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GÝRÝÞ

E

ndüstriyel tesislerde hammadde, yarý mamul ve mamullerin
kaldýrýlmasý, bir yerden bir yere taþýnmasý ve depolanmasý
iþlemlerinde kaldýrma ve taþýma makinalarý kullanýlmaktadýr.

Kren ve vinç benzeri kaldýrma makinalarý, malý istenen yere taþýmak

Krenler (vinçler), bir taþýma elemanýna asýlý olan (genellikle
halata) yükü kaldýran ve çeþitli yönlerde hareket ettiren
kaldýrma ve taþýma makinalarý olarak tarif edilebilir. Bakým

için bir periyodda durma, hýzlanma ve yavaþlama süreçlerini
gerçekleþtiren kesikli çalýþma yaparlar.

personeli tarafýndan yapýlan temizlik, yaðlama, ayar,

Palangalara göre kaldýrma kapasiteleri ve yükseklikleri daha fazla

muayene ve deneyler bakým iþlerinin kapsamýný

olan vinçler, yükleri tek eksen boyunca hareket ettirirler, ancak krenler

oluþturmaktadýr. Vinçlere uygulanan bakýmýn amacý,
donanýmýn performansýný, güvenirliliðini saðlamaktýr. Bu

yüklerin kaldýrýlmasý-indirilmesi hareketinden baþka yatay ve düþey

çalýþmada krenleri (vinçleri) düzenli, verimli ve arýzayý

hareketlerine de imkan saðlar. Atölye, fabrika, antrepo gibi yerlerde

önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalýþtýrýlmak ve iþletme
kayýplarýný en aza indirmek için uygulanmasý gereken
periyodik koruyucu bakým esaslarý ele alýnmýþ ve
deðerlendirilmiþtir.
Anahtar sözcükler : Krenler, bakým, koruyucu bakým.

etkin olarak kullanýlan krenler, yüklerin uzaysal olarak taþýnmasýnda
kullanýlmaktadýr [1-3].
Öztepe, vinçleri yükleri sadece kaldýran veya tek bir yöne çeken
basit kaldýrma makinalarý; krenleri, üzerinde vinç donanýmý da bulunan
ve ayrýca öteleme ve dönme hareketlerini de yapacak düzeneklere de

Cranes can be defined as the lifting and carrying machines

sahip olarak yükleri istenilen her yöne taþýyabilen kaldýrma makinalarý

that lifts the load which is hanged to a carrier element

olarak tarif etmiþtir [1].

(usualy hawser)and moves to different directions.
Maintenance includes cleaning, lubrication, adjusting,

KÖPRÜLÜ KRENLER

inspection and testing which are made by maintenance
crew. The aim of maintenance for cranes is to provide
performance and reliability of the equipment. In this
paper, the need for principals of periodical preventive
maintenance to use the cranes productivly, regularly,

DIN 15001'e göre krenler bir taþýma elemanýna asýlý olan (genellikle
halata) yükü kaldýran ve çeþitli yönlerde hareket ettiren kaldýrma ve

reliability enough to prevent the breakdown, and to

taþýma makinalarýdýr. Kren çeþitleri arasýnda köprülü krenler, portal

minimize the working loss.

krenler, döner krenler ve kablolu krenler sayýlabilir. Krenlerin kullaným

Keywords : Cranes, maintenance, preventive
maintenance.

alanýna göre sýnýflandýrýlmasý aþaðýdaki gibi yapýlabilir :
 Köprülü kren (Tek kiriþ, çift kiriþ)
 Portal kren
 Konsol krenler
 Yapý krenleri (Kuleli inþaat kreni)
 Mobil krenler (lastik tekerlekli, paletli, dubalý)
 Kablolu krenler
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 Kombine krenler
 Özel krenler
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Köprülü krenler, yükseðe yerleþtirilmiþ iki kren yolu

