnak yivleri ve yataklarının 
aşınması 0.8 85 

 
  Düşük kapasiteli kule kreni (T-128), L=1.5/3 t 
Kaldırma kablosu Çatlak,kırık (yenileme) 5 100 

Elastik kavrama Aşınmış manşonlar, pinler ve yarım kavramalar 2 10 

Ray tekerleği Aşınmış flanş, lastik ve manşon 6 100 
Ani dönme dik şaftı Kırılma, çatlak (yenileme) 7 45 
Yüksek hız vinci şaftı Aşınmış kama 6 35 
Kafa destekleyici 
makaralar Aşınmış makara veya manşon 5 30 

Bom Kiriş ve kolonlardaki deformasyon 7 400 
Kule kafası Kirişteki çatlaklar 28 500 
Kule kesidi Deformasyon 28 330 
Tüm kren Devrilme 42 6,000
 
Stopaj, üretim ve eğer ürün aralarda tedarik edilirse stopajdan önce yatırım yapılan  
kaynakların amortismanı zamanının uzamasına neden olur (bina inşaası, gemi yapımı büyük 
makinaların montajı vs.).  
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Kayıplar üretilen parçaların maliyetine ve teknolojik işlemin yoğunluğuna bağlıdır. Ayrıca 
açık bir şekilde stopajın süresine de bağlıdır. Bu ilişki, ürün akışındaki yedek parçaların var 
olup olmamasına ve kren kullanmadan bazı işleri kısa süre yürütebilme olasılığına bağlı 
olarak belirli durumlarda doğrusal olmayabilir. Ancak, eğer stopaj uzun süre devam ederse 
krene verilen iş bölümleri daha yakına transfer edilebilir. 
Kren stopajına bağlı olan kayıplar tam olarak incelenmemiştir; bu gelecekte yapılacak bir 
görev olarak kalmıştır. Fakat bu kayıplar üzerine bazı fikirler Tablo 10.7’deki verilerden elde 
edilebilir.  
 
Tablo 10.7’deki verilerin analizleri, tasarımdaki farklılıklar için verilen izin yoluyla kren 
maliyetini doğrulamayı gerektirir. 
 
Diğer şartlar eşit olduğunda, kıskaç kepçeli vinçler kancalı krenlerden her zaman daha ağır ve 
daha pahalıdır. Kepçeli krenler iki kat daha fazla köprü kirişine sahip olduğu için ve bu 
yüzden daha karmaşık ana ray sistemine sahip olduğu için köprülü asma vinçlerden daha 
pahalıdır. Dahası, kepçeli krenler, kepçelerinde, taşıma kapasitesinin %30’u ağırlığında olan 
erimiş çelik taşırlar ve döküm aşamasında kren sürücülerine güvenli çalışma koşulları 
sağlamak için gelişmiş kabinlere sahiptir. Benzer şekilde, özel yük kavrayıcı araçlarla ve 
manipulatörlerle donatılmış krenler daha karmaşık ve daha pahalıdır. Bunların hiçbirisinin 
güvenlikle bağlantısı yoktur ve bu yüzden nispi büyüklüğü C2 belirlenirken ihmal edilirler. 
C2’nin karşılıklı olarak doğrulanan değerleri ( kren maliyetinin %’si olarak ) tablo 10.7’de 
parantez içerisinde gösterilmiştir. 
 
Stopaj esnasında yükün boşaltımına bağlı olarak oluşan kayıplar genellikle Tablo 10.7’de 
gösterilen değerlerden daha azdır. Ancak bu kayıplar belirli durumlarda açık bir şekilde daha 
fazla olabilir (erimiş metal yüklü kepçelerin boşaltılması, turbo alternatör rotorları vs.)* 
 
Bir bölümden diğerine taşıma, söküm ve montajı da içeren transfer maliyeti ileriki bölümlerde 
sunulan verilerden belirlenebilir. 
Transferin saatteki maliyeti 
 

Ι=
y

p

T
C

Z 5

T’y bir bölümdeki işlem süresi, T’y=V/Q; V bölümdeki krenin iş hacmidir. Geçici kren 
raylarının kren operasyonundaki saat başına maliyeti benzer bir şekilde şöyle belirlenebilir: 
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y

t

T
C
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Kule krenleri için rayların ortalama maliyeti ile ilgili veriler Tablo 10.8’de verilmektedir. 
 
*Değişik tipteki krenlerin değişik koşullar altında çalışması sonucu oluşan hatalara bağlı olan 
kayıplarla ilgili daha fazla de 
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