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MODÜLÜN ADI Konveyör Bakımı

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, konveyör bakımı ve uygulamalarını içeren

öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİLİK Konveyör bakımını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak

konveyör bakımını yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygu olarak tamburların bakımını
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak makaraların bakımını
yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak bantların bakımını
yapabileceksiniz.

4. Tekniğine uygun olarak bunkerlerin bakımını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARLARI

Ortam: Demir-çelik tesisleri

Donanım: Tamburlar, makaralar, bantlar, bunkerler, yataklar,

yağlar

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bu modül, konveyör bakımı ve uygulamalarını içeren öğrenme materyalidir. Bu
modül ile işletmelerin birçok alanlarında kullanılan konveyör bantların yerlerine takılmasını,
bakım ve onarımını; tamburların, makaraların bakım ve işletilmesine ait bilgileri
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tamburların bakımını yapabileceksiniz.

 Tambur çeşitlerini araştırınız.

1. TAMBURLARIN BAKIMI
1.1. Tamburlar

Çeşitli mamul, yarı mamul ve ham maddelerin işletme içinde taşınmasında konveyör
adı verilen sistem kullanılır. Konveyör sisteminin önemli elemanlarından birisi de
tamburdur. Tambur dairesel hareket ederek üzerindeki bantın doğrusal hareket etmesini ve
yükü taşımasını sağlar.

1.1.1. Tahrik Tamburu

Lastik, bandın döndürülmesini sağlayan mekanizmadır. Tambur ve çalıştırma
mekanizması şase üzerine yerleştirilmiştir. Tahrik tamburu, lastik bandı sürtünme etkisiyle
hareket ettirir. Hareket eden bant, üzerindeki malzemeyi taşır. Eğimli olan konveyör bandı
sisteminde tahrik tamburu, sürtünmeyi artırmak için kauçuk ile kaplanır (Resim 1.1) .

Resim 1.1: Kauçuk kaplanmış tahrik tamburu

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

Tahrik tamburu bantlı konveyörün boyutu (bandın uzunluğu) taşınacak malzemenin
miktarına ve ağırlığına göre tespit edilir.

Resim 1.2: Yatay konumda çalışan tahrik tamburu

Tahrik tamburu kaplin ile redüktöre bağlanır. Redüktör ise yine kaplin ile elektrik
motoruna bağlanmıştır. Elektrik motorundan alınan dairesel hareket, tambura dairesel
hareket olarak alınır. Tamburun hareketi ile lastik bant doğrusal harekete dönüşür (Resim
1.2).

Tahrik tamburu ve çalıştırma mekanizması üzerinde ayrıca konveyörün hareketini
kontrol etmek için fren tertibatı konmuştur. Fren tertibatı genellikle eğik konveyörlerde
kullanılır.

1.1.2. Gerdirme Tamburu

Lastik bandın patinajını önlemek için zaman zaman gerdirilmesi gerekir. Gerdirme
işlemi gerdirme tamburu ile yapılır. Gerdirme tamburları çeşitli şekillerde hareketlerini
sağlar.

 Raylı sistemle gerdirme işlemi yapan bir sistemde gerdirme tamburu “U”
demirleri üzerinde hareket eden bir arabaya yataklama sistemi ile bağlanmıştır.
Tambur bağlı bir halata, kılavuz röleler yataklık eder. Halat gerdirme için
yapılmış şase yataklarından geçirilerek ucuna ağırlıklar asılır (Resim 1.3).
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Resim 1.3:Ucuna ağırlık asılmış gerdirme tamburu

Ağırlıkların etkisiyle tambur dolayısıyla lastik bant gerdirilerek patinaj önlenmiş olur.
Halat ucuna asılan ağırlıklar azaltılıp çoğaltılabilir. Gerdirme işleminin istenilen şekilde
yapılabilmesi için ağırlıkların yere veya herhangi bir şeye değmemesi gerekir.

Şekil 1.1: Vidalı gerdirme
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Şekil 1.2: Tamburlu gerdirme

Uzunluğu çok fazla olan bantlı konveyörlerde gerdirme işlemi bandın orta kısmında
da yapılır. Bu kaymanın azaltılması içindir. Bandın ortalarına yapılan şase üzerine, hareketli
bir tambur yerleştirilir. Bandın uzayıp kısalmasına göre aşağı yukarı hareket ederek gerginlik
sağlanır (Şekil 1.2).

 Genişliği çok fazla olan bantlı konveyörlerde (1600-2000 mm) gerdirme işlemi
yer vinçleri kullanılarak panga sistemi ile yapılır.

1.1.3. Saptırma Tamburu

Tahrik ve gerdirme tamburları arasında hareket eden lastik bandın yana kaymaması ve
röleler üzerinde dengeli hareket etmesi için konulan tamburlardır. Saptırma tamburları aynı
zamanda tamburlar üzerinde bandın kavrama açısını artırmak için de kullanılır. Saptırma
tamburları yataklarla şase üzerine bağlanır ve gerektiğinde sökülüp bant reklaj ayarı
yapılabilir.

1.1.4. Siliciler

Bantlara yapışan malzemeleri temizlemek için tamburlar üzerine monte edilen
parçalardır.