saðlamaktýr. Ayrýca vinç ve krenleri düzenli ve verimli,

arasýnda bir köprü kontrüksiyondan ibarettir. Yarý aðýr

arýzayý önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalýþtýrýlacak

ve aðýr endüstriyle ilgili bütün fabrika, maðaza ve makina

en üst düzeyde tutmak ve iþletme kayýplarýný en aza

park salonlarýnda kullanýlýrlar. Kumanda, basit bir

indirmek de bakýmýn amaçlarýndandýr. Bunun için

operatör kabininden olabileceði gibi, seyyar operatör

uygulanmasý gereken bakým yöntemleri þunlardýr;

kabininden, yerden veya uzaktan da olabilir. Bu duruma
göre, bir köprülü krende tamburlu kaldýrma

 Koruyucu ve Planlý Bakým: Donaným ve

mekanizmasý, araba öteleme mekanizmasý ve köprü

elemanlarýn çalýþmalarýný yeterli ve uygun bir þekilde

yürütme mekanizmasý olmasý öngörülür. Çift kutu kiriþli

sürdürülmesi için düzenlenen bakým.

köprülü krene ait prensip þemasý Þekil 1'de gösterilmiþtir.

 Arýzadan Kaynaklanan Bakým: Donaným ve
Araba

Köprü (esas kiriþ)

Yürüme yolu
(köprü rayý)

Yük kaldýrma
mekanizmasý

Yürütme
mekanizmasý

Þekil 1. Köprülü Kren

Bir köprülü kren; taþýnacak yükün maksimum deðeri,
yani kaldýrma kabiliyeti ve köprü açýklýðý ile karakterize
edilir. Köprülü krenin asýl karakterleri bunlardýr. Ama
bunlarýn yaný sýra aþaðýdaki özelliklerin de dikkate alýnmasý
gerekir. Köprülü krenin güvenli çalýþmasýna etki eden
faktörler þunlardýr :
 Ortam ve iþletme þartlarýna göre seçim
 Krenlerin imalatý
 Krenlerin üzerindeki emniyet sistemleri
 Ýlk ve periyodik bakým ve testler
 Kren operatörü seçimi ve eðitimi
KORUYUCU BAKIMIN HEDEFLERÝ

elemanlarýn yeniden eski çalýþma koþullarýna
dönmesini saðlayan bakým.
 Deðiþtirme: Donaným ve elemanlar aþýndýðýnda
veya daha fazla güvenli ve uygun çalýþma kabiliyetini
yitirdiðinde uygulanan bakým.
 Dinamik Bakým: Donanýmýn uzaktan izlenme ve
bilgilerin bilgisayar tarafýndan sürekli deðerlendirildiði
bakým.
Kullanýlan makina ve donanýmlarýn kalitesi çok
çeþitlilik gösteren ve deðiþik güvenirlilik seviyelerine sahip
olan krenler, tüm sistemle ve tek tek elemanlarla belirlenir.
Krenler herhangi bir nedenle devreden çýktýklarýnda tamir
edilmek, ayarlanmak veya deðiþtirilmek zorundadýr.

Bakým standartlarda, "bakým personeli tarafýndan

Bununla birlikte "Koruyucu Bakým" sonunda, tamire olan

yapýlan temizlik, yaðlama, ayar, muayene ve deneyler"

ihtiyaç bir dereceye kadar azaltýlabilir. Kren ve vinçlerde

olarak tanýmlanmaktadýr. Kren ve vinçlere uygulanan

güvenirliliði arttýrmak için uygulanmasý gereken faktörler

bakýmýn amacý, donanýmýn performansýný, güvenirliliðini

þunlardýr:
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 Koruyucu bakým,
 Doðru ve tam bir bakým,
 Problem yaratan elemanlarýn yerine daha güvenilir
elemanlarý kullanma,
 Rapor edilen tesisin tasarýmcý tarafýndan gerekli
deðiþikliklerin yapýlmasý.
Koruyucu bakým, donaným hasara uðramadan
önlemek veya geciktirmek ve ek olarak meydana gelen
arýzalarýn þiddetini azaltmak için kullanýlýr. Bakým için
"muayene" ve "servis" hizmetleri uygulanmaktadýr.

