
BÖLÜM 8. 
 
 
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE DENGE PROBLEMLERİ VE 
DEVRİLME KOŞULLARI 
 
 
8. GİRİŞ 
 
Her kren, ister yüklü olsun ister yüksüz olsun işlem esnasında her pozisyonda dengelenmesi 
gerekir. Destekleyici elemanları devrilmeyi veya katlanmayı önlemek için çok iyi dizayn 
edilmiş krenlerde dengeleme için özel bir kontrole gerek yoktur. Fakat dengesinin kontrolü 
zorunlu olan kren çeşitleri de vardır. Bunlar sabit döner krenler (dönme tablası ve sutünları 
ile), bütün mobil dönerler krenler (lokomotif, kamyon ve traktörlerle taşınanlar vb gibi) kuleli 
ve portal krenler olaak genel bir sınıflandırma yapmak mümkündür. 
 
8.1. DÖNER KRENLER 
 
Döner krenler sabit veya döner kolonlu olmak üzere iki kısıma ayrılır.  
Sabit kollu döner krenlerde kren gövdeleri beton zemin veya temel üzerinde sabitleştirilmiş 
bir kolona dönebilir olarak monte edilir. Kolon düşey mesnet kuvvetleri nedeniyle 
burkulmaya ve yatay mesnet kuvvetlerinden dolayı eğilmeye zorlanır.  
Döner kollu krenlerde ise kren gövdesinin kolona sabitlenmiştir. Kolonun alt ucu çapsal ve 
eksenel yataklarla beslenmiştir. Be krenlerde karşı ağırlık kullanarak krenin kendi ağırlığının 
ve yükün yarısının oluşturduğu momenti dengelemeye çalışır. 
 
8.1.1. Sütunları Temel İçine Alınmış Sabit Döner Krenlerin Dengelenmesi 
 
Bu tip krenlerde karşı ağırlığın oluşturduğu momenti, krenin kendi ağırlığından kaynaklanan 
moment ve yükün oluşturduğu momenti dengelemekte kullanılır (Şekil 8.1). Merkez sütunda 
bulunan yük, krenin yüklü ve yüksüz halleri için aynı olur. Kren konstrüksiyonunda alt kısma 
doğru gittikçe yapı daralır ve sütunun son kısmı çelik veya dökme demirden yapılmış yıldız 
şekilli temel plakasına sabitlenir. Bu plakada temele sabitleme kilitleri ile bağlanır. Böylece 
rijid bir yapıya dönüşen kren, bütün yapısı ile birlikte devrilmeye ve eğilmeye çalışır. 
Bu tip krenlerinde uygun temel boyutu şeçiminde göz önünde bulundurmamız gereken 
hususlar; 
 
Krenin dengeleme yükününün konumunun seçimi, 
Ağırlık nedeni oluşacak basıncı karşılayacak toprağın özellikleri 
Dengeleme hesaplarında kullanılan notasyonlar; 
α : Aşırı yükleme katsayısı (genellikle α=1.25) 
Q : Yükün ağırlığı 
G1 : Karşı ağırlıksız döner kısmın ağırlığı 
Gcw : Karşı ağırlık 
G2 : Sütun ve temel plakasının ağırlığı 
Gf : Temelin ağırlığı 
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Şekil 8.1. Sabit Sütunlu Döner Kren 
 
Krenin tamamen dolu iken taşıdığı düşey kuvvetler; 
 
Fy = αQ + G1 + Gcw + G2 + Gf
 
Denge koşulu; 
 
es = (α Q a + G1 e1 + Gcw eg ) / ( α Q + G1 + Gcw + G2 + Gf ) < b / 2 
 
Denge koşulunda rüzgar basıncı ve ataletin ortaya çıkardığı yükler ihmal edilmiştir. 
 
