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1. GENEL 

1.1. Giriş 

Günümüzde, endüstrileşmenin hızla artması, kentleşmenin de yeni bir boyut 

kazanmasını sağlamıştır. Arsa değerlerinin artmasıyla birlikte, yüksek binaların 

yapımına gereksinim doğmuştur ki böylece asansör sektörünün önü açılmış olup, 

asansör tekniklerini geliştirmek yolunda çalışmalar hızlanmıştır. Modern yapıların 

yükselmesiyle, hızlı ve yüksek teknolojinin kullanıldığı asansörlere ihtiyaç 

duyulmuştur. 

İnsan taşımacılığında kullanılan otomobil, uçak, gemi gibi araçların içinde en 

güvenilir olanı asansörlerdir. Geliştirilen mekanik sistem günümüzde halen 

kullanılmakla birlikte, elektronik alanındaki gelişmeler ile asansörler daha konforlu 

ve güvenilir hale getirilmiştir. 

Hızla artan nüfus ile doğru orantılı olarak asansör kullanımı da artmaktadır. Özellikle 

büyük şehirlerde göze çarpan gökdelenler düşünüldüğünde, asansörlerin ne kadar 

yaygın kullanıldığı anlaşılabilir. Bu yaygın kullanımı karşılayabilmek için genellikle 

asansörler, periyodik bakımları yapıldığı sürece, en az 20 yıl servis edebilecek 

şekilde tasarlanırlar.  

Günlük hayatımızda okul, iş, fabrika, tiyatro binası, ev gibi yerlerde sürekli 

asansörleri kullanırız. Şu an dünya çapında dört milyonu aşkın asansör aktif olarak 

çalışmaktadır ve buna ek olarak, yapılan araştırmalara göre ( Otis firmasınca ) her iki 

saatte bir, bu asansörler dünya populasyonuna eşit sayıda insanı taşımaktadırlar. Bu 

denli çok kullanılan sistemin, her daim geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, 

özellikle inşaat endüstrisinin tartışılmaz en önemli sektörlerinden biri haline gelmesi, 

girişimcilerin asansörler üzerine daha fazla eğilmesine sebebiyet vermiştir. 

Asansörler " yük ve insanları, kılavuz raylar arasında hareketli kabin veya 

platformları ile düşey doğrultuda yapının belli duraklarına taşımaya yarayan 

elektrikli araçlar" olarak tarif edilebilirler. Kılavuz raylar, asansör yapısı ve tarifine 

giren temel elemanlardır. Kabin ve platformun düşey eksenini muhafaza etmeleri, 

sallanmamaları için gereklidir. Ayrıca, halat kopması veya çeşitli sebeplerle iniş 
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hızının artması durumlarında paraşüt freni ile güvenlik sağlarlar. Hareket 

doğrultusunun düşeyden az farklı olduğu özel haller varsa da, bunlar az 

kullanılmaları ve önemsiz görülmeleri nedeniyle, genel sınıflandırma ve 

incelemelerin dışında tutulmuştur. Asansörler, uygulanma yerleri ve konstrüksiyon 

şekilleri yönünden tarihsel bir gelişim izlemiştir. 

Ülkemizde asansör imalat sektörünü incelediğimizde firmaların tamamının KOBI 

tanımına uyan firmalar olduğu görülür. İmalatçı firmalar özellikle son yıllarda hızlı 

bir şekilde ihracata yönelmişlerdir. Sadece çok küçük bir oranı mühendis istihdam 

eden bu firmalar dışa açılmayla birlikte bazı sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardır. 

Bu sorunların en başında ürünlerin sertifikasyonu gelmektedir; örneğin sektördeki 

herhangi bir ürün için CE belgesi alınması zorunluluğu olması gibi. Pek yakında iç 

pazar için de geçerli olacak bu zorunluluk firmaları ürünlerini daha kaliteli imal 

etmeye yöneltmenin yanı sıra araştırma - geliştirme faliyetlerine de önem vermeye 

sevk edecektir. 

Asansör sektöründe herhangi bir ürüne CE belgesi alabilmek için teorik hesaplama 

çalışmalarının öneminin artacağı açıktır. Bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimler 

öncesinde ürünün güvenli olduğu hesaplamalar ile kanıtlanmak zorundadır. Teorik 

ispatın ardından ürün bağımsız kuruluşça deneylere tabi tutulmaktadır. 

1.2. Asansörlerin Kısa Tarihi 

Düşey transporta olan ihtiyaç çok eski uygarlıklara kadar dayanır. Yüzyıllar boyu 

insanoğlu ustalığını kullanarak farklı düşey transport sistemleri geliştirmişlerdir. İlk 

asansörler, sanayi devrimine kadar, insan, hayvan veya su enerjisi yardımıyla çalışan 

ilkel sistemlerdi. 

Antik Yunanistan'da, Archimedes tarafından halatlar ve dişliler yardımıyla ilk düşey 

transport sistemi imal edildi.  

Milattan sonra 80'lerde Roma Kolezyum'da gladyatörler ve vahşi canlılar, düello 

alanının alt kısmında kalan odalarından, kafeslerinden, alana asansörler yardımıyla 

çıkarılmaya başlandılar. Böylece insanoğlu düşey transport sistemleri ile iyiden iyiye 

tanışmaya, aktif olarak kullanmaya başladılar. 
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Şekil 1.1: İnsan gücüyle çalışan asansör 

                               

Antik kayıtlarda birçok ilkel kaldıracın çizimlerine rastlanmıştır. Bunlardan en 

ünlüsü Yunanistan'daki St. Barlaam manastırındakidir. Manastır yerden 61 metre 

yükseklikteki bir tepeye inşa edildiğinden, bir kaldıraçla ( Şekil 1.2. ) transport 

sağlanmaktaydı. 

          

Şekil 1.2: Manastırdaki kaldıraç sistemi ve bu sistemle manastıra çekilen kişi 
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1203 yılında bir deniz kenarına kurulu bir Fransız kilisesi, geniş bir tamburu eşek 

gücüyle çevirmek suretiyle tanbura bağlı halat yardımıyla, yüksek kapasiteli bir 

asansör kullanmaya başladılar. 

Nihayetinde 18. yüzyılda, düşey transportta makina gücünden yararlanılmaya 

başlandı. 1743 yılında 15. Louis Fransa'da Versailles'deki ofisine çıkmak için karşı 

ağırlığa da sahip bir asansör kullanmıştır.  

Söz konusu avantajlara rağmen, herhangi bir halatın kopması halinde kabinin yere 

çakılıyor olması, asansör sisteminin önemli bir eksiğiydi. 1852 yılında Elisha Otis, 

New York'ta çalıştığı karyola şirketinde malzeme taşıma amaçlı tasarladığı 

asansörlerde, mevzu bahis soruna bir çözüm buldu. Bir çeşit frenleme sistemiyle, 

halat kopmalarından meydana gelecek sorunların aşılabileceğini düşündü. Halatlarda 

kopma olduğu gibi fren sistemi devreye girmeli ve maddi, manevi kayıpları 

önlemeliydi. Otis'in sistemi ( Şekil 1.3. ) şekildeki gibi idi[1]; 

 

Şekil 1.3: Otis tarafından tasarlanan ilk frenleme sistemi 

Otis vagonun üzerine bir çeşit yay yerleştirdi. Mandallı bir diğer sistemi ise rayların 

üzerine yerleştirdi. Çekme halatı vagon yayına, platformun ağırlığının mandalların 

raya değemeyeceği gerginlikte olması sağlanacak şekilde sabitledi. Böylece, kabloda 

oluşacak herhangi bir kopmada mandal şeklindeki tutucular, gerginliğin 

kaybolmasından ötürü ray üzerindeki yuvalarına girerek kabini durdurmaktaydılar. 
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Yıllar yılı gelişen sektör, son yarım yüzyıl içinde, işletme güvenliğini kullanma 

rahatlığı ve kolaylığını arttırıcı yönde, özellikle elektrik ve elektronik olarak büyük 

ilerlemeler görülmüştür. Günümüzde üçyüz metre yüksekliği aşan binalar ve kuleler 

yapılmakta olup, asansör hızları saniyede 7 metreye ulaşmıştır. Asansör kabininin 

kablo bağlantısı bulunmayan kumandaların elektro-manyetik olarak iletildiği duruma 

kadar gelişme sağlanmıştır. 

1.3. Asansör Çeşitleri 

Asansörlerin kullanım amaçlarına ve şekillerine göre kendi aralarında 

sınıflandırılmaları mümkündür. Kullanım amaçlarına göre farklı imalat gösteren 

asansörler, hızlarına göre de güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kontrol 

sistemlerine ve motor tahrik sistemlerine göre de sınıflandırma yapmak mümkündür. 

Asansör tasarımında kabin, makine motor seçimi, mekanik tasarım, hız ve güvenlik 

sistemleri kullanma amacına göre yapılır. Bu yüzden tasarımın başında asansörün 

kullanma amacının belirlenmesi gerekir. Her asansör çeşidi kendi içinde aynı 

standartlara sahiptir. 

1.3.1. Kullanım Amacına Göre Asansörler 

1.3.1.1.İnsan Asansörleri 

Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına 

ve avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 

kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın 

yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn den 2,5 m/sn kadar çıkar. 

Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, 

uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. 

Standartlara göre insan asansörlerinin sınıflandırılması; 

 Sınıf I Asansörü: Sadece insan taşımak için tasaralanmış asansör. 

 Sınıf II Asansörü: Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, ancak 

gerektiğinde yük de taşınabilen asansördür. 

Sınıf I ve II asansörleri kullanım yerlerine göre üç tipe ayrılmıştır. 

o Konutlarda kullanılan asansör. 
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o Konut dışı yerlerde kullanılan asansör. 

o Sağlık tesislerinde kullanılan asansör. 

• Sınıf III Asansörü: Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere hasta, sedye v.b. 

taşımak için tasarlanmış asansördür[2]. 

 

Şekil 1.4 İnsan asansörü 

1.3.1.2.Yük Asansörleri 

Yük asansörleri; genellikle insan refakatinde yük taşıması için ön görülen 

asansörlerdir. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma 

kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate 

alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler kullanılır. Aynı 

sınıfta incelenen araç asansörleri ise kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak 

boyutlarda yapılmış olan asansörlerdir. (Şekil 1.5) 

1.3.1.3.Servis ( Monşarj ) Asansörleri 

İlk kez 1960'larda elektronik olarak kontrol edilebilen servis asansörleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Maksimum 1500 kg.'a kadar yapılabilmektedir. Sağlık kuruluşları ve 

lokantalarda kullanılan servis asansörlerinin neme ve korozyona karşı dayanıklı, 

kolay temizlenebilen hijyenik yapıda olması istenmektedir. Bürolar, alışveriş 

merkezleri, bankalar, kütüphaneler, hastaneler, oteller, evlerde servis vermektedirler. 
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Bir insanın sığamayacağı boyutta olan ve tamburlu bir tahrik sistemi ile çalışan 

asansördür. (Şekil 1.6) 

         

Şekil 1.5: Yük asansörü            Şekil 1 6: Servis asansörü. 

1.3.1.4.Araç Asansörleri 

Genellikle otoparklarda, otomotiv firmalarında, araç servislerinde kullanılmaktadır. 

Bu tür asansörlerin yük taşıma kapasitesi 2,5 ton ile 8 ton arasında değişkenlik 

gösterir. Tasarım şekilleri; yarı otomatik, tam otomatik, elektrik tahrikli, hidrolik 

tahrikli veya VVVF kademesiz hız üniteli olarak müşterinin isteği doğrultusunda 

yapılabilir. Araç asansör tasarımları müşterinin talebine göre tasarım açısından 

farklılıklar gösterebilir. (Şekil 1.7) 

1.3.1.5.Özürlü Asansörleri 

Bir koltuk asansörünün kurulumu sayesinde fiziksel nedenlerden dolayı 

gerçekleştirilemeyen birçok işlevin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu tip 

asansörler ağırlıklı olarak yaşlılık sebebi ile taşınmakta güçlük çeken veya fiziksel 

engelleri bulunan insanların taşınmasına yardımcı olmak amacı ile tek kişilik şekilde 

ve merdiven kenarlarına kurulan bir sistemle tasarlanır. ( Şekil 1.8 ) 
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Şekil 1.7: Araç asansörü                        Şekil 1.8: Özürlü asansörü 

 

Maden Kuyusu Asansörleri 

Maden kuyusu asansörleri; yerin derinliklerinde elde edilen kömür, maden filizi gibi 

maddelerin, düşey doğrultuda açılmış olan kuyu boyunca taşınarak yeryüzüne 

çıkarılması amacı ile yapılan, aynı zamanda personelin de taşındığı büyük taşıma 

tesisleri veya koepe-mekanizması gibi adlar verilen sistemler genel asansör tanımı ve 

standartları dışında tutulmuştur. Söz konusu sistem ileriki bölümlerde daha geniş 

incelenmiştir. ( Şekil 1.9) 

1.3.1.6.Yatay Asansörler 

Yatay asansörler, havaalanlarında, hastane ve üniversite komplekslerinde 30 yılı 

aşkın sürede kullanım imkânı bulan ve Otomatik İnsan Taşıma (Automated People 

Movers) olarak da isimlendirilen insan taşıma sistemleridir. Kısaca APM olarak 

bilenen yatay asansörler, raylı yollar üzerine monte edilmiş, tek veya birkaç taşıma 

biriminden oluşan otomatik sürücüsüz taşıma sistemleridir. Bu sistemler yüksek 

kaliteli servise ve saatte 2000 ila 25000 kadar yolcu taşıma kapasitesine sahiptirler. 



9 
 

 

Şekil 1.9: Maden kuyusu asansörü. 

1.3.2. Konstrüksiyon ve Tahrik Yöntemlerine Göre Asansörler 

1.3.2.1. Halatlı asansörler 

Elektrikli asansörlerde kabinin hareketi halat ve kasnak arasındaki sürtünme kuvveti 

ile gerçekleştirilir. Bu da Taşıma kapasitesini arttırmış olur. Her tür binaya uyum 

sağlayabilir. Hızı ve konforu artıran halatlı asansörler elektrikten tasarruf sağlar. 

Değişik çalışma kapasitelerinde çalışmaya imkan veren halatlı sistemlerde 2 m/s 

altındaki çalışma hızlarda redüktörlü (sonsuz vida veya planet mekanizması) 

alternatif akım motorlu; üstündeki çalışma hızlarında ise redüktörsüz doğru akım 

motorlu dizaynlar kullanılmaktadır. 

Redüktörlü Asansörler, asansör tahrik gurubunda AC motor ve bir redüktör 

bulunmaktadır. Böylece kabin hızı, genelde bir sonsuz vida mekanizması ile 

ayarlanır. Bu tip asansörler, 10 kg dan 14000 kg kadar kapasitelerde; 0.125 m/s den 

2.0 m/s kadar hızlarda kullanılırlar. Dişli mekanizmalı asansörler, 10 -12 katlı ofis 

binalarında ve 25 katın altında bulunan apartmanlarda kullanılır (Şekil 1.10a). 

Redüktörsüz Asansörler, 1903 yılında ilk defa Newyork'da BEOVER binasında tesis 

edilen bu asansör, genellikle yüksek katlı binalardaki yüksek hızlı asansördür. Bu 

asansörlerin hızı 2 m/s den fazladır. Dişli çarksız tahrik asansörü büyük hacimli ve 
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devir sayısı düşük olan DC motordan oluşur. Asansör bir stator ve kontrol ünitesi 

tarafından idare edilir ( Şekil 10b) [2] 

                                             

   (a) Redüktörlü asansör.                                        (b) Redüktörsüz asansör. 