1.1.5. Lastik Bant

Üzerinde malzeme taşınan lastikten yapılmış, tamburlar üzerinde hareket eden
elemanlardır. Bant özel lastikten yapılmış ve uçları yapıştırılmıştır (Bakınız konveyör bant).
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1.1.6. Mıknatıs

Bantlı konveyörün taşıdığı malzemelerin içindeki demir alaşımlarını tutarak ayıran
elemanlardır. Mıknatıs üç parçadan meydana gelmiştir.

1.1.6.1. Haber Verici

Bantlı konveyörün hareket yönünün giriş tarafında bulunur. Malzeme içinde demir ve
demir alaşımı malzemesi varsa tutucuyu ikaz eder. İkaz etme elektronik olarak yapılır.

1.1.6.2. Tutucu

Haber vericinin ikazı üzerine gelen parçayı tutar. Tutucu çeşitli şekillerde monte
edilir.

1.1.6.3. Sistem Durdurucu

Tutucunun herhangi bir sebeple istenmeyen parçaları tutamadığı durumda sistem
durdurucu otomatik olarak bandı durdurur. Mıknatıs genellikle demir ve alaşımlarının
geçmediği bantlı konveyörlerde kullanılır. Eğer konveyörden demir cevheri geçecekse
mıknatıs devreden çıkarılır.

1.1.7. Emniyet Teli

Tahrik tamburunun yanına veya bantlı konveyör sisteminin çeşitli kısımlarına konulan
otomatik olarak sistemi durduran elemanlardır (Resim 1.4) .

Resim 1.4: Emniyet sivişi ve teli
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Limit sivişleri birbirlerine çelik tellerle bağlanır. Sebebi istenilen yerde sistemi
durdurmaktır. Limit sivişleri devamlı çalışır durumdadır. Sivişe tekrar basmadan çalışmaz.

1.2. Kauçuk

Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. Bu ağacın kendisinden ve özsuyu olan lateksinden
elde edilen maddeler endüstride kullanım sahası bulmuştur. Son yıllarda tabii kauçuğun yanı
sıra sentetik kauçuğun da üretilmesi ile pek çok kauçuk türü ortaya çıkmıştır. Kauçuğun en
önemli özelliği yüksek bir elastikiyete sahip olması yani yeniden eski hâline dönebilen bir
uzayabilirliğinin olmasıdır. Kauçuk işleme endüstrisinin gelişmesinin ve hemen her sektörde
kullanılmasının temelinde de bu vardır.

Tüm dünyada yıllık 15 milyon tonun üstünde kauçuk üretilir; bunun yaklaşık üçte biri
doğal kauçuktur. Kalanı, petrolden elde edilen kimyasal maddelerle yapılan yapay (sentetik)
kauçuktur. Doğal kauçuk, kauçuk ağacının (hevea brasiliensis) kabuğundan akan sütümsü öz
sudan (lateks) elde edilir. Bu ağacın en iyi yetiştirildiği bölgeler ekvatorun çevresidir. Doğal
kauçuk yetiştiren başlıca ülkeler; Brezilya, Nijerya, Liberya, Zaire, Güney Hindistan, Sri
Lanka, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler’dir. Doğal kauçuk üretimi
plantasyonların (büyük çiftlikler) yanı sıra küçük çiftliklerde de gerçekleşmektedir.

Yapay kauçuk ise çoğu ülkede petrol arıtma sistemlerinin yakınlarında kurulan
fabrikalarda üretilir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere en çok Japonya,
Almanya ve Fransa’da üretilmektedir. 100’ün üzerinde değişik yapay kauçuk türü vardır.
Kauçuk esnek bir maddedir; gerildiğinde kendinin birkaç katı kadar uzatılabilir ya da
sıkıştırıldığında biçimi değiştirilebilir ama serbest bırakıldığı zaman başlangıçtaki biçim ve
boyutlarını alır.

Güney ve Orta Amerika’da Maya uygarlığından kalan kalıntılarda en az 900 yıllık
ham kauçuk topakları bulunmuştur. Avrupa’ya ilk bilgileri getiren Kristof Kolomb’dur.
Kolomb, Haiti yerlilerini “ağaç sakızı”ndan yapılmış bir topla oyun oynarken görmüştü. 18.
yüzyılda iki Fransız botanikçi, François Fresneau ve Charles de la Condamine, uzunca bir
süre Güney Amerika’da kaldılar. Kauçuk ağacını ilk tanıtan 1730’da Fresneau oldu. Amerika
yerlileri kauçuk ağacına, “ağlayan ağaç” anlamında “cahucho” diyorlardı. La Condamine,
1736’da Paris’e kauçuk örnekleri gönderdi ve yerlilerin kauçuktan nasıl ayakkabı, savaş
kalkanı ve şişe yaptıklarını, ayrıca bu maddeden su sızdırmaz malzeme olarak nasıl
yararlandıklarını anlattı. 19. yüzyılın ortalarına kadar kauçuk az bulunan ve pahalı bir madde
olarak kaldı. Kauçuk başlangıçta yalnızca Güney Amerika’dan ve özellikle de Brezilya’dan
sağlanabiliyordu.
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1876’da Henry Wickham, 70 bin kauçuk ağacı tohumu topladı. Bunların bir bölümünü
Londra’nın yakınlarındaki Kew’deki krallık botanik bahçelerine getirdi ve tohumların
limonluklara ekilmesini sağladı. Büyük bölümü Asya’daki özellikle Sri Lanka’daki botanik
bahçelerine gönderildi. Bu arada 11 kadar fidenin de Malezya’ya ulaştığı sanılıyor. 1889’da
Singapur’daki botanik bahçelerinin yöneticiliğine getirilen Henry Nicholas Ridley, yeni bir
lateks elde etme yöntemi geliştirdi ve bunun üzerine kauçuk üretimi hızla artmaya başladı.
Böylece Güneydoğu Asya’daki plantasyonlardan elde edilen kauçuğun önemi, Güney
Amerika’dan gelen yabani kauçuğa göre giderek arttı. 1907’de plantasyon kauçuğu
dünyadaki toplam gereksinmenin yüzde 5’ini karşılarken 1914’e gelindiğinde bu oran yüzde
50’nin üzerine çıkmıştı.