Kren yük taşımıyorken taşıdığı düşey kuvvetler; 
 
Fy = G1 + Gcw + G2 + Gf
 
Devrilmeme şartı; 
 
es' = (Gcw eg - G1 e1) / (G1 + Gcw + G2 + Gf) < b / 2 
 
Zeminle temel arasındaki birim basınç: 
 
Düşey kuvvetlerin etkisi ile oluşan basınç gerilmesi σ = - Fy / b2 olup temele homojen bir 
şekilde dağılmıştır. Hesaplanan gerilme dışında eğme gerilmesi de temeli düşey kuvvetler 
etkisinde zorlamaktadır. Bu gerilim; 
 
σ '́ = M / W = ± Fy es / b3 

 
Gerilmeleri iki uç noktada toplarsak; 
 
1. Köşe : σ1 = - Fy / b2 - Fy es / b3 

2. Köşe : σ2 = - Fy / b2 + Fy es / b3 

 
Temel sadece basınç gerilmelerini ilettiği için 2. köşedeki gerilme şartında es < b/6 olması 
durumda σ  < σ  ́ sağlanmalıdır. 
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Bir kural olarak krenin temeli kare tabanlı olarak alınır ve boyutları tahmini olarak ilk 
hesaplamada tanımlanır. Kren temeli ve beton ya da taştan yapılır. Kullanılan taş veya beton 
yapının özgül ağırlığı 2-16 ton/m3 değerleri arasındadır. 
 
Temel için tavsiye edilen güvenli yükleme gerilimleri; 
 
Taş zemin için  σ cm = 10 – 15 kg/cm2

Kül, taş ku karışımı için  σ cm = 5 – 8 kg/cm2

İnce granüllü kumlu toprak için  σ cm = 2 – 3 kg/cm2

 
Eğer zemin sadece düşük yüklere dayanabiliyor ise temel yapa yollarla çeşitli düzenlemeler 
düşünülerek güçlendirilmelidir. 
 
Temel plakası: 
 
Hafif iş krenlerinde temel plakası dökme demirden (Şekil 8.2) iken daha güçlü krenlerde ise 
çelik kostrüksiyondan veya I profilden (Şekil 8.3) yapılır. 
 
Şekil 8.2. Döküm demir temel plakası  Şekil 8.3 Çelik profilden temel plakası 
Tasarımda temel plakasının boyutları ilk önce tahmin edilirken daha sonra mukavemet ve 
dayanıklılık kontrolleri yapılır. Plakanın ortasındaki delik sütunun daralan son kısmının rijid 
ve çok geniş olması güvence altına alınır. 
 
Temel plakasının deliği şu kuvvet çiftleri ile karşı karşıyadır. 
 
Ho ho = H h 
 
Eşitlikte de görüldüğü gibi moment kolu ho küçük oduğunda kuvvet (Ho) oldukça büyük 
olacaktır. Bu kuvvetin çok büyük değere çıkmaması için ho büyük olmalıdır. Sabit sütunlu 
döner krenlerde, sütunda meydana gelen ihmal ile eğilme olayı dönme hareketini zorlaştırır. 
Sütun çapının arttırılması ile bu duruma bir çözüm bulunabilirse de yapım aşamasında ortaya 
çıkan bir takım zorluklar nedeniyle çapı 300 mm’nin üstüne çıkarmak mümkün değildir. Bu 
yüzden karşı ağırlıksız yük momenti yaklaşık 30 tonm olurken karşı ağırlıklı yük momenti 50 
– 60 tonm olabilir. Moment akışına uygun olarak, sütun yukarı doğru konik olarak küçülür. 
  
Birim gerilmeler şu şekilde yazılır. 
 
σ' = Ho / s D' ve σ" = Ho / s D" 
Bu eşitlikte; 
D' ve D" : Maksimum ve minimum sütun bloğu çapı 
s : Temel plakasının iç çevreleme yüzey kalınlığı 
Yıldız şekilli temel plakasının kolları da T şeklinde olup eğilme gerilmesine maruz kalırlar. 
Temel plakası kollarının kritik kesişme alanındaki moment dayanımı aşağıdaki ifade ile 
bulunabilir. 
 