Şekil 1.10: Halatlı asansörler 

1.3.2.2.Paternosterler 

Birbirini takip eden kabinler zinciri olarak tanımlanabilir. Durak kısımlarında kapı 

olmadığı gibi genel olarak bir veya iki kişi kapasitelidirler. Kabinler birbirlerine 

lamelli zincirlerle bağlıdırlar ve iniş ile çıkış tarafları kabinleri katlardan yan yana 

geçerler. Kopma halinde kabinlerin düşmesi söz konusu değildir. Her ne kadar 

günümüzde kullanımı azalmış olsa dahi, bina içi trafiğin yoğun olduğu yerlerde 

efektif olarak kullanılmışlardır. 
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Şekil 1.11: Paternoster 

1.3.2.3.Hidrolik Asansör 

Seyir mesafesinin çok olmadığı orta yükseklikteki binalarda hidrolik asansör farklı 

çözümleri ile hem konfor hem de maliyet açısından önemli bir altarnatif 

oluşturmaktadır. Bu tip asansörler 240 kg dan 4000 kg’a kadar ağırlık ve 1m/sn’ye 

kadar hız seçenekleri ile çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan 

durumlarda en iyi çözüm seçeneklerinden biridir. Orta düzeyde yolcu akışı için 

idealdir. 

Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. Asansör hidrolik üniteden elektrik 

akımının yardımı ile pistona geçen yağın pistonları hareketlendirmesi ile çalışır. 

Asansörlerin boyutlarına ve tank yağ kapasitelerine göre çeşitli alternatiflerde piston 

tipleri mevcuttur. Hidrolik asansörler 2/1 tahrikle halatlar yardımı ile endirekt 

çalıştırıldığı gibi 1/1 tahrikle direkt olarak da çalıştırılabilir. Hidrolik asansörlerde 

elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalma gibi bir problemi yoktur. Kendi kendini 

en yakın kata getirecek bir sistemle donatılmıştır. 
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Şekil 1.12: Hidrolik asansör 

1.3.2.4.Kremayerli ve Vidalı Asansör 

Bir vidalı mil aracılığı ile krikoya benzer şekilde, kabinin hareketinin sağlandığı 

küçük kaldırma yükseklikleri ve düşük hızlarda çalışan asansörlerdir. Vidalı mildeki 

otoblokajdan dolayı, kabinin aşağı düşme tehlikesi yoktur. Kremayerli asansörler ise, 

daha çok inşaat işlerinde dış cephe ile ilgili çalışmalar için kullanılmaktadır. 

Kremayerli kısım istenildiği boyda ayarlandığından, inşaat yüksekliği arttıkça 

asansörün seyir mesafesi ayarlanabilmektedir[2].  

1.3.2.5.Eğimli (Tırmanan) Asansör 

İnsan ve yük taşımasında kullanılacak asansörlerin 90 dereceden farklı konumda 

çalıştırıldığı asansör tesisleridir. Eğimli binalarda, açık alanda dik yamaçlarda 

kullanılan eğimli asansörlerde konvansiyonel asansörlere oranla daha fazla alan ve 

özel donanım gerekmektedir. 7° eğimi aşan yerlerde ayaktaki yolcuların kalkış / 

duruş hareketlerinden etkilendiğinden hız sınırlıdır. 
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2. ASANSÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE ELEMANLARI 

2.1. Asansörlerin Çalışma Prensibi 

Halatlı asansörler, günümüzde en çok kullanılan düşey transport sistemidir. Çelik 

halatların gerilmesi ile kabinin yukarı çekilmesi veya aşağı salınması felsefesine göre 

çalışırlar. 

Halatlar kabinin üzerine sabitlenmiş konumda olup, oradan da kasnak (3) üzerinden 

karşı ağırlığa geçerler. Burada kasnak halatın etrafından dolandığı bir yivli çember 

halindedir. Halat kasnak üzerinde sarılı olduğundan ve hareketi bu kasnak tarafından 

sağlandığı için kasnakta yapılacak bir değişiklik halatı da direk etkiler. 

 

Şekil 2.1: Asansör sistemi ve elemanları 

Kasnak bir elektrik motoruna (2) bağlıdır. Motor kasnağı bir yöne çevirdiği takdirde 

kabin yukarı hareket eder, motor aksi yönde kasnağı çevirdiğinde ise kabin aşağı 

yönde hareket eder. Redüktörsüz asansörlerde, motor direk olarak kasnağı döndürür. 

Redüktörlü asansörlerde ise motor kasnağı döndürecek olan dişli tertibatına hareket 
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verir. Genellikle, kasnak, motor ve kontrol paneli (1) birlikte makina dairesinde, 

asansör düzeneğinin üst kısmında bulunurlar.  

Kabini taşıyan halat, kasnaktan dolanıp diğer taraftaki karşı ağırlığa (4 ) bağlanır. 

Karşı ağırlığın ağırlığı, kabinin yüzde kırkının dolu olduğu durumdaki ağırlığına eşit 

olarak alınır. Yani, bir diğer deyişle, kabin yüzde kırk kapasitesinde dolu iken, karşı 

ağırlıkla birlikte denge durumu oluşturabilirler. 

Kasnağın iki tarafı da eşit ağırlıklarla yüklü olduğu takdirde, motorun harcıyacağı 

güç azalacağından, karşı ağırlık bu şekilde dizayn edilir. Temel olarak motor 

yalnızca sürtünmenin üstesinden gelmelidir, işin büyük bir kısmını karşı ağırlık 

halleder. Ya da, bu denge sistem içinde değişmez bir potansiyel enerjinin varlığını 

ortaya çıkarır da denebilir. Kabinin aşağı doğru hareketinde, karşı ağırlık yükselir ve 

potansiyel enerjisi artar, aynı şekilde, kabinin yukarı çıkması sırasında bu olayın tam 

tersi gözlemlenir. Bu aşağı yukarı hareketin pik noktalarında en yüksek potansiyel 

enerjilere ulaşılır. 

Kabin ve karşı ağırlık, asansör kuyusu boyunca kılavuzlanmış raylar (5) üzerinde 

hareket ederler.  Kılavuz raylar karşı ağırlık ve kabinin ileri geri, sağa sola 

sallanmasını engellediği gibi frenleme sistemiyle de birlikte çalışarak kazaların 

önlenmesinde rol oynarlar.  

 

Şekil 2.2: Karşı ağırlık ve kabin 
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Modern asansörlerin birçoğunda elektrik motoru kullanılır. Bu motorların avantajları 

değişken rotasyon hızı, yüksek tork ve güvenilirliktir. Diğer yandan farklı sistemler 

için farklı özelliklerde üretebilmeleri, efektif kullanılmalarını da sağlar. Bilindiği 

gibi, elektrik motorları beygir gücüne göre sınıflandırılırlar, asansörlerde ise birkaç 

yüz beygir gücünde motorlar kullanılabilir. 

Birçok yük asansöründe, kabin bir çok makara yardımıyla hareket ettirilir. Böylece, 

tek bir halat kesidi tüm yükü kaldırmak zorunda kalmaz. Tek makara kullanılması 

halinde ise halat sayısı arttırılır, böylece tek halatta meydana gelecek 

deformasyonların, ( özellikle çekme kuvettinden oluşan ) azalması ve de güvenilirlik 

sağlanır. Özellikle uzun mesafede çalışan asansörlerde halat gerilmesi önemli bir 

sorundur. Kablolardaki gerginlik, onları birbirinden ayırmaya yönelik bir kuvvet 

oluşturur, bu da kabloların uzamasına sebebiyet verir. Birçok nesne gibi, bu kablolar 

da yüksek çekme kuvveti altında birer yay gibi davranış gösterirler. Uzunlukları, 

üzerlerindeki çekmenin derecesi ve süresi ile doğru orantılı olarak artar. Örneğin, 

yolcular asansöre girdiklerinde, yükleme anında halat üzerindeki kuvvet artar ve bir 

miktar uzama meydana gelir. Modern asansörlerde bunun önüne dengeleme 

düzeneğiyle geçiliyor olsa da, yine asansöre yapılacak ani yüklemelerde esneme 

hissedilebilir. 

Kabinler yolcuların nerede durduğuna bakılmaksızın stabil konumda kalmalıdır. 

Bunun yolu da kabinin dikey bir ray düzeneği üzerinde hareket etmesini sağlamaktır. 

Rayların niçin gerekli olduğunu ( Şekil 2.3 )'ten de görebiliriz. 

 

Şekil 2.3: Raylarla kılavuzlanmamış kabinin yükleme halinde durumu 
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Kaldırma kuvveti kabine ortadan etki eder, bu yüzden boş kabin göz önüne 

alındığında, ağırlık merkezi ortada olacağından, kabin sağa sola devrilmeden 

konumunu koruyabilir.  

Yolcuların kabine binmesi ve içinde dolanıyor olma ihtimallerini göz önünde 

bulunduralım. Aracın ağırlık merkezi, yer değiştiren insanlarla birlikte mütemadiyen 

değişir. Bu durumda kaldırma kuvveti yeni ağırlık merkezine göre 

konumlanacağından kabin yan yatar. Bunun önüne de kılavuz raylarla geçilir. 

2.2. Sistem Elemanları ve Yapıları 

2.2.1. Elektrik Motorları 

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye(dairesel harekete) dönüştüren aygıtlara elektrik 

motorları denir. Her elektrik motoru biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde 

dönen (Rotor ya da  Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar, elektrik 

akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve 

konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar)  olmak üzere tekrar kısımlara 

ayrılır. 

Asansörlerde kullanılacak olan motorlardan istenilenler, duraklarda hassas hizalama, 

kabinin hareketi sırasında iyi düzeyde rahat sağlama ve düşük maliyetli, ucuz işletme 

masraflı olmalarıdır. 

Özellikle düşük katlı binalarda, kabin hızı 2.5 m/s'yi de aşmadığı durumlarda yüksek 

devirli AC motorlar kullanılır. Redüktör olarak ise sonsuz vida kullanılır. Sonsuz 

vida mekanizması, dökme demir bir karter içinde monte edilen bir sonsuz vida ile bir 

dişli çarktan oluşmaktadır. Çevrim oranı genellikle 1:25 ile 1:50 mertebesindedir. 

Bu mekanizmalar, sessiz çalışmaları ve boyutlarının küçük olmaları nedeniyle 

sürtünmeli tahrik gruplarında kullanılmaya son derece uygun elemanlardır. Büyük 

güçleri yüksek çevrim oranlarında iletebilme özellikleri arasındadır. Ayrıca değişik 

motor devir sayıları ve kasnak çapları kullanılarak istenilen hızlar minimum çevrim 

oranlarında sağlanabilmektedir. 

Çoğu basit tahrikte tek hızlı motorlar kullanılır. Daha konforlu tahrikte iki hızlı 

makineler ile frenleme ve ivmelenme kontrollü olarak kullanılır. Bu, voltaj 
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ayarlaması veya regülatörle güç elektroniği donanımı ile sağlanır. Günümüzde 

gerilim ve frekans kontrollü AC motorlar kullanılmaya başlanmıştır[3]. 

2.2.1.1.Tek Hızlı Redüktörlü AC Tahrik 

Genellikle basit asansörde AC tahrik kullanılır. Bu sistemlerde tek hızda dönmeyi 

sağlayan motor kullanılır. Yüksek hızlı redüktörlü makineler, ana kaynaktan 

doğrudan beslenir. Bu nedenle asansör, kontrolsüz şekilde sıçrama eğilimiyle hareket 

eder. Bu durumdan kurtulmak için motor miline volan monte edilmiştir. Tam yükte 

böylece ivmelenme azaltılır. Fren, mekanik çift pabuçlu frendir. Frenleme momenti 

kontrol edilmez. Bu nedenle hassas seviyeleme olmayabilir. Bu tahrik şekli, düşük 

tesis masrafı ortaya koyar ve basit taşıma konforu arandığı yerlerde tercih edilir. 

 

Şekil 2.4: Tek hızlı redüktörlü AC tahrik 

2.2.1.2.İki Hızlı Redüktörlü AC Tahrik 

Birbirinden bağımsız ve farklı iki stator sargısıyla iki hız elde edilir. Bu makinelerin 

kullanımında iki hızlı-moment grafiği 2 farklı eğriden oluşur. Yüksek hızda eğri tek-

hızlı AC motor ile aynıdır. Kontrolsüz tahrik olduğundan tahrik hızı, tahrik zamanı 

ve tahrik mesafesi yüke bağlıdır. Bu nedenle sıçrama ortaya çıkar. Frenleme 

momenti yüke bağlıdır ve yükle artar. Elektriksel frenleme son bulur ve kabini 

tamamen durdurmak için bir mekanik fren kullanımı gerekir[3]. 
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Şekil 2.5: İki hızlı redüktörlü AC tahrik 

 

2.2.1.3.DC Motorlar 

DC motorlar daha çok endüstride kullanılırlar. Motorun dairesel hızı uygulanan 

voltajla doğru orantılıdır. Çıkış momenti ise bobin akım gücü ile doğru orantılıdır. 

Eğer hareket hassas bir şekilde kontrol edilmek isteniyorsa geri besleme 

kullanılmalıdır. Genel DC servomotorlar üzerlerinde yer ve hız algılayıcıları 

bulundururlar. Büyük motorlarda bobili statorlar bulunurken, küçük olanlarında sabit 

mıknatıs statorler bulunur. Samarium kobalt mıknatıslarının kullanılmasıyla yüksek 

güç/ağırlık oranlarına ulaşılır. Bu motorlarda çoklu bobinli bir rotor bulunur ve bu 

bobinler komütatör sayesinde güç kaynağına bağlanırlar. Komütatör etrafında bakır 

teller olan bir silindirdir. Karbon fırçalar bir zamanda bir bobine elektrik vermesi için 

güç kaynağını komütatöre bağlarlar. Rotorun ürettiği manyetik alan statorün ürettiği 

manyetik alanla çakışır ve bunun sonucunda oluşan moment rotoru döndürür. Rotor 

dönerken komütatör de döner ve bu da karbon fırçaların başka bir bobini beslemesine 

neden olur. Bu sayede sürekli dönme hareketi sağlanmış olur. 

Asansörler için, yüksek katlı binalarda 2 m/s hızın üstüne çıkılması gerekir. Bu 

durumdaki sistemler, düşük devirli DC motorlar doğrudan tahrik kasnağına bağlı 

olarak kullanılırlar ve oldukça pahalı tasarımlardır. 

Fırçalı (Brush) DC Motorlar  

Fırça içeren DC motorlarda, rotordaki sarımlara elektrik iletimi fırça-kollektör yapısı  

ile sağlanır. Fırçalı motorlarda stator yani ortadaki sarımlı bölüme akımı iletmek için 
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iletken metal veya kömür tarzı iletkenler kullanılır ve motor döndükçe farklı 

kutuplanma nedeni ile motorun dönmesi devam eder fakat zamanla fırçalar aşınır ve 

motor kullanılamaz hale gelir.   

Fırçasız (Brushless) DC Motorlar  

Fırçasız doğru akım motoru (brushless dc motor), komütasyon işlemini mekanik 

olarak değil elektronik olarak sağlayan bir motor türüdür. Fırçasız doğru akım 

motorlarında fırça-kollektör düzeneğinin görevini elektronik bir denetleyici 

(kontrolör) üstlenir.  Fırçasız doğru akım motorları, fırçalı olan türlere göre daha 

verimli çalışır. Fırçasız motorlarda akım 3  kablo ile motora iletilir. Yapısı nedeni ile 

fırçasız motorlar daha yüksek tork ve devir sayılarına rahatlıkla ulaşabilirler ve 

hafiftirler.  