KRENLERÝN PERÝYODÝK BAKIMI
Belirli bir çalýþma süresi sonunda krenin emniyet
sistemlerinin iþlerliðinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bu sistemlerin iþgöremez hale gelmeden iþlerliðini
sürdürmek önem kazanmaktadýr. Krenin bakýmý, kren
imalatçý firmasýnýn vermiþ olduðu iþletme ve bakým
talimatlarýna göre, uzman bakým personeli tarafýndan
yapýlmalýdýr [4].
Krenlerin ilk bakýmý 50 iþletme saati veya ilk birinci
ayýn sonunda, diðer periyodik bakýmlar ise iþletme

Muayene

þartlarýnýn aðýrlýðýna baðlý olarak 1 ile 3 aylýk periyotlarda

Kritik parçalarýn muayenesi, tesisin güvenirliliðinin
artmasýyla doðrudan ilgilidir. Muayene, parçalarýn
deðiþtirilmesi ve ileride olasý arýzlarýn giderilmesini saðlar
ve normal olarak bütün bakým programlarý süresince
uygulanýr. Muayene genellikle yakýn gelecekte hangi
elemanlarýn tamir veya bakýma ihtiyaç duyacaðýný ölçmek
için düzenli periyotlarda yapýlýr. Bu gibi muayeneler
krenlerin geçici hizmet dýþý kalmasý gibi kýsa süreli zararlara
yol açabilir. Ancak diðer taraftan bu muayeneler, arýza
esnasýndaki zaman kayýplarýnýn toplamýnýn kabul edilebilir
düzeylere indirir. Kren ve vinç kullanýcýlarý ve bakým
elamanlarý, iþçilik ve malzeme tutarlarý yüksek olduðundan
koruyucu bakým tutarlarýný minimum düzeyde tutmaya
çalýþmalýdýr.

yapýlmalýdýr.

Servis

Rutin temizleme, yaðlama ve ayarlama, aþýnmayý
önemli ölçüde azaltýr ve arýzalarý önler. Bu, hem kullaným
deneyimine hem de imalatçýlarýn tavsiyelerine göre
yapýlmaktadýr. Ancak bütün bunlar arýzanýn meydana
gelmesini önlemez. Krenlerin yaðlanmasý gerekli kýsým
ve parçalarýn imalatçý firmanýn tavsiyelerine göre ve
önerdiði koruyucu yað ile yapýlmalýdýr. Sürekli yað içinde
çalýþan elemanlarýn yað düzey kontrolleri yapýlmalý,
belirtilen sürede yaðlar deðiþtirilmelidir. Sürtünmeye tabi
elemanlar paslanmaya karþý koruyucu yað ile
yaðlanmalýdýr. Kapalý kýsýmlar sökülerek, iç kýsýmlar
temizlenmeli ve yaðlanmalýdýr.
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Krenlerin bakýmý yapýlýrken, kren üzerinde çalýþanlarýn
emniyeti için þebeke þalteri kilitlenmeli, üzerine ve vincin
görülebilen yerlerine bakým olduðunu belirten levhalar
asýlmalýdýr. Krenden düþebilecek parçalara karþý emniyet
tedbirleri alýnmalýdýr.
Krenlerin Ýlk Bakýmý

Ýlk 50 iþletme saati sonunda yapýlacak bakýmda
yapýlmasý gereken iþler aþaðýda maddeler halinde
verilmiþtir.
 Bütün redüktörlerin yaðlarý deðiþtirilmeli
 Bütün elemanlarýn ve emniyet sisteminin iþlerlik
kontrolü yapýlmalý
 Ýmalatçý firmanýn vereceði yaðlama cetveline göre tüm
yaðlamalar yapýlmalýdýr.
Periyodik Bakým