W = V [(2 e / n r) + 1 / n] (e / σbend) 
 
Burada V kren üzerinde bulunan ağırlıkların toplamı olup V = Q + G1 + Gcw’dir. 
 
e : dönme ekseni ile düşey kuvvet arasındaki mesafe 
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n : bağlama noktası sayısı 
Bağlama kilitleri 
 
Bağlama kriterlerinde meydana gelen ve krenin dönmesinden kaynaklanan kuvvet değerini, 
temel plakası bomunun karşısındaki iki tane kilit tarafından karşılandığını kabul edersek ve 
tasarımda da bu kuvveti Z olarak gösterirsek sağ koldaki bağlama kilitine göre moment 
alındığında bağlama kilidine etkiyen kuvvet Z (Şekil 8.3); 
 
Z = (Q / 2 (a / r - 1) + G1 / 2 (e1/r - 1) - Gcw / 2 (eg/r -1) – G2 / 2 
 
8.1.2. Sabit Döner Krenlerin Döner Platform İle Dengelenmesi 
 
Döner platformlu krenler de müstakil makinalardır. Mekanizmaları ve şasiyi taşıyan platform, 
tekerlekler aracılığı ile bir yuvarlanma çemberi üzerine oturur (Şekil 8.4). 
 

 
 

Şekil 8.4 Döner Platformlu Kren 
 
Burada, pivonun görevi dönen kısımlara yaptığı hareket sırasında kılavuzluk etmekten 
ibarettir. Bundan dolayı pivo tertibatı, yükün ve zati ağırlığın etkisiyle meydana gelen sürekli 
büyük alan eğilme momentine maruz kalmaktan kurtulmaktadır. 
 
Karşı ağırlıklar bu tip döner krenlerde oluşan yüklü ve yüksüz haldeki düşey kuvvetler bilezik 
içinde veya I veya II noktalarında dengelensin. 
 
Denge şartının yazılmasında kullanılan notasyonlar; 
 
α : Aşırı yükleme katsayısı (genellikle α=1.25) 
Q : Yükün ağırlığı 
a : Dönme eksenine göre yükün uzaklığı 
G1 : Karşı ağırlıksız döner kısmın ağırlığı 
e1 : Dönme eksenine G1’in uzaklığı 
Gcw : Karşı ağırlık 
eg : Karşı ağırlığın dönme eksenine uzaklığı 
 
Tamamen yüklü kren için düşey kuvvet; 
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V = α Q + G1 + Gcw
 
Bileşke düşey kuvvet V’nin uygulama noktası ön dengeleme (I) noktasının arkasında 
bulunmalıdır. Dolayısıyla; 
 
e = (α Q a + G1 e1 - Gcw eg) / (α Q + G1 + Gcw) < er
 
Yüksüz kren için düşey kuvvet 
 
Vo = G1 + Gcw
 
Bu kuvvetin uygulama noktasında arka dengeleme (II) noktasının önünde yer almaktadır. 
Dolayısıyla; 
 
e = (Gcw eg - G1 e1) / (G1 + Gcw) < er
 
Hesaplamalarda yük dikkate alınmaksızın 1500 N/m2’lik maksimum bir rüzgar basıncı ve yük 
indirirken ani fren yapılması sırasında açığa çıkan atalet kuvveti hesaba katılmalıdır.  
 
Yuvarlanma yolunun yarıçapı R ise yük altında ve yüksüz konumda meydana gelen bileşke 
kuvvetler merkezi pivonun her iki tarafında bu pivondan takriben R/3 kadar uzaktan 
geçmelidir. 
 
8.2. MOBİL DÖNER KRENLERİN DENGELENMESİ 
 
Bütün mobil krenlerin devrilmesini önlemek için uygun bir dengeleme sistemine sahip olurlar 
(Şekil 8.5). 
 

 
Şekil 8.5 Mobil Döner Kren 

 
Krenin yüklü çalışması halinde krene etkiyen kuvvetlerin dengeleme eksenine göre 
oluşturduğu moment nedeni ile yük dengeleme katsayısı 1.15’den küçük olmamalıdır. Sadece 
yüklü çalışma için rüzgar, kar, iç kuvvetler ve güvenlik etkisinin değimesi gibi ek yükleme 
etkileri de göz önüne alınmalıdır. 
 
Sadece maksimum çalışma yükünün ağırlığı etkiyorsa yani diğer yükler ihmal edilir ise bu 
katsayı 1.4 değerinden küçük olmamalıdır. 
 