Sonuç olarak fırçalı motorları çalıştırmak kolaydır fakat sürtünme nedeni ile 

kullanım ömrü ve gücü aynı boyutlardaki fırçasız motora göre düşüktür. Fırçasız 

motorlarda sürtünen bir iletken yoktur fakat çalışabilmesi için özel sürücü devresine 

ihtiyacı vardır, daha güçlü ve kullanım ömrü daha uzundur[3]. 

                     

Şekil 2.6: DC motor kesit görünümü 

 

2.2.2. Halatlar 

Çelik tel halatlar bir öz ile onun etrafına sarılmış kordonlardan meydana gelir. 

Kordonlar birçok çelik telin bir araya gelmesiyle oluşur. Çapları 0,2 ila 2,4 mm olan 
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ince tellerin bir çekirdek tel etrafında bir veya birkaç katlı olmak üzere helis seklinde 

sarılmasıyla kordonlar, kordonların bir öz etrafında yine helis seklinde sarılmasıyla 

halat meydana gelir. 

 

Şekil 2.7: Çelik halatı oluşturan elemanlar 

Halatı oluşturan çelik teller, öz teli, iç/dış teli ve dolgu teli olarak adlandırılırlar. Bu 

tellerin çapları halatın tipine ve konstrüksiyononuna göre değişir. Şekil 2.7 'de de 

görüldüğü gibi öz tel çekirdekte bulunur.  

Tellerin çekilip bırakıldıklarında kısalmalarının önüne geçmek için, dıştaki helis 

kısmındaki teller önceden gerdirilip plastik şekil değişimine maruz bırakılırlar. 

Bunun yanında kimyasal ortamlarda veya gemilerde çalışan asansörlerde aşınmayı 

önlemek amaçlı teller galvaniz ile kaplanırlar.  

Halatlar kordonların sarılış yönlerine göre ve kordonları meydana getiren tellerin 

düzenleniş sekline göre sınıflandırılır. Kordonları meydana getiren teller ile halatı 

oluşturan kordonların sarılış yönleri harflerle temsil edilir. Kordonu meydana getiren 

teller sağa sarılışı ise “z”, sola sarılışı ise “ s” harfleri ile gösterilir. Kordonların 

sarımı sağa doğru ise “Z”, sola doğru ise “S” harfleri ile gösterilir. ( Şekil 2.8 ) 
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Şekil 2.8: Halatlarda kordonların sarım şekilleri 

Halat mukavemet sınıfı, halatın alt kat ve üst kat tellerinin çekme mukavemet 

sınıflarını göstermelidir. Örneğin halat mukavemet sınıfı 1370/1770 denildiğinde; dış 

kat telleri 1370 N / mm2 ve iç kat telleri 1770 N / mm2 mukavemet sınıflı ikili anma 

çekme mukavemetli bir halat anlasılmalıdır. Halat mukavemet sınıfı 1570 

denildiğinde tek anma çekme mukavemet sınıflı bir halat olarak üst ve alt kat telleri 

1570 N / mm2 çekme mukavemet sınıflı bir halat anlasılmalıdır. Yaygın olarak 

kullanılan Rr , tek mukavemetli halat mukavemet sınıflarının en küçük kopma 

kuvvetini hesaplamak için kullanılır; ikili mukavemet sınıflı halatların en küçük 

kopma kuvvetini hesaplamak içinse Tablo 1’te verilen Rdt değerleri kullanılır[4]. 

Çizelge2.1: Rdt değerleri 

Halat mukavemet 
sınıfı Sınıf veya konstrüksiyon Rdt 

1180/1770 Lif özlü 6x19 ve 8x19 1370 

1370/1770 
Lif özlü 6x19,8x19 ve 

6x36 1500 
1370/1770 Çelik özlü 8x19 1570 
1570/1770 Çelik özlü 8x19 1670 

 

      

Buna göre asansör askı halatlarında halat mukavemet sınıfı asağıdakilerden biri 

olmalıdır; 
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Çekme tahrikli asansörler için:   Lif özlü halat : 1180/1770; 1370/1770; 1570; 1770. 

                                                  Çelik özlü halat : 1370/1770; 1570/1770; 1570; 1770. 

Halatlı hidrolik asansörler için:  Lif özlü halat : 1370/1770; 1770. 

                                                Çelik özlü halat : 1370/1770; 1570/1770; 1770. 

Ana tasıyıcı halat için:                1370/1770; 1570/1770; 1570 veya 1770. 

Asansörlerde genellikle 6 kordonlu bazen de 7 veya 8 kordonlu askı halatları 

kullanılır. Verilen mukavemet sınıflarına uygun olarak asansör tesislerinde askı 

halatı olarak genellikle 1570 N / mm2 veya 1770 N / mm2 çekme mukavemetine 

sahip, 4 adet Seale tipi veya Warrington tipi çelik tel halat kullanılır. Sekil 2.9’da 

Seale tipi askı halatları görülmektedir[5]. 

                       

6X19 Seale, Elyaf özlü              6X19 Seale, Çelik özlü           8X19 Seale, Elyaf özlü 

Şekil 2.9: Asansör askı halatları. 

Halat boyları halat nominal çapı ile ifade edilir. Bir halatın gerçek çapı ise nominal 

çapından +0.04 ile 0 toleranslı olarak elde edilen değirirdir. Gerçek halat çapı, halatın 

iki noktasından ve bu iki noktadan ikişer ölçüm alınarak elde edilen dört ölçümün 

ortalaması alınarak bulunur. 

Asansör halatları genellikle özel gres yağ içirilmiş merkezi bir tekstil öz içerirler. 

Halatın çalışması esnasında meydana gelen gerilmelerle birlikte yağ bu özden dışarı 

doğru sızar. Böylece çıplak teller birbiri üstünde kayarlar ve aşınmaları engellenmiş 

olur. Ayrıyeten, halatların dış kısmı da çevresel etkilere karşı yağlanır. 

Halatların uç kısımları kabine veya karşı ağırlığa bağlanmak için bir göz ile 

birleştirilir. Bu göz kısımları halat kelepçeleriyle sabitlenir. Kelepçelerde boyun 

kısmı aşağıda ( halatın bittiği kısım ) somunun ise yukarıda olması gerekir. Bir düz, 
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bir ters sırasıyla konulamazlar. En az 3 kelepçe olmalıdır, fakat halatın çapı arttıkça 

kelepçe sayısı da artar.  

             

 

Şekil 2.10: Halat kelepçesi montajı 

Asansör tiplerine göre kullanılacak halatlar ise şöyledir; 

Çizelge 2.2: Asansör tipine göre halatlar 

                 Asansör Tipi                          Halat 

Yavaş ve az kullanılan asansör 
Yük asansörleri 

Elyaf özlü:  6x19, 6x25, 6x26 

Bina boyu 50m - 200m arası çalışan   
asansör 

Elyaf özlü: 6x19, 6x25, 6x26, 8x19,         
8x21, 6x36  

200m'den büyük binalarda Çelik özlü          
( 200m'den fazla olan mesafelerde elyaf özde kopmalar 
oluşur ) 

Hidrolik asansör Elyaf özlü 

 

2.2.2.1. Halat Ömrüne Etki Eden Faktörler 

 Tahrik kasnağı ve saptırma makaralarının özellikler, montaj hataları, yiv 

yapısı, 

 Halatın tipi ve lif ya da çelik özlü olması, 

 Seyir mesafesinin uzun olması, 

 Kasnağa sarım açısı, 
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 Yük değişimi halinde teller zamanından evvel kopar, 

 Halat yağlanması, 

 Çevre koşulları 

Halatın ömrünü uzatmak için periyodik bakım yapılmalı ve yağlanmalıdır. Halatın 

ömrünü bitirip bitirmediğini tayin etmek için belirli bir sayıda telin kopmuş olması 

gerekmektedir. Şekil 2.11'de yıpranmış bir halat görülebilir. 

 

Şekil 2.11: Bazı telleri kopmuş asansör halatı 

Uygun yağlama halat ömrünü 5 kat arttırır. Yağlamadan önce halat yüzeyinin 

güzelce temizlenmesi gerekmektedir. Yağlama ise halt içine yağın emdirilmesi 

şeklinde yapılmaktadır. Fazla yağ çıkmışsa, bu durumda özel bir pudrayla bu fazlalık 

temizlenmeli. 

2.2.3. Fren Tertibatı 

Asenkron motorların duruşu için ayrıca bir fren mekanizmasına ihtiyaç vardır. 

Frenler normal durumda kapalı durumdadır. Asansör hareket etmeden önce fren 

mekanizması bir elektromanyetik bobin vasıtası ile açılarak motorun harekete 

geçmesine müsaade eder. Elektromekanik fren, beyan yüküne ilâve olarak %25 fazla 

yüklü kabini, beyan hızıyla hareket halindeyken yalnız kendi etkisiyle 

durdurabilmelidir. Bu durumdaki kabin frenleme ivmesi, güvenlik tertibatının 

çalışması veya tamponlara oturma sırasındaki ivmelerden büyük olmamalıdır. 

Fren tamburu veya diski üzerindeki frenleme etkisinin sağlanmasına katkıda 

bulunan, frene ait mekanik parçaların tümü ikişer adet olmalıdır. Parçalardan birinin 
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devre dışı kalması durumunda dahi, aşağı yönde hareket eden ve beyan yükü ile 

yüklü kabini güvenlikle durduracak ölçüde frenleme etkisi sağlanmalıdır. Fren 

mıknatıslarının nüveleri mekanik parça olarak kabul edilir. Fren bobinleri mekanik 

parça olarak kabul edilmez. 

Fren tamburu veya diski, tahrik kasnağı ile doğrudan mekanik bağlantılı olup hareket 

harici zamanlarda asansörün devamlı kilitli kalmasını sağlar. Frenleme fren tamburu 

veya diski üzerinde en az iki fren çenesi, fren pabucu veya fren bloğunun tatbikiyle 

sağlanır. Fren pabuçlarının basıncı kılavuzlanmış, basınç altında çalışan yaylar veya 

ağırlıklarla sağlanır. Fren çenelerini tutan tije güvenlik olarak kontra somun ilave 

edilir. Elektrik kesilmelerinde bir elle kurtarma düzeneği frenler üzerine monte 

edilmiştir. Asansör makinalarında çift pabuçlu fren haricinde redüktörsüz modellerde 

diskli frenlerde kullanılabilir. Aşağıda motor makine kaplini üzerine monte edilmiş 

bir elektromanyetik fren gösterilmiştir. Kullanım amaçlarına göre çok çeşitli tiplerde 

olabilirler.  

Bir asansör makinasında frenler, tutma ve yürütme frenleri olarak çalışırlar. Tutma 

frenleri bir hareketin sonunda yükü askıda tutan frenlerdir. Yürütme frenleri ise 

doğrusal hareket yapan kütlelerle (kabin, taşınan yük, karşı ağırlık, halat vb.) ile 

dönen kütlelerin ( rotor, kavrama, fren kasnağı, sonsuz vida mili, dengeleme volanı 

vb.) kinetik enerjilerini alırlar. Burada kütlelerin tam hızdan mı, yoksa yavaşlatılmış 

bir hızdan mı frenlendiklerine dikkat edilmelidir. Zira kullanılan elektrik motorunun 

tipine ve kumanda şekline bağlı olarak hızlar değişik değerlerde olabilirler. 

Asansör motorları üç ayrı şekilde olabilir; buna göre frenleme de değişik boyutlarda 

gerçekleşir: 

 Tek devirli üç fazlı alternatif akım motorları. Bu tip motorlarla tahrikte 

yüksek hızların aniden frenlenmesi gerektiğinden frenleme momenti 

büyüktür. 

 Çift devirli üç fazlı alternatif akım motorları. Düşük devire geçildikten sonra 

durma yapıldığından daha az moment frenlenmektedir. 

 Doğru akım motorları. Çok düşük bir devirle dönme sağlanabildiğinden 

frenleme momenti çok küçüktür. 
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Asansör makinalarında, motor ile sonsuz vida mekanizması arasında yerleştirilen çift 

pabuçlu fren tertibatı ile frenleme sağlanır. Hareketin iletilebilmesi için, fren tertibatı 

doğru akım (DC) itici bir mıknatıs tarafından açılarak, fren kasnağı serbest bırakılır. 

Frenleme etkisini sağlayan eleman feredo veya benzeri cinste balatalarla kaplı, 

mafsallı iki pabuçtan ibarettir. Sürtünmeli tahrik mekanizmalarında kullanılan çift 

pabuçlu fren tertibatı Şekil 2.12’de görülmektedir[2]. 

 

Şekil 2.12: Çift pabuçlu fren tertibatı 

 

2.2.4. Kılavuz Raylar 

Asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için kılavuz raylar, kılavuz ray bağlantıları 

ve tespit yerleri bunları etkileyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayanım 

göstermelidir.   Asansörün güvenli çalışmasının kılavuz raylarla ilgili yönleri:   

 Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kılavuzlanması sağlanmalıdır;   

 Bu nedenle kılavuz raylardaki eğilmeler:   

o Durak kapıları kilitlerinin istenmeden açılmayacağı;   

o Güvenlik tertibatının çalıştırılmayacağı;   

o Hareketli parçaların diğer parçalara çarpmayacağı bir ölçüde 

sınırlandırılmalıdır.  

Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi asansör kılavuz raylarının iki ana görevi 

vardır.   

1. Kuyu içinde kabini ve karşı ağırlığı seyir süresince kılavuzlamak ve yatay 

hareketlerini en aza indirmek.  
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2.  İstenmeyen bir durum karşısında güvenlik tertibatının çalışmasıyla kabini veya 

karşı ağırlığı durdurmak. 

Rayların konsollar ve ray tırnakları ile bina betonarmesine bağlanması kadar rayların 

birbirlerine flanş ve cıvatalarla bağlanması da ray montajında önemlidir. Flanşların 

raya bakan yüzleri bağlantı levhası için düz bir satıh oluşturmalı ve rayda bırakılan 

yuvaya tam oturmalıdır. Flanş, kılavuz rayların uç kısmından en az 4 cıvata ile tespit 

edilmeli ve kalınlığı kılavuz ray kalınlığı kadar olmalıdır. Ray montajındaki bütün 

elemanlar (sabit duvar konsolları hariç) sökülebilir olmalı, sabit veya kaynaklı 

ekleme, bağlantı yapılmamalıdır.   

                             

Şekil 2.13: Ray konsol bağlantısı. 

                                  

Ray malzemesi olarak kılavuz raylarda soğuk çekme veya işlenmiş T profiller 

kullanılır. Bu çelikler çekme gerilmesi olarak 370 N/mm2 ile 520 N/mm2 arasındaki 

yapı çelikleridir. Karşı ağırlıkta güvenlik sistemi kullanılmaması durumunda karşı 

ağırlık kılavuz rayları olarak daha düşük gerilimli malzeme kullanılabilir. Yeni 

yapılacak asansörlerde, kılavuz olarak tandör teli veya benzeri malzeme kullanılması 

standartça yasaklanmıştır. 