Kauçuk çeşitleri şunlardır: nitril kauçuk (NBR), poliakrilik kauçuk (ACM), silikon
kauçuk (MQ, VMQ, PVMQ), florokarbon kauçuk (FKM), etilen propilen kauçuk (EPM,
EPDM), stiren butadien kauçuk (SBR), tabii kauçuk (NR), politetrafloroetilen (PTFE),
poliamid (PA), hidrojene nitril kauçuk (HNBR), termoplastik poliüretan (TPU)dır.

1.3. Kauçuk Değişimi

Tahrik tamburlarında konveyör bandın dönmesi esansında eğimli konveyör
sistemlerinde sürtünmeyi artırmak için tahrik tamburu kauçuk ile kaplanır.

Kaplama malzemesinin serin, kuru ve mümkünse karanlık yerde saklanması gerekir.
Yağ ve gresten uzak tutulmalıdır.
1.3.1. Yüzeyin ve Kaplama Malzemesinin Hazırlanması

 Tamburun yüzeyi kumlama veya el breyiz ile düzeltilir.
 Toz ve talaş fırça ile dikkatlice temizlenir.
 Tüm yüzey temizleme sıvısı ile temizlenir.
 Tambur yüzeyine pas önleyici sürülür.
 Pas önleyicinin kuruması beklenir.
 İnce bir fırça yardımı ile ilk kat yapıştırıcı sürülür.
 İlk kat yapıştırıcı kuruduktan sonra (oda sıcaklığında 30 dakika) ikinci kat

yapıştırıcı sürülür.
 İkinci kat yapıştırıcının kuruma süresi oda sıcaklığında 10 dakikadır.

1.3.2. Tambur Yüzeyinin Kaplanması

 İkinci kat uyguladıktan sonra kauçuk hazırlanır.
 Kuruması için on dakika beklenir.
 Yapıştırıcı hem metal yüzeye hem de kauçuğa uygulandıktan sonra kauçuk içten

dışa doğru serilir.
 Tambur döndürülerek ve kauçuk bastırılarak yapıştırılır. Bu sırada alta hava

kabarcığı kalmamasına dikkat edilir.
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El silindiri kullanarak ortadan kenara doğru bastırılır.
 Son olarak yüzey plastik çekiçle dövülür.
 Yapıştırmadan yaklaşık beş saat sonra sistem devreye alınabilir (Resim 1.1) .

1.3.3. Kauçuk Değiştirmede Farklı Birleştirmenin Avantajları Dezavantajları

Üç türlü birleştirme şekli vardır. Bunlar;

Şekil 1.3: Kauçuk birleştirme şekilleri

1.3.3.1. Alın Birleştirme

Alın birleştirmede kauçuk alında birbirlerine dik vaziyete birleştirilir ( Şekil 1.3).

 Avantajları
 İki yönlü bantlarda sıyırıcıya zarar vermez.
 Uygulama süresi kısa olmasına rağmen yüksek performans sağlar.

 Dezavantajları
 On milimetre kalınlığa kadar tavsiye edilir.
 Arada boşluk kalmaması için hassas ölçü gerekir.

1.3.3.2. Bindirmeli Birleştirme

Bu tip birleştirmede kauçuk bir açı yapacak şekilde kesilir (Şekil 1.3).

 Avantajları
 Bindirme nedeniyle en fazla emniyet bu tip birleştirmededir.

 Dezavantajları
 İki yönlü bantlarda uygulanması sakıncalıdır.
 Tamburun dönme yönü işaretlenmelidir.
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1.3.3.3. “V” Birleştirme

Uygulanan kauçuk uçları karşılıklı “V” şeklinde kesilir. Oluşan ara boşluğa başka bir
malzeme ile doldurulması sağlanır ( Şekil 1.3).

 Avantajları
 İki yönlü bantlarda sıyırıcıya zarar vermez.
 Tüm kalınlık ve malzemeye uygulanabilir.

 Dezavantajları
 Uygulaması zaman alır.
 İlave malzeme gerekir.