Krenlere uygulanan koruyucu periyodik bakýmda
ise, ilk bakýmdaki iþlemlere ilave olarak aþýnma
kontrolleri yapýlarak, gereken parçalar deðiþtirilmelidir.
Köprülü krenlerin en kritik elemanlarýndan olan
kancalar periyodik bakýmda muayene edilmeli ve
aþaðýda belirtilen hususlar görüldüðünde servisten
alýnmalýdýr [5].
 Kanca yüzeyindeki çatlak veya çatlaklar
 Orijinal kesitin % 10 miktarýný aþan aþýnma
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 Tarafsýz eksenden 10º sapan eðilme veya burulma
deformasyonu oluþmasý
 Emniyet mandalsýz kancalarda, kanca aðzý geniþliðinin
% 15 miktarýný aþmasý
 Emniyet mandallý kancalarda, kanca aðzý ile mandal
arasýndaki mesafenin % 8 aþmasý
 Emniyet mandalý aþýnma veya deformasyondan
kullanýlmaz hale gelmesi

sistemlerin kasýntýsýz ve sürtünmesiz çalýþmasý, elektrik
sistemlerinin amacýna uygun olarak çalýþmasý, emniyet
sistemlerinin iþlerliðinin kontrol edilmesi ve geometrik
ölçü kontrolü yapýlmaktadýr. Ayrýca aþýrý yükleme ve sehim
kontrolü de yapýlan test iþlemleri arasýndadýr.
Bakým sonrasý yapýlan testler ise, krenin bütün
elemanlarýnýn iþlerlik kontrolü ile aþýrý yük ve sehim
kontrolüdür.

 Emniyet mandalý kanca aðzýný tamamen kapatacak
þekilde deforme olmuþsa

Krenlerde Günlük Koruyucu Bakým ve Kontrol

Ayrýca vinç operatörleri, köprülü krenin aþaðýda Tablo

Krenlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalýþmasýnýn

1'de verilen elemanlarýnýn periyodik kontrollerini

temini için günlük koruyucu bakýmlarýnýn, kren

yapmalýdýr [4,6].

operatörleri tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bu bakým iþleri,

Tablo 1. Operatörlerin Kontrol Ettikleri Elemanlar

Eleman
Yataklar
Frenler
Köprü
Yürüme yolu
tamponu
Yürüme yolu
Diºli çarklar
Kýlavuzlar
Kaldýrma halatý
Kanca bloku
Kancalar
Aydýnlatma
Sýnýr kesiciler
Yaðlama
Mekanik parçalar
Aþýrý yük
göstergesi
Raylar
Tekerlekler
Kontrol ünitesi
Kavrama
Tambur

Aksaklýk ve Kontroller
Boþluk, aþýnma
Fren pabucu aþýnmasý
Yürüme yolunun doðrusallýðý
Boþluk, eksikliði, uygun
olmayan yerleºim
Durumu
Yaðlama eksikliði, yabancý
maddeler
Eðilme, kýrýlma, eksikliði
Kopmuº teller
Makara aþýnmasý
Doðrusallýðý
Ampullerin yanýk olmasý
Fonksiyonunu gerçeklememesi
Raylarda aþýrý yaðlama, kirlilik
Boºluklar
Sýk sýk gücün düþmesi
Kopma, aþýnma
Aþýnma,
Mekanik / elektrik hasardan
oluºan hata
Boþluk, aþýnma
Yivlerin aþýnmasý