ISO 7465 standardında verilen ve Şekil 2.14’de gösterilen  soğuk çekilmiş ve  

işlenmiş rayın teknik ölçüleri Tablo 3'de ve fiziksel özellikleri Tablo 4’de 

verilmiştir[2]. 
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Şekil 2.14: Asansör kılavuz rayları 

        

Çizelge 2.3: Kılavuz ray ölçüleri 
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Çizelge 2.4: Kılavuz ray fiziksel değerleri 

 

2.2.5. Kabin 

Asansör kabini amacına göre yük veya insanların seyir mesafelerinde güvenli bir 

şekilde taşınmalarını sağlayan çelik konstrüksiyondan yapılmış, çelik profil iskelet 

ile askı halatlarına bağlı olan taşıma bölümüdür. Kabinin ana bölümünü askı halatları 

ile bağlantıyı sağlayan, ayrıca raylara yönlendirme elemanı olarak ray pabuçları 

(patenler) vasıtası ile tutturulup asansörün yatay hareketlerini engelleyen kabin 

iskeleti oluşturur. Patenler altta ve üstte ikişer adet olabileceği gibi büyük kabinlerde 

dörder adette olabilir. Kabin hızı ve yüküne göre çok çeşitli patenler 

kullanılabilmektedir.   

Kabin iskeletinin bir diğer önemli görevi güvenlik sisteminin bağlanmasıdır. Asansör 

tasarımı yapılırken asansöre gelebilecek yükler ve frenleme anında oluşacak darbeler 

gerekli olan güvenlik katsayıları da dikkate alınarak hesaplanıp asansör iskeletini 

oluşturacak çelik yapının karkası oluşturulur. Bu yüzden asansör iskeletinin 

bağlantıları, cıvata bağlantıları ve halat bağlantı noktaları ayrı bir önem taşır.   

Kabin iskeletine daha sonra çelik bir zemin ve yan duvarlar ilave edilerek kabin alanı 

oluşturulur. Kabin duvar ve tavan sac kalınlığı istenen mukavemeti sağlayacak 

kuvvette olmalıdır. Kabin, iskelete lastik takozlu cıvata veya pabuçlarla bağlanarak 

sabitlenmesi yapılır ve amaca uygun kaplanır.  İnsan asansörlerinde daha  şık olan 

malzemeler yük asansörlerinde ise daha dayanıklı olan malzemeler ile kaplanan 
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kabinlerde aranılan özellik, kaplama malzemelerinin kolayca tutuşmaması ve yangın 

anında zararlı duman çıkartmamasıdır. Kabin içinde havalandırma menfezleri, 

gerekli ise kurtarma kapağı ve  kabin girişi haricinde açık alana müsaade edilmez. 

Kabin içinde asansöre yön veren kat butonları, acil durum butonları ve yardım çağrı 

sistemleri bulunur.  

 

Şekil 2.15: Kabin ve üst kirişi görünümü 

İlgili standartta istenen kabin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

1. Kabin tamamen deliksiz duvarlar, taban ve tavan ile çevrelenmiş olmalıdır.   

2. Kabin içi serbest yüksekliği en az 2m olmalıdır. Kabin girişleri kapılarla 

donatılmalıdır. Kabinlerin  normal olarak kullanılan girişlerinin serbest yüksekliği en 

az 2 m olmalıdır.  

3. Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında 

havalandırma menfezleri bulunmalıdır.  

4. Duvarlar, taban ve tavan yeterli bir mekanik dayanıma sahip olmalıdır. İskelet, 

patenler, duvarlar,  taban ve tavandan meydana gelen kabin normal işletmede, 

güvenlik tertibatının çalışmasında veya kabinin tamponlara çarpmasında maruz 

kaldığı kuvvetlere dayanacak bir mekanik yapıya sahip olmalıdır.   
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5. Kabin duvarları, tabanı ve tavanı, gerek çok kolay yanabilme ve gerekse 

çıkabilecek gaz ve dumanın cinsi ve miktarı itibarıyla tehlikeli olabilecek 

malzemelerden yapılmamalıdır. Ayrıca makine Emniyeti yönetmeliğine göre kaymaz 

malzeme kullanılması zorunludur.  

6. Her kabin eşiğinin altında, karşısındaki durak kapısının genişliğinde bir kabin 

eteği monte edilmiş olmalıdır. Düşey bölümün ucu, aşağıya doğru, yatay düzlemle en 

az 60°‘lik bir açı yapacak şekilde eğik bir kısımla uzatılmalıdır. Bu kısmın yatay 

düzlemdeki izdüşümü 20 mm’den az olmamalıdır. Eteğin düşey bölümünün 

yüksekliği en az 0,75 m olmalıdır.   

7. Kabin girişleri kapılarla donatılmalıdır (Bütün asansörlerde). Kabin kapıları 

yüzeyleri deliksiz olmalıdır. Kabin kapıları kapandıklarında, çalışma için gerekli olan 

aralıklar haricinde, kabin girişini tam olarak kapatmalıdır.   

8. Kabin içindeki şahıslara daima dışarıdan yardım edilmelidir. Kabin tavanında, 

insanların kurtarılması ve boşaltılması için bir imdat kapağı varsa, bunun boyutları 

en az 0,35 m x 0,50 m olmalıdır.   

9. Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay 

düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m’den fazla ise kabin  üstü buralarda korkulukla 

donatılmalıdır. Genişliği veya yüksekliği 0,3 m’den küçük olan girintiler hesaba 

katılmaksızın, bu serbest mesafe kuyunun duvarına kadar ölçülmelidir.   

10. Kabin üstü ile açık durak kapılarının üst kenarı arasında bir boşluk varsa, kabin 

girişinin üst kısmı, yukarıya doğru, durak kapısının genişliğinde ve boşluğu örtecek 

bir düşey panel ile uzatılmalıdır. Bu konu özellikle, yükleme rampası hareketi 

kumandasına sahip asansörler için geçerlidir.   

2.2.6. Karşı Ağırlık 

Sürtünme tahrikli asansörlerde karşı ağırlık, kabini dengeleme unsuru olarak 

kullanılır. Karşı ağırlığın kütlesi, kabin ağırlığına beyan yükünün yarısının ilavesi ile 

bulunur. Böylece kabinin boş aşağı inmesi veya tam yüklü yukarı çıkması şartlarında 

birbirine eşit momentler oluşturulur. Bu durumda asansörün moment olarak 

karşılaşacağı en fazla yük, beyan yükünün yarısı olmaktadır. Karşı ağırlıkta kabin 

gibi bir iskelet ve iskelet içine şartnamelere uygun konmuş ağırlıklardan oluşur. 
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Barit, beton, pik döküm gibi değişik malzemeler ağırlık olarak kullanılabilir. 

Kullanılan malzemelerin yoğunluk hesapları yapılarak karşı ağırlık kütlesi tespit 

edilebilir. Karşı ağırlık halat bağlantıları kabin bağlantıları ile aynıdır. Karşı  ağırlıkta 

da yönlendirici eleman olarak kabindeki gibi patenler veya (tandör teli kullanılmış 

ise) kılavuzlama takozları kullanılır. Karşı ağırlık iskeletinde de kabin iskeletinde 

olduğu gibi cıvatalı bağlantılar yapılmalı, sadece kaynaklı bağlantı 

kullanılmamalıdır. Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, üst üste dizilen bloklardan 

oluşuyorsa, bunların yerinden çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bu amaç için:   

 Ağırlık bloklarını sıkıca tutan bir iskelet, veya    

 Ağırlığın, metal bloklardan oluşması ve asansörün beyan hızının 1 m/s’yi 

aşmaması durumunda, en az iki adet olmak üzere bağlantı tijleri 

kullanılmalıdır.   

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı üstüne monte edilmiş saptırma kasnakları veya 

zincir makaraları uygun koruma tertibatına sahip olmalıdır. 

                                                 

Şekil 2.16: Karşı ağırlık 

 

2.2.7. Tampon  

Yüksek işletme hızlarında çalışan asansörler için, ya frenlemede veya durdurmada 

oluşan bir hata ile kabin veya karşı ağırlığın kendisi için belirlenen son noktayı 
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aşması durumlarında, kabinin veya karşı ağırlığın kendine veya içerisindekilere zarar 

gelmeden kabin boşluğuna düşmesi amacıyla, bir emniyet tedbiri olarak tamponlar 

kullanılır. Tampon; kabin veya karşı ağırlığın vuruşlarını karşılayan/yumuşatan, 

çarpmanın etkisini en aza indirgemeye çalışan bir güvenlik elemanıdır.  

Tampon olarak, enerjiyi depolayan yaylar veya enerjiyi yutan hidrolik veya 

poliüretan elemanlar kullanılır. Yaylı tamponların kullanımı için belirli hız sınırları 

olmasına karsın hidrolik tamponlarda böyle bir sınırlama yoktur. 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 2.17: 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 2.17a).  

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 2017b'de yaylı tampon örneği görülmektedir.  
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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 2,17c'de görülmektedir[2]. 
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3. MADEN KUYUSU ASANSÖRLERİ 

Madencilik; kullanılabilir, değerli madenlerin yer kabuğundan çıkarılma porsesidir. 

Yer altında yapılan kazılar sonucu cevhere ulaşılabileceği gibi (Kapalı ocaklı 

madenler), yer üstünden katman katman kazılarak da ulaşılabilir (Açık ocaklı 

madenler). 

                      

                 

                            (a)                                                                     (b) 

Şekil 3.1: Açık ocaklı (a) ve kapalı ocaklı (b) madenler. 

Bunlara ek olarak, günümüz teknolojisiyle deniz yüzeyindeki madenlere de ulaşım 

uygun hale gelmiştir. Madencilik fiziksel olarak kaya ve toprak çıkarma 

operasyonudur.  

Maden filizi, genellikle çeşitli kimyasal etkileşimlerden meydana gelmiş ve tutarlı 

fiziksel özelliklere sahip madde olarak tanımlanır. Cevher ise, bir maden veya 

kullanışlı madenler kombinasyonudur. Örneğin metal bu klasmanda sayılabilir, 

çıkarılıp işlendiği takdirde, kâr sağlanacak duruma gelen bir çeşit cevherdir.  

Sektörün Türkiye'de ki durumuna baktığımızda ise; Anadolu, madenciliğin eskilere 

dayandığı bir yerdir. Ancak cumhuriyetin ilanından sonra kurulan maden teknik ve 

arama (M.T.A) enstitüsü, madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan 

bir kuruluştur. Bu kuruluş, arama çalışmaları gerçekleştirirken yine cumhuriyet 
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döneminde kurulan ETİBANK, işletme ve pazarlama işlerini yürütmeye başlamıştır. 

Bu devlet kuruluşlarından başka, özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.2: Dünya maden rezervi 

. 

3.1. Madencilik 

Bu işlem dört safhada gerçekleşir; 

 Araştırma; maden birikintilerinin bulunması. 

 Keşif; bulunan madenin miktarının, şeklinin, özelliklerinin, lokasyonunun ve 

çıkarma maliyetinin idrak edilmesi. 

 Hazırlık, madenin en efektif çıkarıla bilineceği kazım haritası hazırlanması ve 

gerekli ekipmanın  tedarik edilmesi. 

 İşletme, madenin çıkarılması süreci. 

 

Geçmişte madenler, açık maden damarlarını bulmakla görevli maden arayıcıları 

tarafından veya 1848 yılında California'da olduğu gibi şans eseri  bulunmaktaydılar. 

Günümüzde ise bu maden bulma süreci daha teknolojik aygıtlar yardımıyla, efektif 

olarak yapılmaktadır. Yerbilimciler, maden mühendisleri, jeofizikçiler ve coğrafi 

kimyagerler birlikte çalışarak yeni maden yataklarını bulmaktalar. Modern maden 

arama prosesi, bölgesel jeolojik yapılara göre madenlerin oluşma süreci göz önünde 

bulundurularak, bilimsel olarak yapılmaktadır. Uçaklara monte edilmiş gelişmiş 

teknoloji ürünleriyle, geniş topraklar etüt edilebilmektedir, bunun yanında, yapay yer 
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uyduları tarafından ( Remote Sensing ) yeryüzündeki manyetik alanlar, elektronik 

alanlar ve radyasyon örüntüleri fark edilebilmektedir.  

 

 

                                  (a)                                                         (b) 

Şekil 3.3: Remote sensing ( uzaktan algılama ) methodu (a) ve bu methodla uydudan            
     çekilmiş Eskişehir şehir merkezi görünümü (b) 

Bu gibi teknikler sayesinde, yeryüzüne yakın madenlerin yanında metrelerce aşağıda 

kalan cevherler de bulunabilirler.  

 

Şekil 3.4: Maden kuyusu genel görünümü 

Maden kuyuları, yüksek potansiyelli cevher yatakları çevresine açılırlar. Kuyu 

öncelikle yer kabuğuna dik olarak açılır, bu ana damardan madencilerin hareket 

etmesi ve cevherin yukarıya, yeryüzüne, çıkarılması sağlanır. Şekil 3.4'te görüldüğü 

gibi, madencileri taşıyan asansör (kafes) ile cevheri taşıyan skip (kova) iki ayrı 

sistemdir. Hava bacası ise ana kuyuya yakın inşa edilir, böylece madencilerin temiz 

hava aldığına emin olunduğu gibi aynı zamanda içerde birikme ihtimali olan zararlı 
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gazların da havalandırma yoluyla önüne geçilmesi sağlanır. Sistemin enine kesidine 

bakıldığı takdirde, cevherin çıkarıldığı yerlerden ana kuyuya doğru uzanan yollar 

açılır. Böylece çıkarılan cevher, kovalara, oradan da yeryüzüne taşınır. 

 

                                  (a)                                                       (b) 

              

                    (c)                                                                     (d) 

Şekil 3.5: Almanya'da ki Schachtanlage madeninin kuyusunun inşası  (a). Kuyunun  
kazılması,sırasında kayalardan ve yağmurdan kaynaklanan yüksek basıncı karşılaması için 
duvarlar takviyeli betondan malzeme ile örtüldü (b). Maden kuyusunun kazılması (c). 
Madenin matkaplarla çıkarılması (d). 

Maden çıkarılma prosesinin bir diğer önemli noktası ise, pazar araştırmasının ve 

fayda zarar analizinin yapılarak, yatırımın kâra dönüştürülmesinin yollarının 

bulunmasıdır. Herhangi bir madenin tamamen yeryüzüne çıkarılması yılları 

bulacağından, madenin tam kapasitesinden yapılacak kârın yıllara bölünüp, buna 

göre işlemin nasıl yapılacağına karar verilmelidir.  

Maden yatağının büyüklüğü ve özellikleri belirlendikten sonra, açılacak yan 

kanalların cevherin konumuna göre tasarlanması gerekmektedir. Eğer tüm madene 

seksen doksan metre içinde erişilebiliyorsa, bu durumda ağır iş makinaları 
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yardımıyla, açık ocaklı maden oluşturulur. Bunun aksine hedef, yar kabuğuna doğru 

aşırı derinlikte ise maden kuyusu açılması ve kapalı ocaklı bir maden tasarlanması 

kaçınılmazdır. Madenin cinsine karar verildikten sonra, mevzu bahis noktanın yer 

yüzü karakteristiği önemlidir. Eğer ki kazı yapılacak olan arsa, düzlükte ise, cevhere 

giden yol maden kuyusundan sağlanabilir. Ancak, dağlık bir alanda ise, kuyuya 

doğru açılacak ve cevhere ulaşmanın kolay olacağı açıları izleyen yan yollara ihtiyaç 

vardır.  

Madencilik için seçilen methoda, içinde bulunulan duruma göre, minimum maliyet 

ve maksimum güvenlik şartlarına uygunluk kriterine göre karar verilir.  