1.4. Yataklar

Muyluları destekleyen millerin ağırlık ve işletme yüklerini taşıyarak dönmelerini
sağlayan elemanlardır (Resim 1.8) .

Yataklar görevlerini yaparken iki türlü sürtünmeye maruz kalır.

 Kayma direnci: Bir cismi bir düzlem üzerinde hareket ettirmek için ona bir
kuvvet uygulamak gerekir. Cismi kaydırmaya başlayan çekme kuvveti, kayma
direnci miktarıdır.

 Yuvarlanma direnci: Silindir veya küre şeklindeki cisimler düzlem üzerinde
yuvarlanır. Yuvarlanma esnasında bastıkları düzlem üzerinde çukur meydana
getirir. Çukurun yamaçlarında yuvarlanmaya mecbur olan cisim yuvarlanırken
zorluk çeker, bu zorluğa yuvarlanma direnci denir. Yuvarlanma direnci kayma
direncine göre çok küçük değerdedir. Bunun için makinelerde kayar sistem
yerine yuvarlanan sistemler tercih edilir. Mesela ağır makineyi çekerek
götürmektense makinenin altına koyacağınız iki silindirle götürmeniz daha
kolaydır.

Resim 1.5: Çeşitli yatak ve rulmanlar

Yuvarlanmalı yatakların avantajları aşağıda verilmiştir.
 Yuvarlanma direnci küçüktür.
 Çabuk bozulmaz.
 Az yağ ister.
 Standart olduklarından piyasada kolayca bulunur.
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Makara ve tamburlarda yuvarlanmalı rulmanlı yataklar kullanılır. Yatakların imalatı
genellikle dökme demir ve çelik dökümden yapılır.

1.5. Yatak Yağının Kontrolü

Rulmanlı yataklarda yatak üreten firmaların bakım talimatına göre hareket edilmelidir.

1.5.1. Sıvı Yağ ile Yağlama Kontrolü

Yağ seviyesi kontrol edilmeli ve gerekirse yağ ilavesi yapılmalıdır. Yağın yenilenmesi
gerekirse eski yağ boşaltıldıktan sonra yeni yağ ilave edilmelidir. Yeni yağ doldurulmadan
önce aynı tipteki bir yağ ile yatak yeri çalkalanmalıdır. Boşaltma esnasında hava deliğinin
tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1.5.2. Gres ile Yağlama Kontrolü

Yeniden yağlamadan önce yağ nipelleri temizlenmelidir. Yağ nipeli olmayan yatak
yuvalarında yatak yuvasının üst kısmı veya yan kısmı kaldırılır. Kullanılmış gres kaldırılarak
yerine yeni gres konur.

Normal işletme şartlarında rulmanlı yataklar genellikle gres ile yağlanır. Greslerin sıvı
yağa göre üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

 Yatak yerinde daha kolay tutunabilir.
 Yabancı sıvı ve pisliklere karşı yatakları sızdırmaz hâle getirir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tamburların bakımını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bakımı yapılacak tamburları tespit
ediniz.

 Bakımı yapılacak tamburların
temizliğini yapınız.

 Uygun kauçuğu seçiniz.
 Kauçuk değiştirirken işlem

basamaklarına dikkat ediniz.

 Tamburun yağ kontrolünü düzenli
yapınız.

 Aşınan yatakları yenisi ile değiştiriniz.

 Çalışma ortamına uygun iş önlüğü
giyiniz.

 Çalıştığınız alanı temiz tutunuz.
 Kullandığınız aletleri temiz tutunuz.
 Başkasıyla yardımlaşınız.
 İnsan haklarına saygılı olunuz.
 Etik kurallara uyunuz.
 Emniyet kurallarına uyunuz.
 Emniyet elbisesi giyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. İş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi, baret taktınız mı?

4. Tahrik tamburunu durdurdunuz mu?

5. Uygun kauçuk seçtiniz mi?

6. Kauçuk değişimi için tedbir aldınız mı?

7. Kauçuk tamiratı için gerekli tedbirleri aldınız mı?

8. Tambur ve makara yatakları yağlarını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerin hangisiyle lastik bant döndürülür?

A) Makaralar ile
B) Tahrik tamburu ile
C) Gergi tamburu ile
D) Kaplin ile

2. Bant üzerine monte edilen silicinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bandı döndürmek
B) Bant dönüş tamburuna gelmeden önce bandın üzerine yapışmış malzemeleri

temizlemek
C) Arıza anında bandı durdurmak
D) Bandın dışa kaçmasını önlemek

3. Emniyet telinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bant sistemini otomatik olarak durduran sistemdir.

B) Bant üzerindeki demirli parçaları tutar.

C) Bandı siler.

D) Banda kılavuzluk yapar.

4. Aşağıdakilerin hangisinden doğal kauçuk üretilir?

A) Kauçuk ağacından

B) Plastikten

C) Petrolden üretilen kauçuk

D) Çam ağacından

5. Aşağıdakilerden hangisi tambur ve makara yataklardır?

A) Sürtünmeli
B) Sıyırmalı
C) Rulmanlı ve kaymalı
D) Sürtünmeli ve iğneli

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak makaraların bakımını
yapabileceksiniz.