Krenlerin Test Edilmesi

Bakým haricinde yapýlmasý gereken kren testleri, ilk
iþletmeye alýnýrken yapýlan test ve bakým sonrasý test
olmak üzere iki ana baþlýk altýnda toplanmaktadýr.
Ýlk iþletmeye alýnýrken yapýlan testte, mekanik
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çalýþma öncesi, çalýþma esnasýnda ve çalýþma sonrasý
bakýmý olmak üzere üç aþamada gerçekleþtirilir.
Çalýþma önceki bakým ve kontrolde operatörler,
gevþek cývata, pislik, yað kaçaðý olup olmadýðýnýn, yürüyüþ
yolunun ve köprünün, kaldýrma mekanizmasý ile halatlarýn
genel durumunu kontrol etmelidir [6].
KREN HALATLARININ BAKIMI VE
MUAYENESÝ
Krenlerde yapýlmasý gereken en önemli kontrol ve
muayene, halatlarýn kontrolüdür. Makinalarýn
kullanýmýndaki ekonomi ve emniyetin saðlanmasý tüm
yükü taþýyan halat ve baðlantýlarýnýn periyodik muayene
ve bakýmýný gerektirir. Aþýnma, yorulma, korozyon,
bükülme ve yanlýþ halat baðlama gibi faktörler çelik tel
halatýn kullanýlabilir ömrünü etkiler [7,8].
Halatlarýn ömrüne tesir eden etkenler sekiz ana baþlýk
altýnda toplanabilir:
1. Ýþletme þartlarý.
2. Halat eðilmesi.
3. Tel kopma mukavemeti, 1300 N/mm2 den 1600 N/
mm2 ye çýkarýldýðýnda bir miktar artým görülür.
4. Yiv þekli ve malzemesi, telin yüzey basýncýný
etkileyeceðinden ömre etkisi olur.
5. Halat yapý tipi ve imalat þekli.
37

makale

alýnýr. Komþu tellere zarar vermemesi için kopan tel uçlarý

halatta aþýrý yüklemeden kaynaklanan çap deðiþimleri
dikkate alýnmalý, gereken durumlarda halat
deðiþtirilmelidir. Þekil 2'de çapýnda daralma meydana
gelen halat görülmektedir [9].
Gözle görülebilen kopmuþ tel sayýsý belli bir deðere
ulaþtýðýnda halat servisten alýnmalýdýr. Eðer bir kordon
kopmasý görülürse hemen halat iþletmeden alýnýr.
Korozyon tehlikesinde bulunan halatlarýn ayrýca iç
yapýlarý da dikkate alýnmalýdýr. DIN 15020 normunda
verilen bir tel halatý servisten almak için kopmuþ tellerin
sýnýr sayýlarý, d halat çapýna göre Tablo 2'de

mümkün olduðu kadar kýsa olarak kesilmelidir. Ayrýca

görülmektedir.

6. Halatlarýn yaðlanmasý, TS 8153 normuna uygun
yapýlmalýdýr.
7. Korozyon, etkisi ancak galvanizeleme (çinko ile
kaplama) ile azaltýlýr.
8. Tel kalýnlýðý, arttýkça halatýn ömrü artar.
Tel Halatlarýn Servisten Alýnmasý

Eðer çok paslanmýþsa halatý servisten almak gerekir.
Halatýn yaprak gibi açýlmasý, bükülmesi, ciddi hasara
uðramasý veya aþýrý aþýnmasý hallerinde de halat iþletmeden

Normal
çap

Hasarsýz
Halat

Azalmýþ
çap

Halat çapýnda
daralma

Hasara uðramýþ
halat

Þekil 2. Halat Çapýndaki Daralma
Tablo 2. Tel Halatlarýn Ýþletmeden Alýnma Sýnýrlarý (DIN 15020 normundan)

Tel halattaki
taþýyýcý tel
adedi
n
≤ 50
51 - 75
76 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 240
241 - 260
261 - 280
281 - 300
> 300
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Gözle görülen kopmuº tel adedi
Ýþletme Grubu
Ýþletme Grubu
IE, ID, IC, IB, IA
2, 3, 4, 5
Çapraz Halat
Düz Halat
Çapraz Halat
Düz Halat
6d
30 d
6d
30 d
6d
30 d
6d
30 d
2
4
1
2
4
8
2
4
3
6
2
3
6
12
3
6
4
8
2
4
8
16
4
8
5
10
2
5
10
19
5
10
6
11
3
6
11
22
6
11
6
13
3
6
13
26
6
13
7
14
4
7
14
29
7
14
8
16
4
8
16
32
8
16
9
18
4
9
18
35
9
18
10
19
5
10
19
38
10
19
10
21
5
10
21
42
10
21
11
22
6
11
22
45
11
22
12
24
6
12
24
48
12
24
0,04 n
0,08 n
0,02 n
0,04 n
0,08 n
0,16 n
0,04 n
0,08 n
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Halatlarýn Yaðlanmasý