Bu tip krenlerde arka kısmın dengelenmesinde kullanılan katsayı, dengeleme eksenine göre 
krenin bütün bölümlerinin bu eksenden uzak konulmasına bağlı olarak oluşan ve bilezik 
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yüzeyine yönlenen moment oranı ile birlikte diğer yükleme durumlarında göz önüne alınan ek 
kuvvetlerde düşünülerek belirlenmelidir. Dolayısıyla bu değer 1.15’den daha düşük 
olmamalıdır. Bu durum, krene etkiyen bütün kuvvetler yükleme alanı içinde olmalı ve 
dengeleme ekseni buna ters yöndeki uzaklıklarda 0.15’ten az alanı çevreleyen noktalar 
arasında kalmalıdır. 
Yüklü ve yüksüz haldeki krenlerde dengeleme için tanımlanan bu katsayı değeri dengeleme 
eksenine dik olan boma göre şu şekilde ifade edilir. 
 
Sayısal değerler belirlenirken kullanılan katsayının yüklü veyüksüz haldeki denge bomunun 
en kısa açıklık aralığında konumlandırıldığını kabul edilir.  
 
Su seviyesi buharlaştırıcıda en yüksek seviyeden alınmalıdır. Eğer bu seviye kren stabiletisini 
düşürecekse bu seviye minimum seviyeye düşürülmelidir. 
 
Yakıt ve su tankları kren stabilitesini arttırdığı sürece mümkün olduğu kadar dolu tutulur. 
Diğer koşulda ise boş olması yeğlenmelidir. 
 
Yüklü durumda krenin yük dengeleme katsayısını bulmak için; 
 
K1 = [ G (c + b - ho sinα)-Q v / g t (a-b) - W1 ρ1 - W2 ρ2 – Q n2 a h / (900 - n2 H)] / Q (a-b) 
 
Yük dengeleme katsayısının bulunmasında kullanılan notasyonlar; 
 
K1 : Yük dengeleme katsayısı 
G : Krenin ağırlığı (kg) 
c : Krenin ağırlık merkezinin dönme eksenine olan uzaklığı (m) 
b : Krenin dönme ekseni ile dengeleme ekseni arasındaki mesafe (m) 
ho : Krenin ağırlık merkezinden tekerleklerin bulunduğu seviye arasındaki mesafe 
(m) 
α : Krenin eğimi veya yol açısı veya dört noktadan ayaklar çıkarılarak 
sabitlenmelerde kamyon üzerinde 3˚ civarında iken, patentli ve mobil krenlerde 1˚ 30' olarak 
alınabilir. 
 
Q : Maksinun çalışma yükü (kg) 
v : Yük kaldırma hızı (m/s) 
g : Yer çekimi ivmesi (m/s2) 
t : Frenleme süresi (s) 
a : Krenin dönme ekseni ile yatay yüzeye asılı olarak duran krenin tutturulmuş 
hareketli kütlesinin ağırlık merkezi 
 
W1 : Krene etkiyen rüzgar kuvveti (krenin dönme eksenine dik) (kg) 
ρ1 : Dengeleme çizgisi ile rüzgar kuvvetinin uygulama noktası arası mesafe (m) 
W2 : Rüzgarlıktan etkiyen rüzgar kuvveti (Yüklü çalışma halinde çalışılan yükle 
aynı yönlü) 
ρ2 : h 
n : Krenin devri (dev/dak) 
h : Krenin bom kafası ile dengeleme ekseninden geçen yüzey arasındaki mesafe 
(krenin dönme eksenine dik) (m) 
H : Krenin bom kafası ile kütlenin ağırlık merkezi arasındaki mesafenin en düşük 
olduğu uzunluk (m) 
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Yük dengeleme katsayısını belirlerken şu çok önemli hususlar göz önüne alınmalıdır. 
Maksimum yükü maksimum açıklıkta kaldırma. 
 