 Kılavuz makaraları araştırınız.

2. MAKARALARIN BAKIMI

Makaraların bakımı sistemin sağlıklı çalışması için çok önemlidir.

2.1. Makaralar

Makaralar; çelik, dökme demir, plastik veya lastik kaplı borulardan yapılır.

Bantlı konveyörlerde makaraların iki görevi vardır. Bunlar;
 Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda boş banda mesnetlik etmek,
 Gerektiği zaman banda oluk şeklinde bir form vermektir.

2.2. Makara Çeşitleri

Üç çeşit makara vardır (Resim 2.1).

Resim 2.1: Makara çeşitleri

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Yük taşıyan makaralar

 Üzerinde malzemenin taşındığı “taşıyıcı makaralar”(Resim 2.2),
 Boş bandı taşıyan “dönüş makaraları”,
 Kılavuz röleler

Dönüş makaraları tek ve düz bir makaradan ibaret olmasına karşılık, taşıyıcı makaralar
bandın daha fazla malzeme taşımasını temin için oluklaşmasına imkân verecek şekilde
düzenlenir.

Düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde veya besleyici
bantlarda kullanılır. Düz makara ile yığma malzemenin nakli hâlinde malzemenin
dökülmemesi için yan taraflara “kılavuz levhalar” konur.

Eğer makaralara darbeli yükler geliyorsa bandın ezilmemesi için lastik kaplı makaralar
kullanılır.

Kılavuz makaralar, konveyör bandın dışarı kaçmaması için kullanılır.

Taşıma bantlarının taşıma kapasitelerini artırmak için eğimli makara grupları yapılır.
Yan makara eğimleri en çok 20 derece yapılır. Kapasiteyi artırmak için bu yatay açı 35 -45
dereceye kadar çıkarılabilir.

2.3. Makara Yatakları

Makaralar, genel olarak sabit bir mil üzerinde iki noktadan yataklanmış, serbest dönen
bir parçadan ibarettir. Rulman yuvaları ve kapaklar preslenmiş sac, çelik, temper, kır döküm
veya hafif alaşımlardan pres döküm olabilir. Mil işlendiği takdirde St 40-St 50 kalitesinde
çelikten işlenmediği takdirde soğuk çekilmiş çelik; rulmanlar tek sıralı bilyeli (Resim 2.3)
veya konik rulman olabilir (Resim 2.4).
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Resim 2.3: Tek sıralı bilyeli rulman Resim 2.4: Konik rulman

2.4. Yatakların Yağlanması

Röle yatakları iki türlü yağlanır.

 Otomatik yağlama,
 Manüel (elle) yağlama

Otomatik yağlama manüel yağlamanın zor olduğu orta makaralarda daha çok tercih
edilir. Yağlama borusu röle (makara) içinde her iki yatağa geçmiş olarak monte edilir.
Genellikle boru iç çapı, mil dış çapından 2–3 mm büyük olur. Montaj esnasında mil içinden
geçirilir. Her iki yatak bu şekilde yağlanır.

Manüel (elle) yağlama ise grasörlükler vasıtasıyla yapılır. Bu yağlama periyodik
olarak çalışma şartları ve yağ özelliklerine bağlı olarak belli aralıklarla yapılır.

Yağ, mile veya göbeğe takılan bir gres nipeli vasıtasıyla sevk edilir. Üç makaralı
gruplarda ortadaki makaranın yağlanması zor olduğundan bazı firmalar bütün makaraların
bir noktadan yağlanabilmesine imkân veren konstrüksiyonlar yapmışlardır.

Genellikle az tozlu yerlerde çalışan konveyörlerde makaralara 1500 ile 6000 işletme
saatinden sonra gres basma yeterlidir.

2.5. Makaraların Değiştirilmesi

Makaralar iki ucundan yataklanmış içinden mil geçen bir makine elemanı olduğundan
en çok arızayı rulman yataklarından verir. Bakım için yerinden alınan markaların öncelikle
rulmanları kontrol edilir. Bakım için çalışma tezgâhına alınacak makaralar dışarıda ön
temizlikten geçirilir ve bakımı yapılacak rölelerin düzenli şekilde istifi yapılarak nereye ait
olduğunu belirten etiketleme işlemi yapılır. İşlem sırası aşağıda verilmiştir.
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 Makaralar yüzeysel olarak temizlenir.
 Makara yatak sökme takma tezgâhı üzerine dik bir şekilde yerleştirilir.
 Makaranın her iki tarafında mil ve röle yatağında bulunan segmanları segman

pensesiyle sökülür.
 Tezgâh üzerine oturtulmuş rölenin miline bakır çekiç ile vurularak mil sökülür

(Bu esnada rölenin tek tarafından mil ile birlikte labrentler ve rulman da
çıkacaktır.).

 Makara ters çevrilir ve rölenin kendi milinden 25-30 mm daha uzun aynı milden
yapılmış rulman sökme aparatını rölenin içine rulman deliğine denk gelecek
şekilde uzatılır. Herhangi bir çekiçle vurularak rulman ve labrentler sökülür.