bölgeleri de etkili bir yaðlama ile azaltýlabilir. Düzenli ve

Yük altýnda eðilme ve düzelme esnasýnda halat telleri

devamlý kullanýlmayan halatlar havanýn tesiriyle yaðlama

arasýnda baðýl bir hareket oluþur. Benzer bir hareket

kendini özelliðini yitirirler ve nemlenme ile elyaf öz ile

halattaki kordon ile öz arasýnda ve halat ile kasnak

teller bozulur.

arasýnda da görülür. Halat telleri arasýndaki sürtünmeyi

Yetersiz yaðlamanýn halatta sebep olduðu sorunlar :

ve tel paslanmasýný azaltmak üzere çelik teller, kordonlar

 Malzeme kaybýna sebep olan korozyon ve pitting

ve halatlar sýk sýk yaðlanmalýdýr. Halatýn iyi bir tarzda
yaðlanmasýnýn halat ömrü üzerinde de büyük bir etkisi
vardýr [7-9].
Halatýn iç yaðlamasý halat ömrünü özellikle
etkilemektedir. Bu nedenle yapým sýrasýnda elyaf özün

teþekkülü
 Tellerin aþýrý korozyondan gevþemesi ve
mukavemetinin azalmasý
 Kasnak sürtünmesinden oluþan halat dýþ katlarýndaki
tellerin aþýnmasý

yaðlama yaðý veya vazelin ile emdirilmiþ olmasý gerekir.

 Halat eðilmesi sýrasýnda halat tellerinin birbirine

Zira iþletme sýrasýnda halatýn içinin yaðlanmasý zordur.

sürtünmesinden oluþan halat iç kat tellerinin aþýnmasý

Ayný nedenle kordon telleri de yapým sýrasýnda gresle

 Pitting oluþmasýyla iç tellerde çentik oluþumu

iyice yaðlanmalýdýr. Böylece iþletme esnasýnda kordonlar
basýnç altýnda halat yüzeyine doðru yað verirler.

Halat Yaðlarý

Elyaf öz asla yaðsýz býrakýlmamalýdýr. Uzun süre yaðsýz

Halatlarýnýn yaðlanmasýnda kullanýlan halat yaðlarý,

býrakýldýðýnda öz özelliðini kaybeder ve kordonlarý daha

kimyasal bakýmdan nötr yaðlardýr. Yaðlama yaðý ve

fazla destekleyemez. Ýç yaðlayýcýnýn halatýn iþletme ömrü

vazelin elyaf özün katranlanmasýna oranla daha iyi

boyunca halatý pasa ve aþýnmaya karþý korumasý nadirdir.

sonuçlar verir. Ýþletmedeki halat, asitsiz ve iyi tutan gresle

Bu nedenle zaman zaman halatýn yaðlanmasý önerilir.

yaðlanmalýdýr. Adi Stauffer gresi ve kullanýlmýþ karter yaðý

Eðer halat yüzeyinde ince gres filmi varsa, yaðlamaya

yaðlamada kullanýlmamalýdýr. Bu yaðlarda halatý aþýndýrýcý

gerek yoktur.

parçacýklar ve asit mevcuttur. Yaðlayýcý içinde molibden

Yeterli miktarda yaðlamayý saðlamak zordur, bu

sülfür gibi katý maddeler de bulunmamalýdýr. Halat içi

miktar tahrik kabiliyetine ve halat düzenine göre deðiþir.

yaðlamanýn yenilenmesi gerektiðinde kolloid grafitli ince

Bu nedenle asansör halatý imalatçýsý en kötü hali göz

sývý yaðlar tercih edilmelidir. Yaðlarda bitumen ve

önüne alarak, az seviyede yaðlayýcý uygulamalýdýr.