3.1.1. Kömür Madenciliği 

Kömür madenciliği 1000 yılı aşkın süredir bilfiil yapılır. İlk kömür madeni 1750 

yılında Amerika'nın Virginia eyaletine bağlı Appalachia'da inşa edilmiştir.  

Konvansiyonel madencilikte kullanılan kürek ve çapa gibi malzemelerin yerine, 

günümüzde otomatik kesme makinaları kullanılmakta. Bu yolla madenciler cevher 

çıkarma işlemini daha hızlı ve daha az efor sarf ederek gerçekleştirmekteler. Aynı 

zamanda mevcut sistem, çalışanların emniyeti açısından da öncekilere göre daha 

kullanışlıdır. Her ne kadar gelişen teknoloji ile birlikte insan gücüne olan ihtiyaç 

azalmış olsa da mekanik aksamı kullanmak için gerekli operatör ihtiyacı, insanların 

kendilerini farklı yönlerde geliştirmelerine sebebiyet vermektedir. Şekil 3.6 da iki 

sistem arasındaki fark görülebilir.  

  

                                      (a)                                                               (b) 

Şekil 3.6: Kömür madenciliğinde konvansiyonel (a) ve modern (b) sistemler 
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Günümüzde bir maden kuyusunun çapı yaklaşık 6 metredir; İngiltere'de 800 

metreden daha derine inen kuyular vardır. ABD' deki yeraltı maden ocaklarında 

inilen derinlik genellikle 95 metreden daha fazla değildir. Ana galeriler, kuyunun 

dibinden kömür damarlarına doğru, onları kesecek biçimde açılır. İngiltere'de 

kömürün çoğu, doğrudan doğruya damarın içinde açılıp ilerletilen tünellerden 

çıkarılır. Galeriler ise damarların yanı sıra uzanır. Ama damar dik bir eğime sahipse, 

o zaman damarı kesecek ya da damarla buluşacak biçimde kayaçların içinden yatay 

kat galerileri açılır. 

Damarlardan kömür çıkarmanın iki ana yöntemi vardır. Bunlardan biri, yalnızca 

yüzeye yakın kömür damarlarında uygulanan "odatopuk sistemi"dir. Bu sistemde 

madenciler, kömürü çıkarmak için damarın içinde tünel açarlar ve kömürünü 

aldıkları kesimlerde "oda" denen dört köşe boşluklar bırakarak tüneli ileri doğru 

sürerler. Böylece ortaya çıkan petek biçimli yapının tavanı ve duvarları kömürden 

topuklar (bir tür sütun) bırakılarak ayakta tutulur. Kömürün tamamı çıkarıldıktan 

sonra topuklar da alınır ve bunların yerine tavan destekleri konur. Bu sistem ABD'de 

yaygındır.  

Kömür çıkarmada uygulanan öteki ana yöntem "uzunayak" tekniğidir. Bu sistemde 

kömür, damarın "alın" denen ön cephesinden kazılır; tavan direk ve çubuklarla 

desteklenir. Gerçekten, bütün kömürün alınabildiği bu sistem mekanik kazı için en 

uygun yöntemdir. 

3.1.2. Metal Madenciliği 

İnsanoğlunun ilk kullandığı metalin 8000 yıl kadar önce nabit altın olduğu 

sanılmaktadır. Daha sonraları nabit gümüş ve bakır da kullanılmaya başlanmıştır. 

Cevherden metali elde etmek MÖ 4000 yıllarında başarılmıştır. Kıbrıs,Mısır. 

Mezopotamya ve Anadolu'daki buluntulardan, önce bakırın, sonra kurşun ve kalayın 

elde edildiği anlaşılmaktadır. Diğer metallerin elde edilmesi, yakın zamana, 18. ve 

19. yüzyıllara rastlar. Bu dönemde Avrupa, metal madenciliğinde öncü 

durumundadır.  20. yüzyılın başlarında ABD dünya metal madenciliğinde Avrupa'yı 

geçmiş,  21. yüzyılda ise artık Çin'in öne geçtiğini görmekteyiz. Hatta son yıllarda, 

Avrupa'nın dünya metal madenciliğindeki payı % 1'lere düşmüştür. 
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Metal madenleri de kömür de olduğu gibi açık ya da kapalı ocaklarla yapılabilirler. 

Metallerin farkı ise, birçoğunun, çıkarıldıktan sonra pazara girmeden önce, 

işlenmeleri gerekmesidir. 

3.2. Türkiye'de Madencilik 

Türkiye'de madenciliğin arz ettiği tabloya genel olarak bakıldığında şu çelişkiler 

göze çarpmaktadır:  

 Türkiye'nin jeolojik yapısına ve dünyadaki mevcut ortalama jeolojik 

hammadde potansiyeline göre daha 16 milyar dolarlık hammadde rezerv 

açığı yani jeolojik potansiyel mevcutur.  

 Türkiye'de 35 hammadde çeşidinin varlığı bilinmekte ve bunlardan yalnızca 

22'si üretilebilmektedir.  

 Türkiye hammadde üretmıinin gayri safi millî gelirdeki oranı 1953-1970 

yıllan arasında %1,0 üe 1,92 arasında değişmiş ve gittikçe azalan bir gelişme 

göstermiştir. Türkiye bu millî gelir oranıyla hemen hemen tüm geri kalmış 

üçüncü dünya ülkelerinden bile düşük bir durum göstermektedir.  

 Türkiye'deki özel maden şirketlerinin,  

o %39'unun sermayesi 100.000 TL.'den  

o %31'i 500.000 TL'den  

o %14'ü 1.000.000 TL'den azdır ve  

o %16'nın sermayesi 1.000.000 TL' nin üzerindedir. 

 Türki ye hammadde rezerv değeri yaklaşık olarak 900 milyar TL.  kadardır.  

 İşletme ruhsatlarının çoğunluğu özel maden teşebbüslerinin elindedir.  

 Özel maden teşebbüslerini finanse edebilecek müesseseler mevcut değildir.  

 

Yukarıda belirtilen hususlar değerlendirilirse; büyük bir yeraltı zenginliği 

potansiyeline sahip olunduğu, bu potansiyelin aramalarla daha da artabileceği 

görülür. Diğer yandan, mevcut potansiyelin dahi yeteri kadar işletilmediği ve bunu 

işletmek için yeterli sermayenin bulunmadığı sonucu da çıkmaktadır. 



42 
 

3.3. Madencilik ve Çevre 

Madencilik faaliyetleri diğer endüstri faaliyetlerine göre çevrenin fiziksel ve 

kimyasal olarak bozulmasına direk nedendir. Doğası gereği alternatif yer seçimi 

şansı bulunmadığından, çoğu zaman; tarım, orman ve canlı yaşam alanlarını, tarihi 

ve doğal sit alanlarını bozma, az-çok zarar verme durumu ile karşı karşıya 

kalınmaktadır. 

Madenciliğe ilişkin faaliyetler birkaç aşamada olup, her birinde doğa farklı olarak 

zarar görür. En zarar verici faaliyetler: Maden işletme (çıkarma), zenginleştirme, 

metal tasfiyesi ve kazanılması gibi işlemlerden dolayı ortaya çıkan kirleticilerdir. 

Bununla birlikte madenin büyüklüğü ve fiziko-kimyasal yapısı ile faaliyetin süresi de 

önemlidir. Açık ocak maden işletmeciliğinde doğa tahribatı üretim sırasında 

doğrudan olmaktadır. 

Madenciliğin çevre etkileri; hava-su-toprak kirliliği(fiziksel-kimyasal), estetik 

kirliliği (topografya-morfolojinin bozulması),gürültü ve titreşim ,ekolojik dengenin 

nicel-nitel bozulmasıdır. Cevhere ulaşmak için kazılan örtü ve faydalı mineral 

içermeyen altere zonların(PASA) büyük hacimlerde depolanması, cevher 

zenginleştirme işlemlerinden itibaren oluşan ince taneli atıkların depolanması (hem 

arazi kaybına nedendir, hem de uzun süreli kontrol gereksiniminden dolayı su ve 

toprak kirliliğine nedendir), faydalı element ve/veya minerallerin zenginleştirilmesi 

ve kazanılması sırasında prosese katılan kimyasallarla kirletilmiş sıvı ve katı atıkların 

depolanmasıdır.  

Önemli çevre konuları içinde, özellikle su ve toprak kaynaklarının ağır metallerce ve 

toksik elementlerce kirletilmesi ile Asit Maden Drenajı(AMD) öne çıkmaktadır. Bu 

tip kirlenmeler, atık depoları ve atmosfer etkisine açılmış galeri-ocak sevlerinden 

itibaren oluşan sızıntılarla olabileceği gibi, atık depoları için yapılan kaya/toprak 

dolgu barajlarının çökmesi sonucunda ortaya çıkan büyük ölçeklerde ağır metal 

kirlenmeleri dolayısıyla bölgesel felaketlere neden olmaktadır. 

3.4. Maden Kuyusu 

Kuyunun yerinin belirlenmesinde ilk dikkat edilmesi gereken yüzey topografyasıdır. 

Altyapı çalışmalarını destekleyen ve cevher çıkarılması sırasında en efektif 
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kullanılabilecek noktaya açılmalıdır. Madenin bir gölün altında olması gibi ekstrem 

durumlarda, yine bu göz önünde bulundurularak kuyunun yeri tayin edilmelidir.  

İkincil olarak, kuyuyu çevreleyen duvarların etrafındaki kayaların özelliklerine 

dikkat edilmelidir. Ardından yapılması gereken kaç adet kuyu açılacağına karar 

vermektir. Kuyu sayısı, alanın genişliğine ve ne sıklıkla kuyunun kullanılacağına 

bağlı olarak değişir. Minimum kuyu sayısı ikidir bunlardan biri madencilerin 

transportunun yapıldığı, cevherin kova sistemiyle çıkarıldığı ana kuyudur. İkincisi ise 

hava sirkülasyonunun sağlandığı kuyudur. Maden büyüdükçe, kuyu sayısı da artar.  

Kuyular üç farklı şekilde tasarlanır, dairesel, eliptikal ve dik açılı olarak. Şekilin 

seçimi, ortam koşulları, havalandırma, maliyet, kullanım ömrü gibi kriterlere 

bağlıdır. 

3.4.1. Dairesel Maden Kuyusu 

En sık rastlanan kuyu türü dairesel ve eliptikal kuyu tipidir. Sığ madenlerden, çok 

derin madenlere kadar geniş bir yelpaze de tercih edilirler. Geniş çalışma alanı 

sunarlar. Dairesel yapı genel olarak, kuyu genişliğinin beş metreyi aştığı durumlarda 

kullanılır. Kuyuyu çevreleyen kayaların yan yüzeye yaptığı baskıyı, olabildiğince eşit 

yayması da bir avantajıdır. Kuyunun şekli, duvarlarında kullanılan betonun 

yapısından tam fayda sağlanmasına yardımcı olur. Genel olarak şekil 3.7'de 

görüldüğü biçimedirler.  

Uygulanması da en kolay olan kuyudur. Kuyu kazmak için tasarlanmış karotlu 

sondaj (core drilling) makinesi için tasarımı uygundur. Kuyuyu çevreleyen duvar 

mütemadiyen aynı açıda olduğundan, makinanın kuyuyu açması basittir. Bu makina 

alanı bir matkap gibi deldiği için dairesel kuyunun açılmasında kolaylık sağlar.  
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Şekil 3.7: Dairesel maden kuyusu. 

 

3.4.2. Yatay Maden Kuyusu 

Kısa ömürlü kuyularda tercih edilir. Özellikle kuyu etrafındaki kayalar sert koşullar 

oluşturduğunda yatay maden kuyularına yönlenilir. Bu kuyuların etrafında 

keresteden bir çeşit kafes bulunur. Ağaç destekler, beton ve tuğlalar duvarını 

oluşturan malzemeleridir. Fakat dairesel kuyularda olduğu gibi, kayaların yaptığı 

baskı, kuyu etrafına eşit dağılmadığından, oluşan eğilme kuvveti, duvarlar üzerinde 

yıpratıcı etki gösterir. Tipik bir yatay maden kuyusu Şekil 3.8'de görüldüğü gibidir. 

 

 

Şekil 3.8: Yatay maden kuyusu 
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3.5. Maden Kuyusu Asansörü 

Potansiyel tehlikelerin önüne geçebilmek için maden kuyusu asansörleri dikkatle 

incelenmeli ve önlemler alınmalıdır. Bir maden kuyusu asansörünün basitçe 

görünümü Şekil 3.9’daki gibidir. 

                           

Şekil 3.9: Maden asansörü 

Tipik asansörlerde, kasnağın etrafından dolanan halatların, bir ucu kabine diğer ucu 

ise karşı ağırlığa bağlı olup, motor tahriğiyle kabinin aşağı ve yukarı hareketini 

sağlar.   

Kabin yukarı doğru çıkarken, karşı ağırlık onu ivmelendirici yönde, aşağı inerken ise 

kabini yavaşlatıcı etki yaparak motorun harcadığı enerjiyi azaltır. Karşı ağırlık, ağır 

metaller yığınıdır. Kabinin altından karşı ağırlığın altına bağlanan dengeleme zinciri 

ile kabin ve askı halatları arasında denge sağlanır. 
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Raylar kabinin ve karşı ağırlığın lineer çalışmasını sağladıkları gibi aynı zamanda 

halatların ucunda, kendi etraflarında dönmeleri engellenmiş ourlar. Konforlu 

seyahatin olmazsa olmazlarındandır. 

Kabini yukarı aşağı hareket ettiren çekiş gücü, halatların yivli kasnak üzerinde 

oluşturduğu sürtünme kuvveti ile oluşur. Ana kasnak, elektrik motoru tarafından 

tahrik edilir. 

Hızın tam olarak ayarlanabilmesi ve düzgün hızlanma, yavaşlama sağladığı için 

doğru akım motorları nispeten daha fazla kullanılır. Motor-üreteç düzeneği ( M-G ) 

tahrik motoruna doğru akım sağlar. Modern düzeneklerde ise statik tahrik sistemi 

kumandası kullanılır. Kabinin kuyudaki konumuna göre, sinyaller yardımıyla feed 

back alan motorun, kendi hızını bu bilgilere göre belirlediği yazılımlar mevcuttur. 

Kabin durağa yaklaştığında gönderilen sinyaller, kabinin tam olarak durması 

gerektiği noktada durmasını sağlar.  

Asansörler açısından en büyük korku, asansörün halatlarından kurtulup, aşağı doğru 

serbest düşüş yapmasıdır. Günümüzde bunu önleyecek bir çok güvenlik önlemi 

alınmıştır. 

Birincisi yüksek dayanımlı halatların kendileridir. Her 1.6 cm çapındaki ekstra 

yüksek dayanımlı halat 14 500 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitededir. Bu da 

ortalama bir maden asansörünün içeresinde 20 kişi varken sahip olacağı ağırlığın 2 

katına yakındır. Güvenlik adına ve aşınmayı azaltmak için maden asansörlerinde bu 

halatlardan dört sekiz arası sayıda bulunur. Bunlara ek olarak, kuyu tabanına 

yerleştirilen tamponlar, kabinin en yüksek seyahat hızında çarpması halinde hayat 

kaybının önüne geçilecek şekilde tasarlanır. 

Daha önce belirtildiği gibi modern asansörlerde birçok hız kontrolü ayarı vardır. 