 Kullanılabilecek rulmanlar ayrılır.

Mil üzerinde bulunan rulman çıkarıldıktan sonra sırasıyla şu işlemler yapılır:

 Makara yatakları kontrol edilir.
 Makara yataklarında rulman dış zarfı var ise şalama ile kesilerek çıkartılır.
 Makaranın her iki ucundaki segman kanalları temizlenir.
 Makara yatağı yağlanır ve rulman yerleştirilir.
 Yerleştirme işleminden sonra rulmanı iyice yağlanır.
 Rulman üzerine önce iç labirenti sonra dış labirenti rulmana baskı yapana kadar

çakılır.
 Segman kanalına segman çakılır.
 Rulman takıldıktan sonra mil, makara içine yerleştirilir.
 Diğer rulman da aynı şekilde takılır.
 Milin makara içinde rahat dönüp dönmediği kontrol edilir. Mil rahat dönüyorsa

işlem tamamlanmıştır.
 Bakımı yapılan makara yerine takılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Makaraların bakımını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bozulan makaraların tespitini yapınız.
 Sistemi kısa süreli durdurunuz.

 Bozulan bant altı makarayı yenisi ile
değiştiriniz.

 Bantların hattan çıkmaması için konulan yan
lastik bantlarını yenileriyle değiştiriniz.

 Makaraların yataklarını yağlayınız.

 Çalışma ortamına uygun iş önlüğü
giyiniz.

 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli
tutunuz.

 Kullandığınız aletleri düzenli
tutunuz.

 Bilgi ve tecrübeyi paylaşınız.
 Çalışma arkadaşınızla

yardımlaşınız.

 Emniyet kurallarına uyunuz.

 Emniyet giysileri giyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. Baret, iş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi?

4. Bozulan makaraların tespitini yaptınız mı?

5. Bozulan bant altı makaraları değiştirdiniz mi?

6. Bantların yanındaki lastik makaraları değiştirdiniz mi?

7. Makaraların yataklarını yağladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Makaralar aşağıdaki malzemelerin hangisinden yapılmıştır?

A) Dökme demir
B) Plastik veya lastik kaplı borulardan
C) Çelik malzemeden
D) Alüminyum

2. Taşıyıcı makaraların yan tarafında eğimli makaralar kullanılır. Nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Konveyör bantların yıpranmaması için
B) Daha fazla malzeme taşınmasını sağlamak için
C) Sürtünmeyi artırmak için
D) Motorun daha az güç sarf etmesi için

3. Makara yataklarının yağlanmasında aşağıdaki yağlardan hangisi kullanılır?

A) Sıvı motor yağı
B) Gres yağı
C) Yağlanmaz
D) Hidrolik yağı

4. Makara yataklarının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaymalı bilyeli yataklar
B) Sürtünmeli yataklar
C) Soğutmalı yataklar
D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak bantların bakımını yapınız.

 Konveyör bantlarının imalat yöntemlerini araştırınız.

3.BANTLARIN BAKIMI

Malzeme taşımada bantlar kullanılır. Yıpranan bantların bakım ve onarımını yapmak
gerekir.

3.1. Bant Sisteminin Kontrolü

Bantlı konveyörlerde bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını temin etmek
gerekir. Bandın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine sebep
olacağı için istenmez (Resim 3.1).

Hareketli bir bant yükseğe tırmanmak ister. Düz makaralarda bant genellikle kolay
merkezlenir. Üçlü taşıyıcı makaralı konveyörlerde bandın yüksek olan yan makaralara doğru
kaçma ihtimali yüksektir.

Şekil 3.1: Konveyör bant uygulamaları

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Aşağıdaki hususlar bandın yana kaçma ihtimalini artırır (Şekil 3.1).

 Yan makaraların eğim açısının yüksek olması 20 derecelik üçlü makara
gruplarında bandın yana kaçma ihtimali düz makaralara göre daha fazla olur.
Buna karşılık 35 derecelik veya 45 derecelik makara gruplarında daha azdır.

 Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması
 Makaraların kaymalı yatak olması
 Bandın sert olması nedeniyle orta makaraya oturmaması
 Bandın tam ortadan yükselmemesi
 Bant hızının yüksek olması
 Bandın makaralara iyi oturmaması
 Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi
 Ek yerinin düzgün yapılmamış olması
 Makara ve tamburların konveyör eksenine tam ve dik olarak yerleştirilmemiş

olması
 Bant şasi istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması
 Açıkta kalan konveyörde rüzgâr tesiri de bandın yana kaçma riskini artırır.
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Şekil 3.1: Bantların sağlıklı kullanma şekilleri

3.1.1. Bandın Ortadan Sevki İçin Alınacak İmalat Tedbirleri

Bandın ortadan sevk edilmesi için dört türlü imalat (konstrüktif) tedbiri alınmalıdır.

 Yan makaralar bant hareket yönünde 1,5 derece -3 derece eğimde
yerleştirilmelidir.

 Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılmalıdır.
 Sabit kılavuz makaraları kullanılmalıdır.
 Kılavuz makara grupları kullanılmalıdır.