hidrokarbon bulunmalýdýr. Sýk kullanýlan halat yaðlarýndan

Sonradan fazla yaðlayýcý uzaklaþtýrmak kolay bir iþlem

baþlýcalarý þunlardýr :

deðildir. Yeni alýnan halatlara imalat sýrasýnda yapýlan

Gargoyle Viscolite Nr. 5

yaðlama, depolama ve çalýþmanýn ilk zamanlarýnda

Shell Gres F12

yeterli olabilir ancak daha sonraki zamanlar için halat

Gazolin Sinit 1

imalatçýsý, halat ve özü yeterli miktarda ve kaliteli

Brilube 40 (kayma önleyici)

biçimde yaðlamalýdýr.

Etkili yaðlama sadece çýplak metal temas halinde

Devamlý ve yeterli bir yaðlamayý saðlamak için uygun

olacaðýndan, yaðlayýcý uygulanmadan önce halat kuru ve

yað ve gres periyodik olarak uygulanmasý gerekir. Yetersiz

temiz olmalýdýr. Nemli halat yaðlanmasýndan

yaðlama halatta korozyona neden olabilir. Yaðlama halat

kaçýnýlmalýdýr. Aksi durumlarda yaðlayýcý akar ve nem

tellerinin birbiri üzerinde muntazam hareketini

içeri sýzarak korozyona sebep olunur. Halat yüzeyinde

saðlayacaðýndan yorulma dayanýmý da artar. Aþýnma

sert gres veya pislikler fýrçalanmalý ve viskozitesi az ýlýk

Mühendis ve Makina - Cilt: 45 Sayý: 538

39

makale
bir yað ile yýkanmalý, yaðýn halat içine sýzmasýna imkan

ilave olarak aþýnma kontrolleri yapýlarak, gereken parçalar

tanýnmamalýdýr [7-9].

deðiþtirilmelidir. Krenin en kritik elemanlarý olan kancalar

Çelik tel halatlara periyodik uygulanan dýþtan yaðlama,
asansör tesisine baðlýdýr ve deðiþik yöntemlerle yaðlama

ve halatlar günlük koruyucu periyodik bakým ve
kontrolde gözden geçirilmelidir.

saðlanýr. Uygun yöntem yaðýn viskozitesine, kullanýlan halat

Planlý ve koruyucu bakým, hatalarýn zamanýnda tespit

boyuna ve diðer etkenlere göre seçilir. Bu yöntemlerden

edilmesini saðlamakta, iþ emniyetini tehlike düþürecek ve

bazýlarý ise þunlardýr :

büyük ekonomik kayýplara yol açacak aksaklýklarý

 Hafif yaðlar, fýrçalama yöntemiyle, halatýn yað

önlemekte ve tesisin verimliliðini arttýrmaktadýr.

banyosundan geçirilmesiyle, kýsa halatlarda ise spreyle
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 ABD'de keçe tamponlu fitilli yaðlama teçhizatý
kullanýlmaktadýr. Bu yöntemde çok fazla yaðýn halat
üstünde kalmasý ve yetersiz tahrik sorunu
çözülmüþtür.
Halatlarýn aþýrý yaðlanmasýný gidermek için Avrupa'da
uygulanan en yaygýn yöntem : çok ince kuartz kumu
(pudra) ele takýlan aþýnma eldiveni ile huniden halata
yukarýdan dökülür ve el ile yayýlýr. Pudra yaðý emdiðinde
kurur ve halat üstünden dökülür. Geride kalan yaðlanmýþ
pudra ise tel fýrça ile alýnýr. Tahrik kasnaðý da istenirse
solvent ile temizlenebilir.
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Kren operatörleri tarafýndan tespit edilen bir çalýþma
süresi sonunda krenin(vincin) emniyet sistemlerinin
iþlerliðinin kontrol edilmesi, vinçlerin emniyetli ve
ekonomik olarak çalýþmasýnýn temini için günlük koruyucu
bakýmlarýnýn yapýlmasý gerekir. Krenlere uygulanan
koruyucu periyodik bakýmda ise, ilk bakýmdaki iþlemlere
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