Eğer bu sistemler çalışmaz ise, kontroller motora bildirilemez, bu da motorun devre 

dışı kalması anlamına gelir. Kabinin altına sabitlenmiş çeşitli güvenlik önlemleri de 

vardır. Asansör normal hızının %25 fazlasına ulaştığı anda güvenlik düzeneği 

devreye girer bu da kabinin alt tarafında kalan emniyet mandallarını tetikler, rayları 

kavrayan mandallar kabinin durmasını sağlar. Böylece sistem daha güvenilir bir hal 

almış olur. 
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3.5.1. Güvenlik Riskleri 

Tarihi perspektifte asansörlerin gelişimi genel olarak riskleri azaltma yönündedir. 

Modern asansörlerde dayanıklı halatlar kullanılsa da, konstrüksiyon en iyi düzeyde 

yapılsa da, sistemin bakımı eksiksiz yerine getirilse de risklerin önüne yüzde yüz 

geçilememesinden ötürü, asansörlere bir de güvenlik tertibatı eklenmektedir. 

Herhangi bir halat kopma durumunda, güvenlik tertibatı devreye girer ve kabini 

durdurur.  

                                        

Şekil 3.10: Halat kopması 

Kopma durumunun önüne geçebilmek için, güvenlik halatı konulması 

düşünülmüştür. Ancak bu halat bir bütün halinde kaldığında, yine yolcuların zarar 

görebileceği belirlenmiştir ( Şekil 3.11 ). Bu yüzden bir aşırı hız sensörü yardımıyla, 

hızlanan kabinlerdeki güvenlik halatının kabini yavaşça aşağı indirmesi sağlanmıştır. 

Dahası sürekli asansörle birlikte çalışan bu güvenlik tertibatlarının, belli bir süre 

sonra asansörün yapısında ve güvenlik sisteminin kendisinde mekanik zorlanmalara 

yol açtığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, hız sensörlerinin, siviçler ( anahtar ) aracılığıyla 

mekanik frenlerle ortak çalışması sağlanarak, güvenlik tertibatı devreye girmeden 

önce, bu frenler sayesinde kabinin durdurulması istenmiştir. Siviçlerin, kabinin 

yukarı doğru hızlanması halinde, frenleri devreye sokması, çift yönlü ( aşağı ve 

yukarı ) kazaların önüne geçilmesini sağlamıştır. 



48 
 

 

Şekil 3.11: Aşırı hız sensörü olmaksızın uygulanan güvenlik halatı düzeneği. 

Asıl problem 1920 yılında "Amerika Asansör Güvenlik Kanunu" yazılırken ortaya 

çıktı. Kanunu yazanlar olabilecek en güvenli sistemin bulunmasını ve bunun mevcut 

tüm asansörlere uygulanmasını sağlamak istediler.  

Kanunlar yazılırken asansörlerin seyahatlerinin %90'ını tam kapasiteyle 

yapmadıkları hesaba katılmamıştı. Bu yüzden ilk çıkan kanunlarda karşı ağırlığın 

fazla olmasından ötürü, herhangi bir risk anında, kabin karşı ağırlığın etkisiyle hızla 

yukarı çekilmekte ve kazaya sebebiyet vermekteydi.  

Sadece Amerika'da 560 000 terkedilmiş ve 400'e yakın halen çalışmakta olan maden 

ocağı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu madenlerin hepsinde madencilerin 

güvenebilecekleri asansörlere ihtiyaçları vardır. Herhangi bir istenmeyen durumla 

karşı karşıya kalındığında, maden kuyusunun içerisinde mürettebatın kendisini 

koruma amaçlı girebileceği sığınaklar vardır.  Kuyuda meydana gelicek önemli 

kazalarda, can kayıpları ve yaralanmalar kaçınılmazdır. Bu yüzden madencinin 

kendini güvenilir hissetmesi için gerek maden kuyusunda gerekse asansörde en ufak 

tehlike ihtimali dahi göz ardı edilmemelidir. 

Madencilik tarihinde, iki adet her şeyiyle belgelenmiş asansör kazası mevcuttur. 

Bunların ikisi de kabin boşken meydana gelmiş, karşı ağırlık tabana çarparken, kabin 
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tavana çarpmıştır. Her ne kadar münferit olaylar olarak düşünülse dahi son beş yılda 

yapılan gözlemler sonucunda, benzer on sekiz kazanın daha meydana geldiği 

görülmüştür. 

Mevzu bahis kazaların meydana gelme sıkılığından ötürü "Kanada Asansör Güvenlik 

Kanunu" ve " Pennsylvania Maden Güvenliği Şubesi" bu konu üzerine eğildiler. 

Bunun sonucu olarak yeni nesil güvenlik sistemleri üretildi ve tüm maden kuyusu 

asansörlerine uygulandı. 

Maden kuyusu asansörlerine birçok ek güvenlik sistemi uygulanabilmektedir. 

Bunlardan bazıları karşı ağırlık güvenliği, dinamik frenleme ve pnömatik halat 

frenidir.  

3.5.2. Halat Freni  

Bu frenleme sistemi, hızın %15 artması durumunda veya kabin motorun kontrolu 

dışında aşağı inmeye başlaması durumunda devreye giren güvenlik önlemidir. 

Şekil 3.12'de görüldüğü gibi bir pnömatik sistem ile frenleme sağlanır. Hava 

tankından çıkan basınçlı hava sırasıyla su separatörüne, manual kapatıcıya ordan da 

çek valfe gider. Çek valf, tek taraflı basınçlı hava akışını sağlar, böylece frenin 

olduğu taraftaki hava basıncı, kompresör durduğu zamanlarda dahi istenilen düzeyde 

kalır. Basınç siviçleri tarafından sistemin çek valfe gelene kadarki ve ondan sonraki 

bölümlerinin ayrı ayrı kontrolü sağlanır. Çek valften geçen basınçlı hava ikiye ayrılır 

ve manyetik valflere gelir. Bu valflere enerji verilmesi halinde, kapama ( A girişi ) 

devreye girer, enerji kesilmesi halinde ise fren sistemine giden B girişi açılır. 

Basınçlı hava fren silindirine dolar ve pistonlar arasına sıkışan halat sistemin 

durmasına neden olur. Frenlemenin bitmesi işe birlikte S girişine yönlendirlen 

basınçlı hava atmosfere karışır ve tekrardan fren çözülmüş olur. Fren tertibatını 

tetikleyen düzenek ise sistemin üzerinde halatla bilfiil temas halinde bulunan 

takometredir. Takometre kabinin hızının %15 arttığını fark ettiği anda, kontrol 

sistemine uyarı sinyalini yollar ve böylece yukarıda bahsi geçen sistem devreye 

girerek frenleme sağlanmış olur.  
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Şekil 3.12: Pnömatik halat freni 

      

Pnömatik halat frenleme sistemi, kuyu kulesinde askı halatının geçtiği kasnağın 

hemen altına Şekil 3.13'te görüldüğü gibi yerleştirilir. Fren sistemi, hava kompresörü 

ve akıllı kontrol paneli aynı yerde, kontrol odasında bulunurlar. Çevre koşulları belli 

bir derecenin altında olması halinde ise, sıcaklığı dengeleyici ısıtıcılar da sisteme 

eklenir.  

Askı halatı kılavuzu ( Şekil 3.14 ), takometre daha önce bahsedildiği gibi sistemin 

üzerine yerleştirilir. Bu halatın sisteme uygulanmadan önce 2 ay boyunca " güvenli 

tutma testinden geçmesi gerekliliği, "Maden Güvenliği ve Sağlığı Yönetmeliği" ( 

Mine Safety and Health Administration ) tarafından zorunlu kılınmıştır. 
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Şekil 3.13: Halat freni sisteminin konumu 

 

Şekil 3.14: Halat kılavuzu, pnömatik fren ve takometre 

 

 

3.5.3. Maden Kuyusu Asansörü Kazası   

1994 yılında Ohio'da bir kömür madeninde yüksek hızdan meydana gelen bir kaza 

kayıtlara geçmiştir. Dört madenci maden yüzeyinden asansöre bindikten sonra 

yaklaşık 100 metreyi 200m/dk hızla geçtiler. Kabin maden seviyesine geldiğinde bir 

anda aşırı derecede hızlanmaya başladı. İki madenci bunu fark ettiklerinde kabindeki 

acil durum durdurma düğmesine basmış olsa da bu çaba bir işe yaramadı. 
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Kabinin düşeceğini anladıklarında, madencilerden biri yere uzanmalarını böylece 

çarpmanın etkisini azaltabileceklerini belirtti. Kabin içinde sadece dört madenci 

bulunduğundan karşı ağırlık kabin ağırlığını yendi ve yaklaşık 750 m/dk hızla tavana 

çarptılar. Asansörün olması gereken konumu ve kaza sonrası konumu aşağıdaki 

gibidir. 

                                             

Şekil 3.15: Maden kuyusu normal durum 

 

Şekil 3.16: Kaza sonrası maden asansörünün konumu 
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3.6. Madenlerde Güvenlik 

İş Sağlığı ve Güvenliği; meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmalarını 

önlemek, genel sağlığı korumak ve çalışılabilir durumda olmayı sürdürebilmek için 

işveren ve çalışanlar tarafından işyerinde üstlenilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. 

Rusya dışında 17 Avrupa ülkesi 120 yıl önce Berlin Konferansında “ İş Sağlığı ve 

Güvenliğini “ kabul etmiştir.  

İş kazaları ve hastalıklarında meydana gelen ekonomik kayıplar tahminen Türkiye 

Gayrisafi Yurtiçi hasılasının yaklaşık %5’ni oluştururken bedeli daha ağır olan 

sosyal, psikolojik ve ahlaki kayıplar hesaba katılmamış bulunmaktadır. Ayrıca, 

eldeki veri ve istatistikler tarım, sanatsal faaliyetler ve kayıt dışı sektörü temsil 

etmemektedir. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşan maddi ve  manevi kayıplar 

gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabaları önünde önemli bir engel teşkil 

etmektedir. Ödenmesi gereken fatura ise bu ülkelerin GSMH’nın önemli bir 

bölümünü teşkil etmektedir. Daha sağlıklı ve daha güvenli işyeri ortamı, daha verimli 

bir çalışmanın da ön koşuludur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı ve 

güvenliği, toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında sayılmaktadır.  

Yeraltı maden işletmeciliğinin işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları arasında yer alan 

taş, kömür ve cevher tozlarının bulunduğu ortamda çalışma zorunluluğu bu konudaki 

önlem ve tedbirlerin eksiksiz ve sürekli olarak alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Pnömokonyoz ve silikozis gibi hastalıklar genellikle madencilerde görülmekte ve 

madenci hastalığı olarak adlandırılmaktadır.  

Madencilik sektöründe kaza türleri incelendiğinde yangın, su baskını, göçük ve grizu 

ve toz patlamaları gibi toplu ölümlere sebep olan kazalar ön plana çıkmaktadır. 

Doğru havalandırma, tahkimat ve kontrol sistemleri bu kazaların önlenmesi ve 

azaltılmasında en önemli hususlardır. Bu sistemlerdeki eksiklik, dikkatsizlik ve 

yanlış uygulamalar madenlerde gerçekleşen birçok kazanın temel sebepleridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın bazı maddeleri, devlete iş sağlığı ve iş güvenliği 

yönünden sorumluluklar yüklemiştir. Devletin görevi Anayasanın amir hükümleri 

doğrultusunda gerekli kanun ve ilgili diğer mevzuatı çıkararak bunların 

uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemektir. 
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"Umumi Hıfzısıhha Kanununda", "İş Kanununda", "Sendikalar Kanununda" iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Toplu İş 

Sözleşmelerinde işverenlerin bu düzenlemelere uymayı ve uygulamayı kabul ettiği, 

işçilerinde mevzuat ile alınmış ve alınacak karar, tedbir ve emirlere uyacağı yer 

almıştır. 

Türk kamu sektöründeki İSG ile ilgili başlıca kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı (ÇSGB) bünyesindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  

(İSGGM / İSGÜM ),  İş Teftiş Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) , Meslek Hastalıkları 

Hastaneleri ve ilgili bakanlıklar ile araştırma kurumları ve üniversiteler.  

Maden işletmelerinin uyması gereken bazı kurallar şöyle sıralanabilir; 

 Sağlık gözetimleri (bir İşyeri Hekiminin desteği ile),  

 Çalışan temsilcilerinin katıldığı bir İSG Kurulunun oluşturulması,  

 İş güvenliği uzmanının istihdamı (işletme içinde istihdam ederek veya 

dışarıdan hizmet alımı ile),  

 Acil durumlar için plan ve hazırlık,  

 Eğitimler,  

 Bütün işler için risk değerlendirmesinin yapılması[6]. 
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4. MADEN KUYUSU ASANSÖRÜ TASARIMI 

 

 

Şekil 4.1: Maden kuyusu asansörü projesi 
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Çizelge 4.1: Proje verileri 

 

    

4.1. Elektrik Motoru Seçimi 

Asansör hızı 2.5 m/s üzerinde olan tesislerde redüktörsüz asansör makinaları 

kullanılır. Bu hızın altında çalışacak olan asansörler için ise AC asenkron motor ve 

redüktör olarak sonsuz vida mekanizması kullanılır. Sistemimizin hızı 10.63 m/s 

olduğu için DC motor kullanılacaktır. Tablo 6'da görünen kataloktan 1GG5631-

5EQ40-2XV5 DC motoru sistem için uygun görülmüştür. 

Parça Teknik Karakteristik Tip ve Tanımlama 

Ana Vinç 

Ana kasnak çapı 3500 mm 
Saptırma kasnağı çapı 3500 mm 

Halat max. çekme kuvveti 501.34 kN 
Halat max. statik çekme kuvveti farkı 78.48 kN 

Halat sayısı 4 
Max. kabin hızı 10.63 m/s 

Motor 

Tip 1GG5631-5EQ40-2XV5  
Güç 1120 kW 

Tahrik kasnğı devir sayısı 58 d/dk 
Voltaj 720 V 
Akım 1620 A 

Atalet momenti 174 kgm2 
Motor ağırlığı 7450 kg 

İhraç halatı 

Tip 6×19+FC  
Halat çapı 40 mm 

Çekme dayanımı 1670 N/mm2 
Birim ağırlık 6.1 kg/m 

Kafes 
Tip 

5.3 m3 double-deck kafes                    
Karşıağırlık     

Ölü ağırlık 15500 kg                                22000kg 
Taşıma kapasitesi             104 kişi 

Kren Çekme kapasitesi 16t + 16t 
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Çizelge 4.2: DC motor kataloğu 

 

4.1.1. Motor Güç Hesabı 

P:  Kabin en alt noktada iken gerekli olan kuvvet 

Q: Taşıma yükü 

K: Kabin ağırlığı 

Gk: Karşı ağırlık 

                      P = ( Q + K ) - ( Gk ) = ( Q + K ) - ( K + Q/2 ) = Q/2                        (1) 

Karşı ağırlık bir miktar ağırlığı dengelediğinden ötürü sistemin kaldırılması gereken 

yükü 16 tondur.  



58 
 

Q =  32 ton        

P =  Q/2 = 16 ton 

Motor gücü ise; 

                                N =                                                                 (2) 

V: Asansör hızı ( İstenilen asansör hızı 10.63 m/s'dir. ) 

휑: Motor verimi ( Kataloktan seçtiğimiz motorun verimi %95 dir ) 

                              N =
.

  

                          N = 1651.18 kW 

İki adet motor kullanırsak; 

                    N = 1651.18 / 2 = 825,6 kW 

Seçtiğimiz motor 1120 kw anma gücüne sahip olduğundan ( kataloktan ) sisteme 

uygundur. 