3.1.2. Kılavuz Makara Gruplarının Kullanılması

Bant yana kaçtığı zaman, o taraftaki makarayı ileri doğru çekerek ortaya doğru sevk
eder. Yan kılavuzlar bandın büyük ölçüde yana kaçmasını önler. Yan kılavuz makaralara
bandın hareket istikametinde kılavuz makara grubu yerleştirilir.
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3.1.3. Kılavuz Makara Gruplarının Aralıkları

Kılavuz makaralar daha ziyade 50 m’den uzun konveyörlerde kullanılır. Bu
konveyörlerde kılavuz makaralar 25-30 m mesafeler ile yerleştirilir. Kılavuz makaraların baş
ve kuyruk tamburlarına olan mesafesi 15 m alınır. Bandın dönüş koluna yerleştirilen kılavuz
makara aralıkları da aynı mesafede yerleştirilir.

3.1.4. Kılavuz Makara Gruplarının Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Kılavuz makaraların kullanılmasında şu iki hususa dikkat edilmelidir.

 Kılavuz makara gruplarının hareketi en çok 30 derecelik bir açı içinde
sınırlandırılmalıdır.

 Kılavuz makaralar banttaki küçük sapmaları karşılar.

3.2. Bant Değiştirme

Kauçuk değişimi amacıyla bant ucundan 10 cm içte ve bandın orta kısmından 30x30
cm ölçülerinde üst örtü lastiği kaldırılır. Pencere demirinin yanaşacağı kısım dik kesilir.
Pencere ölçüleri bant mukavemetine ve pencere demirinin büyüklüğüne göre değişir. Aynı
hizada alt kaplamada kaldırılır. Halatların arasına gelen lastikler bıçakla boşaltılır. Pencere
demirleri cıvata ile sıkıştırılır (Şekil 3.2). Bandın her iki kulağı da kesme makinesi ile kesilir.
Bant kulaklarının kesilmesindeki amaç; bandın konveyöre serilmesi esnasında kulakların
rölelere takılmasını önlemektir.

Şekil 3.2: Uç kısmına pencere açılmış ve kulakları kesilmiş bant parçası

Bant sehpası bant çekilecek konveyörün karşısına düz bir zemine yerleştirilir. Sehpa
milinin ortasından sapan bağlanır ve bant makarasından geçirilir. Bant vinç yardımıyla
sehpaya düzgün bir şekilde yerleştirilir.
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Bant çekiminde kullanılacak halat, konveyöre dolaştırılır. Bant ucuna bağlanan halat
döndürülerek ve örülerek yapılmalıdır. Sapan kilidi ve cıvata kullanılmamalıdır. Halatın
diğer ucu yön verme makarasından geçirilerek iş makinesine bağlanır. Yön verme makarası
konveyörün merkezinde olacak şekilde sapanla tespit edilir. Bant sehpasını, çekilen bant
ucunu, yön verme makarasını ve bant çekiminde kullanılan iş makinesini veya vinci kontrol
altında tutarak bant çekimine başlanabilir. Bant çekimi yapılırken telsizle haberleşme
sağlanmalıdır (Şekil3.3) .

Şekil 3.3: Konveyöre bağlı bant uçlarının bağlanması

Bant sonu bağlama penseleriyle sıkıştırılmalıdır. Bant çekilen ucun sıkıştırılması ve
penseleri sapanla bağlanması gerekir.

Bant çekiminden önce silgi şasesi açığa alınır. Gergi tamburu sıfırlanır. Tambur
frenleri açığa alınır. Bant çekiminden sonra tambur frenleri kapatılır.

Bant çekim sırasında gerilmiş olan bant çekme halatının çevresinde ve sehpada yüklü
olan bant makarasının önünde durulmamalıdır.
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3.3. Klips Atma

Ani meydana gelen bant hasarları sırasında ekseriya işletmenin durdurulması istenir.
Bu sebepten sıcak veya soğuk vulkanizasyon için zaman ayrılmadığı takdirde, banttaki
yarıklar mekanik tespit elamanı (klips) ile tespit edilebilir. Ancak bu sistem çelik özlü
bantları eklemede iyi sonuç vermez. Çünkü çelik özlü bantlar yüksek mukavemet gerektiren
yerlerde kullanılır (Resim 3.2) .

Resim 3.2: Klips atma

Mekanik ekleme sisteminde kullanılan çeşitli özellikte malzeme mevcuttur.
Kullanılması düşünülen malzemelerde aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak seçim
yapılmalıdır.

 Kullanım kolaylığı ve ekleme süresi
 Bandı kavrama özelliği
 Çalışırken bant ucunda yaptığı tahribat
 Silgi sistemleri ve tamburdan geçerken uyumu
 Mekanik birleştirme için gerekli ekipmanların durumu

Kullanılması düşünülen mekanik bant birleştirme malzemesi seçilirken bant
kalınlıkları, kord bezi sayısı ve bant genişlikleri göz önüne alınmalı buna göre malzeme
seçilmelidir.
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3.4. Sıcak ve Soğuk Bant Ekleme

Bantlardaki hasarlar derhâl tamir edilmezse kolayca büyüyebilir. Hasar gören
noktalardan giren nem mukavemetin azalmasına ve bir zaman sonra karkas (iskelet) kısmının
çürümesine neden olur.