Yer açısının yüke göre büyüklüğü 
Rüzgar kuvveti 
Yük frenlendiğinde oluşan atalet kuvvetleri 
Kren döndürüldüğünde oluşan merkezcil kuvvetler 
Yüksüz durumda krenin dengeleme katsayısı bulmak için, 
 
K2 = [ G1 (b - c1 – h1 sinα) - W1 ρ1] / [G2 (c2 – b + h2 sinα)] 
 
Burada; 
K2 : Yüksüz krenin dengeleme katsayısı 
G1 : Krenin bütün ağırlığı (kg) 
b : Krenin dönme ekseni ile dengeleme ekseni arasındaki mesafe (m) 
h1 : Krenin bütün parçalarının ağırlık merkezi ile krenin dönme ekseni arasındaki 
mesafe (m) 
α : Krenin yatıklık açısı (˚) 
G2 : Krenin bilezik dışında kalan parçalarının ağırlığı (kg) 
c2 : Dönme bileziği dışına yerleştirilmiş kütlenin ağırlık merkezi ile krenin dönme 
ekseni arasındaki mesafe (bom ile aynı yönlü) (m) 
h2 : Dönme bileziği dışına yerleştirilmiş bütün kren parçalarının ağırlık merkezinin 
dönme ekseninden geçen düzlem arası mesafe (m) 
W1 : Sabitleme düzleme paralel etkiyen rüzgar kuvveti (kg) 
ρ1 : Rüzgar etki noktası ile sabitleme düzlemi arası mesafe (m) 
 
Yüksüz durumda dengeleme katsayısı hesaplanırken aşağıdaki özel durumlar göz önüne 
alınmalıdır. 
 
Yük hareket ettirilirken oluşan en küçük bom yarıçapı 
Karşı ağırlığa doğru olan yer açısı 
Devrilme yönüyle aynı yönlü oaln rüzgar kuvveti 
 
8.3. KONSOL KRENLERİN DENGELENMESİ 
 
Bu tip krenlerin denge hesaplarında arabanın en uç noktada olduğunu düşünürsek, araba ve 
yük ağırlığının doğrultusu alt yürüme rayının eksenine dik geçecektir. Konsol ağırlığı G1, 
frenlemedeki arabanın atalet Gin olarak gösterirsek dengeleme rayı il edüşey bileşke kuvvet 
arasındaki mesafe şu şekilde elde edilir (Şekil 8.6). 
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Şekil 8.6 Bir yarı konsol krenin dengeleme durumu 
 
Düşey kuvvet; 
V = Q + Go + G1
E = (G1 e1 + Gin e2) / (Q + Go + G1)  
 
Dengeleme sınırıda şu şekilde ifade edilir.  
 
φ = L / (L-e) 
 
Güvenli değer φ = 1.35 olmalıdır.  
 
Yarı konsol krenlerde, krenin ray üzerindeki hareketinde de dengeleme göz önüne alınmalı ve 
rüzgar kuvveti ile atalet kuvvetleri de önemli duruma geçebileceğinden hesaplara katılmalıdır. 
 
8.4. DÖNER KULELİ KRENLERİN DENGELENMESİ 
 
İnşaatlarda kulanılan döner kuleli krenlerde de dengeleme problemi ortaya çıkmaktadır. Bu 
tip krenlerde arabanın yürüdüğü kolun karşı kolunun en uç noktasına karşı ağırlık konur ve 
ayrıca belirlenmiş noktalardan halatlarla sabitlenir (Şekil 8.7). 
Burada kullanılan kuleli krenlerin hesabına rüzgar etkisi, kar kütlesinin kren üzerinde 
dağılımı, krenin dönmesi sırasında oluşan atalet kuvvetleri hesaba katılarak dengelenmenin 
yapılması düşünülmelidir.  
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Şekil 8.7 Kuleli inşaat kreni 
 
8.5. SAYISAL ÖRNEK 
 
Açıklığı 7 m olan 2,000 kg’lık döner platformlu aşağıda şekli verilen kren normal yüke oranla 
kütlesi  % 150 nispetinde daha fazla olan bir yük altında, yani 3,000 kg’lık bir yük için 
denenmiştir. Bilyalı yuvarlanma yolunun çapı 1470 mm’dir. 
Deneme sonucu tablosu 
Kuvvetler Platform eksenine olan uzaklık (m)
Deneme Yükü 7 
Ok Ağırlığı 4.5 
Kabin ve Mekanizma Ağırlığı 0.220 
Karşı Ağırlık 1.25 

Bileşke kuvvetlerinin etki noktaları, 
Deneme yükü altında:  OG1 = 450 mm 
Normal yük altında  OG2 = 210 mm 
Yüksüz konumda  OG3 = 320 mm 
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