Motor devrini ( n ) bulmak için formül; 

                                  n =                                                       (3) 

MN: Moment ( Kataloktan 16200 Nmm olarak bulunur. ) 

                             n = 
.    = 627 d/dk 

Tablodan görülebileceği gibi motor 1500 d/dk'a kadar çalışabilmekte.  
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Çizelge 4.3: Seçilen motorun ağırlık, atalet momenti tablosu 

 

Motorumuz 1GG5631-5EQ40-2XV5 olduğundan dolayı kataloktan 1GG5631'e göre 

motorun atalet momenti 174 kgm2 olarak okunur.  

Tahrik kasnağı devir sayısı ise aşağıdaki şöyle bulunur; 

                                   nkasnak  =                                                                                                            (4) 

DT: Tahrik kasnağı çapı ( 3500 mm ) 

                             nkasnak = 
.

.
 = 58 d/dak 

4.1.2. Motorun Boyutlandırılması ve Montajı 

   Seçilen 1GG5631-5EQ40-2XV5 motoru kataloktan 1GG5 500 - 1GG5 635 arası 

seri için hazırlanmış montaj resmine göre boyutlandırılır (1GG5631 kısmına binaen). 

5EQ40 kısmındaki "0" da bize montajın IM B 3 tipinde olacağını belirtir. Bahsi 

geçen çizim ve boyutlandırma Şekil 4.2'de görülebilir. 
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Şekil 4.2: 1GG5 500 - 1GG5 635 motorları IM B 3 montaj resmi 

 

Yukarıda verilen fakat bilinmeyen uzunluklar için tekrar kataloğun IM B 3 tipi için 

verilen konstrüksiyon tablosundan (  Tablo 8 ) tüm veriler bulunur. Her motor için 

ayrı tablo olduğundan, mevzu bahis motora denk gelen 1GG5 tipini bulduktan sonra, 

spesifik olarak 1GG5631 motorunun boyutları tablodan okunur.  
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Çizelge 4.4: Motor boyut kataloğu 

 

4.2. Halat Güvenlik Katsayısının Hesabı 

Bu katsayının hesabı yapılırken saşağıdaki kabuller göz önünde tutularak yapılır. 

1- Çelik veya döküm tahrik kasnağı gibi geleneksel malzemeler kullanılarak 

tasarlanan halatlı tahrik sistemleri, 

2- Standartlara uygun çelik halatlar, 

3- Periyodik bakım ve muayenelerin düzenli yapıldığı varsayılarak, yeterli halat 

ömrü. 

4.2.1. Kasnak Eşdeğer Sayısı ( Nequiv ) 

Halatların bükülme sayısı ve bükülmelerin ağırlık derecesi halatta arızalara neden 

olmaktadır. Bu olay yiv profili ve ters yönde bükülmenin olup olmadığından 

etkilenmektedir. Her bükülmenin ağırlık derecesi eşdeğer sayıda tek yönde bükülme 

ile eşit sayılabilir. Eşdeğer kasnak sayısı; N = Nt + Np dır. 

Burada; 

Nt: Tahrik kasnaklarının eşdeğer sayısı.  

Np: Saptırma kasnaklarının eşdeğer sayısı. 
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Tahrik kasnaklarının eşdeğer sayıları, yiv profiline bağlı olarak tanımlanmaktadır. 

Kama yiv ve alttan oyuk yiv formları için Tablo 9'da görüşmektedir. Yarım daire yiv 

için Nt =1 alınmaktadır. 

Çizelge 4.5: Tahrik kasnaklarının eşdeğer sayıları 

V kanallar Kanal açısı - 35 36 38 40 42 45 
NT - 18,5 15,2 10,5 7,1 5,6 4 

Altı kesik yarım daire ve 
altı kesik V kanallar 

Alt kesilme 
açısı 75 80 85 90 95 100 105 
NT 2,5 3 3,8 5 6,7 10 15,2 

 

 

Nequiv (p) 'nin hesaplanması 

            Nequiv (p) = Kp. ( Nps + 4. Npr )                                                     (5) 

Kp = ( DT / DP )4                                                                                              (6) 

DT = Tahrik kasnağı çapı 

DP = Diğer kasnakların ortalama çapı 

Kp = Tahrik kasnağı çapının kasnak çapına oranı 

Nps= Tek yönde bükülmeli kasnak sayısı 

Npr= Ters yönde bükülmeli kasnak sayısı 

Maden asansörümüzün sistemi basitçe; 
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Şekil 4.3: Asansörün şematik görünümü 

Buradan; 

                                    Kp = ( 3.5 / 3.5 )4 = 1 

Nequiv (t), tablo 9'dan kanal açısı 40o olan tahrik kasnağı için 7.1 seçilmiştir. 

Nps, tek yönde bükülmeli kasnak sayısı 2  

Npr, ters yönde bükülmeli kasnak sayısı 0 

Dolayısıyla; 

                            Nequiv (p) = Kp. ( Nps + 4. Npr ) = 1. ( 2 + 0 ) = 2 

                              Nequiv = Nequiv (t) + Nequiv (p) = 7.1 + 2 = 9.1 

4.2.2. Güvenlik Kat Sayısı Hesabı ( Sf ) 

Belli bir halatlı tahrik sisteminde emniyet katsayısının minimum değeri, kesin D/d 

oranı ve hesaplanan N değerine bakılarak Şekil 4.4'de verilen grafikten veya aşağıda 

verilen formül ile tam olarak hesaplanabilir. 
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                                                               (7) 

 

Dt = 3500 mm. 

dr  = 38 mm. ( Seçilen halatın çapı. ) 

 

 

             

 

Sf    = 6.811  

 Bu değeri minimum emniyet katsayısı tablosundan da kontrol edebiliriz. 

 

 

 
Sf 10

2.6834

log
695.85 106 9.1 

3500

38






8.567













log 77.09
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38






2.894( )
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Şekil 4.4: En küçük güvenlik katsayısının hesaplanması 
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Şekil 4.4'den de görülebildiği gibi; 

Dt / Dr = 3500 / 38 = 92.1 oranı ve Nequiv = 9.1 için güvenlik katsayısı değeri, formül 

yardımıyla bulmuş olduğumuz güvenlik katsayı değerine yakın bir değer çıkmıştır. 

Güvenlik katsayısı, bir halatın en küçük kopma kuvvetinin, kabin beyan yüküyle ve 

en alt durakta duruyorken bir halata gelen en büyük kuvvetin oranıdır.Tespit edilen 

güvenlik katsayısına göre halatların kontrolü yapılmalıdır. 

4.2.3. Halatlara Gelen En Büyük Yük 

   Fmax= gn. [(P+Q+ H) /(n.i)] (N)                                                (8) 
   S= Tmin/Fmax > Sf                                                           (9)                             

Sf : Ek N ye göre hesaplanmış halat güvenlik katsayısı 

Tmin = TS 1918 e göre kullanılan halatın en küçük kopma kuvveti 
P : Kabin ağırlığı 

Q : Beyan yükü 
H : Kabin en alt durakta iken halatların ağırlığı 

n : Halat sayısı  
i : Halat faktörü 

gn : Standart yer çekimi ivmesi 

                             

Şekil 4.5: Makina dairesi ve sarım şekline göre halat faktörleri 

Sarım açısının arttırılmasını veya halat çekme kuvvetinin azaltılmasını temin etmek 

için uygulanan saptırma makaralarına göre halat faktörleri değişmektedir. 

Sistemimizin halat faktörü ise i = 1 'dir. 

   Yukarıda verilen formüle göre halatlara gelen en büyük yük; 
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                  Fmax = 9.81 . [ ( 15500 + 8320 + 4453 ) / ( 4 . 2 ) 

                                         Fmax = 32160.53 N 

S = Tmin/Fmax > Sf 

Kataloktan seçtiğimiz halatımın en küçük kopma değeri Tmin = 887 kN 

S = 887000/ 32160.53 = 27.58 > 6.811 ( Sf  ) olduğundan seçilen halat uygundur. 

Tablo 10'da verilen çelik özlü 1670 N/mm2 çekme dayanımında 40 mm çaplı çelik 

özlü halat, sistem için uygun görülmüştür.  

 
 

 

 7-175 halat grubu.  6x 19 (b) mekanik özellikler 

 

6×19+FC                 6×19+IWS 

3～46mm 

Çelik halat yapısı genel özellikler 

 

 

  



68 
 

Çizelge 4.6: GB/T8918-1996 halat kataloğu 

Halat çapı Halat özelliği 
Çekme dayanımı/MPa 

1570 1670 1770 

d Yüzde 
sapma 

Doğal 
fiber özlü 

Sentetik 
fiber özlü 

Çelik 
özlü 

Fiber 
özlü 
çelik 
halat 

Çelik 
özlü 
çelik 
halat 

Fiber 
özlü 
çelik 
halat 

Çelik 
özlü 
çelik 
halat 

Fiber 
özlü 
çelik 
halat 

Çelik 
özlü 
çelik 
halat 

mm (%) kg/100m 
3 +8 3.11 3.03 3.43 4.33 4.69 4.61 4.98 4.89 5.28 
4 +70 5.54 5.39 6.1 7.71 8.33 8.2 8.87 8.69 9.4 
5 8.65 8.42 9.52 12 13 12.8 13.8 13.5 14.6 
6 

+6O 

12.5 12.1 13.7 17.3 18.7 18.4 19.9 19.5 21.1 
7 17 16.5 18.7 23.6 25.5 25.1 27.1 26.6 28.7 
8 22.1 21.6 24.4 30.8 33.3 32.8 35.4 34.7 37.6 
9 28 27.3 30.9 39 42.2 41.5 44.9 44 47.5 

1O 34.6 33.7 38.1 48.1 52.1 51.2 55.4 54.3 58.7 
11 41.9 40.8 46.1 58.3 63 62 76 65.7 71.1 
12 49.8 48.5 54.9 69.4 75 73.8 79.8 78.2 84.6 
13 58.5 57 64.4 81.4 88 86.6 93.7 91.8 99.3 
14 67.8 66.1 74.7 94.4 102 100 108 106 115 
16 88.6 86.3 97.5 123 133 131 141 139 150 
18 112 109 123 156 168 166 179 176 190 
20 138 135 152 192 208 205 221 217 235 
22 167 163 184 233 252 248 268 263 284 
24 199 194 219 277 300 295 319 312 338 
26 234 228 258 325 352 346 374 367 397 
28 271 264 299 377 408 401 434 426 460 
-30 311 303 343 433 469 461 498 489 528 
32 354 345 390 493 533 524 567 556 601 
-34 400 390 440 557 602 592 640 628 679 
36 448 437 494 524 675 664 718 704 761 
-38 500 487 550 695 752 740 800 784 848 
40 554 539 610 771 833 820 887 869 940 
-42 610 594 672 850 919 904 978 958 1030 
44 670 652 738 933 1000 992 1070 1050 1130 
-46 732 713 806 1010 1100 1080 1170 1140 1240 
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4.3. Kılavuz Ray Hesabı 

T profili kılavuz raylar için hesaplanan en büyük izin verilen eğilme miktarı 

 Üzerinde güvenlik tertibatı çalışan kabin, karşı ağırlık veya dengeleme 

ağırlığı kılavuz raylarında, her iki yönde 5 mm. 

 Üzerşnde güvenlik tertibatı çalışmayan kabin, karşı ağırlık veya dengeleme 

ağırlığı kılavuz raylarında, her iki yönde 10 mm 

 

Şekil 4.6: T profil kılavuz ray 

Kılavuz rayların binaya tespiti, binanın normal oturmasından veya betonun 

çekmesinden kaynaklanan etkileri ya kendiliğinden ya da basit bir ayarlama ile 

dengelemeye imkan vermelidir. 

Kılavuz raylar soğuk çekme ceya işlenerek yapılabilir. Standartlardaki rayların 

imalat usulüne göre soğuk çekilmiş raylar "A" ile, makine ile işlenmiş raylar "B" ile 

ve makinede işlenmiş yüksek kaliteli raylar "BE" harfleri ile gösterilirler. 

Ray imalatında kullanılacak çeliğin çekme mukavemeti 370 N/mm2'den az, 520 

N/mm2 'den fazla olmamalıdır.  

Yük dağılımının y ve x eksenlerine göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 
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4.3.1. Güvenlik Tertibatı Çalışması 

4.3.1.1. I. Durum 

                               

Şekil 4.7: X eksenine göre 

Dx: 4450 mm 

D: 3000 mm 

XQ: 556.25 mm 

Eğilme Gerilmesi 

Seçilen ray kataloktan T89/B (13K) rayıdır.  ( Tablo 12 ) 

Kılavuz rayın y-eksenindeki kılavuz kuvvetlerden kaynaklanan eğilme gerilmesi, 

Fx = 
( )

                                                             (10) 

n: Ray adedi 

h: Kabin kılavuz patenleri arası mesafe ( 4500 mm ) 

Q: Kaldırma kapasitesi ( 104 x 80 = 8320 kg ) 

P: Kabin ağırlığı (15500 kg ) 

k1: 3 ( Tablo 11 ) 

gn: 9.81 m/s2 
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Çizelge 4.7: Darbe katsayıları. 

 

n = Hbina / ln                                                      (11) 

ln: Ray uzunluğu ( Kataloktan 5 m ) 

l: Kılavuz ray konsolları arasında en büyük uzaklık 

   5 m'lik raylar uçlarından 1'er metre bırakılacak şekilde mesnetlenirse, ray 

konsolları arası en büyük uzaklık (l) 3 m. olur ( Şekil 4.8 ) 

 

 

Şekil 4.8: 5 m.'lik rayın konsolları arası en büyük uzaklık (l) 

Hbina : Ray döşenilecek sistem uzunluğu 

                                      n = 735 / 5 = 147 adet ray 

Veriler [10] da yerine yazılırsa; 

                                      Fx = 
, ( . )  

                                           Fx = 205.898 N 
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                                           Fy = 0   

                                                                      

                                               My =                                                              (12) 

                                  My = 
. 	  = 115818.06 Nmm 

                 σy =      ( Wy değeri kataloktan alınmıştır. )                          (13) 

                       σy = 115818.06 / 11300 = 10.25 N/mm2 

Bükülme 

Fk = 
( )                                      (14) 

                                     Fk = 
. ( ) =4768.86 N 

 

Sehim Hesabı 

δx = 
.                                       (15) 

Seçilen T89/B rayının Iy  atalet momenti kataloktan (Tablo 13); 504000 mm4 

                                δx= 
, .

. 	
 = 0.76 mm < δem ( 5 mm ) 
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4.3.1.2. II. Durum 

                               

Şekil 4.9: Y eksenine göre 

YQ: 171.88 mm 

Eğilme Gerilmesi 

Kılavuz rayın x-eksenindeki kılavuz kuvvetlerden kaynaklanan eğilme gerilmesi, 

Fy = 
( )
/                                                  (16)      

                                           Fy = 
. .

    

                                            Fy= 127.244 N         

                                               Mx =   

                                         Mx = 71575.04 Nmm 

                                 σx =    ( Wx değeri kataloktan alınmıştır. ) 

                 σx = 71575.04 / 14300 = 5.005 N/mm2 

Sehim Hesabı 

                                       δy = 
.  

Seçilen T89/B rayının Ix  atalet momenti kataloktan (Tablo 13); 595000 mm4 
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                               δy = 
. . 	  

                             δy = 0.4mm < δem ( 5 mm ) 

4.3.1.3.Birleşik Gerilme 

σm = σx+σy                                                                (17) 

                             σm = 5.005 + 10.25 =15.25 N/mm2 

Katalokta görüldüğüne göre ( Tablo 13 ) σzul  ( izin verilen gerilme ) 402 N/mm2 'dir. 

σm < σzul  ( İstenilen durum. ) 

  σ = σm + ( Fk + k3 x M) / A                                                 (18)  

M: Yardımcı donanımın kılavuz raylarda meydana getirdiği kuvvet ( 0 Nmm ) 

A: Kılavuz rayın kesit alanı ( Tablo 14 ) ( 1670 mm2 ) 

σ = 15.75 + (4768.86 + 0 ) / 1670 = 2.86 N/mm2  < 402 N/mm2 ( İstenilen durum. ) 

σ = σk + 0.9 σm                                                                                      (19) 

σk = 
( )

                                                              (20) 

                              σk = 4.68 N/mm2 < 402 N/mm2  ( İstenilen durum. ) 

4.3.1.4. Ray Boyu Eğilmesi 

σF = (1.85 x Fx )/ c2                                               (21) 

c: Kılavuz ray profilinin ayağı ile başı arasındaki boyun genişliği ( Şekil 4.6 ) (16 

mm.) 

           σF = ( 1.85 x 205.89 ) / 162 = 1.48 N/mm2 < 402 N/mm2  ( İstenilen durum. ) 

4.3.2. Normal Kullanma - Hareket 

4.3.2.1. I. Durum 

                                         Fx = 
( )

               

k2: Darbe katsayısı  ( Tablo 11 ) ( 1.2 ) 
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                                               Fx = 82.35 N 

My [12] eşitliğinden; 46327.05 Nmm 

σy  [13] eşitliğinden; 4.09 N/mm2 

 Bükülme 

"Normal kullanma - Hareket" yük durumunda bükülme meydana gelmez. 

Sehim Hesabı 

δx [15] eşitliğinden; 0.30 mm < δem ( 5 mm )                              

4.3.2.2. II. Durum                              

                                        Fy = 
( )
/  

                                                Fy = 50.97 N 

Mx [12] eşitliğinden; 28670.62 Nmm 

σx  [13] eşitliğinden; 2.004 N/mm2 

 

Sehim Hesabı 

δy [15] eşitliğinden; 0.16 mm < δem ( 5 mm ) 

4.3.2.3. Birleşik Gerilme 

                                                      σm = σx+σy                                                                                                      

                                         σm = 2.004 + 4.09 =6.09 N/mm2 

Katalokta görüldüğüne göre ( Tablo 13 ) σzul  ( izin verilen gerilme ) 402 N/mm2 'dir. 

σm < σzul  ( İstenilen durum. ) 

σ = σm + (k3 x M) / A                                                                                 

M: Yardımcı donanımın kılavuz raylarda meydana getirdiği kuvvet ( 0 Nmm ) 

A: Kılavuz rayın kesit alanı ( Tablo 14 ) ( 1670 mm2 ) 

           σ = 6.09 + 0  / 1670 = 6.09 N/mm2  < 402 N/mm2 ( İstenilen durum. ) 
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4.3.2.4. Ray Boyu Eğilmesi 

                                                σF = (1.85 x Fx )/ c2                                                                                           

c: Kılavuz ray profilinin ayağı ile başı arasındaki boyun genişliği ( Şekil 4.6 ) (16 

mm.) 

        σF = ( 1.85 x 82.35 ) / 162 = 0.59 N/mm2 < 402 N/mm2  ( İstenilen durum. ) 

4.3.3. Normal Kullanma - Yükleme 

4.3.3.1. I. Durum 

Fx =                                                    (22) 

                                 Fs= 0.4xgnxQ = 0.4x9.81x8320 = 1255.68 N 

X1, Y1:Kabin merkezi - kılavuz arası mesafe (X1 = 2225 mm, Y1 = 1500 mm ) 

XP, YP: Boş kabinin ağırlık merkezinin kılavuz ray sisteminin ilgili eksenlerine olan 

mesafeleri (XP = 35 mm, Yp = 20 mm ) 

                                                Fx = - 901.75 N 

My [12] eşitliğinden; 507238.3 Nmm 

σy  [13] eşitliğinden; 44,88 N/mm2 

 

Bükülme 

"Normal kullanma - Hareket" yük durumunda bükülme meydana gelmez. 

Sehim Hesabı 

δx [15] eşitliğinden; 3.35 mm < δem ( 5 mm )                              

4.3.3.2. II. Durum                              

                                               Fx =  

                                               Fy = -1094.3 N 

Mx [12] eşitliğinden; 615577.5 Nmm 
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σx  [13] eşitliğinden; 43.04 N/mm2 

Sehim Hesabı 

δy [15] eşitliğinden; 4.07 mm < δem ( 5 mm ) 

4.3.3.3. Birleşik Gerilme 

                                                   σm = σx+σy                                                                                                      

                                   σm = 43.04 + 44.88 =87.92 N/mm2 

Katalokta görüldüğüne göre ( Tablo 13 ) σzul  ( izin verilen gerilme ) 402 N/mm2 'dir. 

σm < σzul  ( İstenilen durum. ) 

                                              σ = σm + (k3 x M) / A                                                                                 

M: Yardımcı donanımın kılavuz raylarda meydana getirdiği kuvvet ( 0 Nmm ) 

A: Kılavuz rayın kesit alanı ( Tablo 14 ) ( 1670 mm2 ) 

   σ = 87.92 + 0  / 1670 = 87.92 N/mm2  < 402 N/mm2 ( İstenilen durum. ) 

4.3.3.4. Ray Boyu Eğilmesi 

                                            σF = (1.85 x Fx )/ c2                                                                                          

c: Kılavuz ray profilinin ayağı ile başı arasındaki boyun genişliği ( Şekil 4.6 ) (16 

mm.) 

             σF = ( 1.85 x 1094.3  ) / 162 = 7.9 N/mm2 < 402 N/mm2  ( İstenilen durum. ) 
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Çizelge 4.8:  Seçilen ray 
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Çizelge 4.9: Seçilen rayın özellikleri 
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Çizelge 4.10: Seçilen rayın boyutları I. 
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Çizelge 4.11: Seçilen rayın boyutları II. 
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Çizelge 4.12: Ray bağlantı elemanı boyutları 

 

4.4. Tampon Seçimi 

Tamponun devreye girmesi esnasinda, kabin içerisindeki yolcularin istenmeyen veya 

korkutan duygulara kapilmamalari için belirli bazi ivmelenme degerleri 

asilmamalidir. Ayrica çok yüksek bir geri dönüs olursa halat da sarildigi tamburdan 

kurtulabilir, kilavuz tekerler sikisabilir. Tampon, devreye girip çalistigi hallerde 

olusacak ivmelenme yerçekimi ivmesi g’nin 2,5 katini ve ortalama ivmelenme de g 

degerini asmayacak şekilde boyutlandırılır. 

- Enerji biriktiren ( poliüretan ve yay ) tamponlarda durma mesafesi; h= 0,135.v2 [m] 

-Enerji dağıtan ( hidrolik ) tamponlarda durma mesafesi; h= 0,0674.v2  
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Enerji biriktiren tamponlar asansörün beyan hızının 1m/sn'yi aşmadığı durumlarda 

kullanılabilirler. Yaylı tampon, kabin, yüklü kabin veya karşı ağırlığın kinetik 

enerjisini yaylı bir düzenle karşılayan tampondur.  

Sistemimizin hızı 10,63 m/s2 olmasından ötürü enerji biriktiren tampon 

kullanamayız. Dolayısıyla, seçeceğimiz tampon hidrolik tampon olmalıdır. 

Enerjiyi harcayan tipte tamponlar genelde hidrolik tamponlardır. 1,6 m/s üzerindeki 

asansörlerde kullanılırlar. Bu tip tamponlar her hız  gurubunda kullanılabilirler. 

Hidrolik tampon, yüklü kabin ya da karşı ağırlığın kinetik enerjisini yutan ve 

çarpmadan sonra kabinin tampon üzerinden kaldırılmasıyla otomatik olarak eski 

durumuna gelen hidrolik pistonlu tampondur. Kendi kendine kurmayan hidrolik 

tamponlarda ayrıca bir kurma tertibatı bulunur. 

Hidrolik tamponların kullanılması durumunda hidrolik seviyesinin kontrolü kolayca 

yapılabilmelidir. Strok mesafeleri daha önce belirtildiği gibi 0.0674 v2 olmalıdır. Bu 

tip tamponlar bir adet tampon kontağı taşıyıp,  asansörün tekrar devreye girmesi 

bilinçli bir hareketle mümkün olmalıdır.  

Tamponlar kabin ve karşı ağırlığın en alt hareket sınırına yerleştirilir. Tamponların 

yerleştirildiği yer zeminden en az 0,5 m yüksekte olmalı, kuyu dibinde bir düşme 

sonrasında dahi bir kişinin barınabileceği yer kalmalıdır. Tamponlar, kabin 

iskeletinin altına tespit edilmeleri halinde kabinin hareket mesafesi sonunda en az 0,5 

m yükseklikteki bir kaideye çarpmalıdır. Kabin en üst durak hizasında iken  karşı 

ağırlığın alt noktasına monte edilmiş tamponunun uç noktası ile asansör boşluğu 

tabanı arasında en az 0,5 m boşluk bulunmalıdır. Kuyu içinde karşı ağırlığın altına 

insan geçişinin engellendiği durumlarda karşı ağırlık altında ayrıca beton kaide 

aranmaz.   
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Şekil 4.10: Hidrolik tampon 

Hidrolik tamponlar, kabinin ( veya karşı ağırlığın ) tampona çarpmasından sonra 

yavaşlaması hemen hemen sabit olmasına göre dizayn edilir. Böylece hareket eşit 

olarak yavaşlatılacak ve kabinin hızı lineer olarak sıfıra inecektir. 

Yavaşlatma kuvveti; 

                                                  

                                                (23) 

 

g: yerçekimi ivmesi (9,81) [ m/s2 ] 

F0: ilk andaki yavaşlatma kuvveti [ N ] 

                                                                 (24) 

 

 

y: piston hareket mesafesi ( 10 ) [m] 

h: toplam tampon stroku [ m ] 

V0: ilk andaki yavaşlama hızı [m/s] 

M: toplama etkiyen toplam yük [N] 

                 "   

 

                         

 

 

                   

F
C2 F0( ) C1 g( )[ ] y h( ) C2

  C1 g( ) 
C2



C1 2 h F0 V02

C2 C1 M( ) 1
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Daha önce belirttiğimiz gibi; 

                   h= 0,0674.v2  = 0,0674 . 10,632 = 7,63 m. 

              F0 = 2 . g . ( P + Q ) / n = 2 . 9,81 . 23820 / 4 

                                 F0 = 116834,1 N 

 

 

 

 

Yavaşlama mesafesi ise; 

 

 

 

 

4.5.  Fren Seçimi 

Sistemin fren tertibatı, 4.1'de seçtiğimiz motorun özellikleri baz alınılarak katalok 

vasıtasıyla bulunur. 1GG5631-5EQ40-2XV5 DC motoru için hazırlanmış fren 

kataloğundan ( Tablo 17 ) en uygun frenin seçilmesi gerekir.  

                           

           
 

              [ N  ] 

   
 

[ m ] 

F
C2 F0( ) C1 g( )[ ] y h( )C2  C1 g( ) 

C2


F 6.667 104

a
C2 F0( ) C1 g( )[ ]

y
h







C2
 C1 g( ) C2 M g( )









C2 M


a 7.011
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Çizelge 4.13: Fren kataloğu 

 

Her ne kadar seçilen motor 1500 kW kapasiteli olsa dahi, DC motor kullanıldığı için 

sistem için yeterli olan 825.6 kW motor için tork hesabı yapılır. 

 Tork = ( kW x 9550 ) / n                                         (25) 

                                Tork = ( 825.6 x 9550 ) / 627 = 12574.9 Nm 

Her ne kadar motorun uygulayacağı tork, 12574.9 Nm olsa da, fren seçimi, frenin 

motor torkunun %150'sini karşılayabileceği şekilde seçilir. 

                                         12574.9 x 1.5 = 18862.35 Nm 

Bu torku karşılayabilecek olan fren, Tablo 17'den 11500 Nm motor torkunda çalışan 

A90'dır. Bir motorda iki fren birden kullanılabileceği için bu frenden iki tane mevzu 

bahis motor için kullanılır. 

                                   11500 x 2 = 23000 Nm > 18862.35 Nm 

Tablo 17'de görülen vites kutusu büyüklükleri, farklı özelliklere tekabül eder. A10 ve 

A40 vites kutuları sağlam bir alüminyum alaşımdan yapılır. Böylece, düşük ağırlıkta 

yüksek dayanıklılık sağlanır. A50 ve A90 vites kutuları ise gri dökme demir 

alaşımından yapılırlar. Maruz kaldıkları yüksek kuvvetlere dayanmaları için gri 

dökme demir uygun bir alaşım oluşturur.  
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5. SONUÇ 

Günümüzde bir çok asansör uygulaması münferit olarak deneyimlere dayalı 

yapılmaktadır. Fakat özellikle maden kuyularına uygulanan asansörlerin çok sayıda 

yolcu tarafından aynı anda kullanılması ve her hangi bir aksaklık halinde, yerin altına 

konuşlanmasından ötürü, kabine ulaşımın zor olması, bu tip asansörlerin hesap 

esaslarının dikkatli ve efektif  bir şekilde yapılmasını gerektirir.  

Bu projede asansörler ve maden kuyularına geniş bir bakışın ardından, Karadon 

Maden Ocaklarında kullanılacak olan 104 yolcu kapasiteli double deck maden 

kuyusu asansöründe kullanılması gereken en uygun motor, ray, fren, halat ve tampon 

gerekli işlemler yapılarak ve ilgili kataloglardan seçimler yapılarak belirlenmiştir. 

Sistemlerin seçimi, maddi ve manevi etmenler göz önünde bulundurulmuş olup, 

öncelikle güvenliğin sağlanması yönündedir. Günümüze kadar meydana gelen bir 

çok asansör kazasının frenleme sisteminden veya karşı ağırlığın dengesiz 

hareketinden kaynaklandığı bilinmesinden ötürü halatlara pnömatik fren sistemi, 

kabin ve  karşı ağırlık tabanlarına dengeleme zinciri uygulanmıştır. 

Maden kuyusu asansörlerinde geliştirilmesi, iyileştirilmesi istenilen sistemlerin sayısı 

sınırlıdır. Ancak, bu asansörlerde iki aynı güvenlik sisteminin birbiri ile bağlantılı 

olarak kullanılır. Bunların monitörler yardımıyla izlenirler ve bir sistem devre dışı 

kaldığında, ikinci sistem sorun giderilene kadar asansörün durdurulmasını sağlar. 

Fakat herhangi bir sorun çıkmaması halinde, boş yere çalışan iki tane sistem 

mevcuttur. Bunların bir şekilde bire indirilmesi günümüzde üzerinde çalışılan bir 

konudur. Asansör altına yerleştirilecek mandallı fren sistemlerinin, sorun algılandığı 

anda rayları kavrayarak kabini durdurabileceği sistemler mevcuttur. Ancak, maden 

gibi nemli ortamlarda uygulanabilmesi an itibariyle mümkün değildir. Değişik 

alaşımlarla bu sistem maden ortamları için denenmekte olsa da, henüz kesin bir 

sonuca ulaşılamamıştır. An itibariyle en önemli inovasyon bu güvenlik sistemlerine 

efektif bir çare bulmaktır. 
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