Banttaki hasar üç grupta toplanabilir; kaplamada, kenarlarda ve karkasta.

Lastik bantlardaki bu hasar vulkanizasyon, soğuk yapıştırma ve mekanik elemanlarla
tamir edilebilir. PVC bantlarda aynı usullerle tamir edilebilir. Naylon kaplamalarda ise ancak
soğuk yapıştırma ile tamiri mümkündür.

Hasar gören bölge, dikkatle temizlenmeli ve hasar gören bölgenin sınırları tespit
edilmelidir. Bazı hâllerde hasar, kaplama altında da devam edebilir. Doku kaplamadan
ayrılmış veya hasar görmüş olabilir. Hasar gören bölge işaretlenir ve kesilerek çıkartılır
(Şekil 3.4).
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Şekil 3.4: Tekstil bantlarının soğuk vulkanize ile eklenmesi

Bant eksenine dik kesme yapılmamalıdır. Aksi hâlde tamburlardaki eğilme nedeni ile
yama yeri açılabilir. Kesmeler bant ekseni ile 30–60 derece bir açı yapmalıdır.

Kesme işleminden sonra, kesilen yer uygun olarak hazırlanmış bir lastik parçası
dokuya önce bir kauçuk silisyonu ile yapıştırılır ve daha sonra vulkanizasyon cihazı ile
ısıtılarak bant kaynak edilir.
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Soğuk bant eklemede hasar tamiri sıcak vulkanizasyonda yapıldığı gibidir. Sadece
kullanılan malzeme farklıdır.

Sıcak vulkanizasyon işleminde lastik silisyonu, vulkanize edilmiş doku malzemesi
kullanılır.

Soğuk vulkanizasyonda ise bir soğuk yapıştırıcı ile vulkanize kaplama ve vulkanize
edilmiş doku malzemesi kullanılır. Kesme ve temizlik işlemi yapıldıktan sonra soğuk
vulkanizasyonu sağlayacak olan yapıştırıcı ile bu tamir malzemesi yapıştırılır.

Resim 3.3: Bant uygulaması
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UYGLAMA FAALİYETİ
Bantların bakımını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bant sisteminin kontrolünü yapınız.

 Lastik bantlarda yırtılma var ise yenisini
takınız.

 Lastik bantta yırtılma az ise klips atarak
onarım yapınız.

 Bantları uç uça sıcak veya soğuk ekleyiniz.

 İş ortamına uygun iş elbisesi giyiniz.
 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli

tutunuz.
 Kullandığınız aletleri temiz ve düzenli

tutunuz.
 İş arkadaşınızla paylaşınız.

 Teknik emniyet kıyafetleri giyiniz.
 Eldiven giyiniz.

 Teknik emniyet kurallarına uyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. İş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi, baret taktınız mı?

4. Bant sistemini kontrol ettiniz mi?

5. Lastik bantta yırtılma varsa yenisini taktınız mı?

6. Lastik bantta yırtılma az ise klips atarak tamir yaptınız mı?

7. Bantları uç uça sıcak veya soğuk olarak ekleme yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bandın yana kaçmasına neden olur?
A) Makaralar arası mesafelerin fazla olması
B) Bandın tam ortasından yüklenmemesi
C) Bandın makaralara iyi oturmaması
D) Hepsi

2. Kılavuz makara gruplarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bandın yana kaçmasını önlemek için
B) Daha fazla yük taşımak için
C) Bandın devrini artırmak için
D) Bandın hareketini yavaşlatmak için

3. “Silgi şasesi açığa alınır, gergi tamburu sıfırlanır, tambur freni açığa alınır.”
Yukarıdaki işlemlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bandın daha fazla yük taşıması için
B) Yeni bant çekmeden önce
C) Bandı durdurmak için
D) Bandı denemek için

4. Banda klips atarak birleştirmenin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Banda kısa sürede ekleme yapılabilir
B) Ucuz oluşu
C) Fazla işçilik olmaması
D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak bunkerlerin bakımını
yapabileceksiniz.

 Bunker kontrol sistemlerini araştırınız.

4. BUNKERLERİN BAKIMI

Malzeme depolamada yaygın olarak bunkerler kullanılır.

4.1. Bunkerler

Bunker; gemilerin kömürle çalıştığı dönemden kalan ve hâlen kullanılmakta olan bir
terimdir. Bunkerler malzemenin stoklanması için seri üretimde herhangi bir aksaklıkta,
aksaklığın giderilmesine kadar üretim bandını besleyen, genellikle çelik sacdan, betondan
yapılmış, değişik kesitli(dairesel, kare,vb.) yapılardır (Resim 4.1) .

Resim 4.1: Çelik konstrüksiyondan yapılmış bunker

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 4.2: Bir toz tutma bunkeri

Resim 4.3: Toz boşaltılan araba

Ham madde stok bunkeri olduğu gibi, üretim esnasında ortaya çıkan ürünlerin
tutularak depolandığı bunkerler, kullanıldığı yere göre isim (Toz bunkeri, kok kömür
bunkeri, kireç bunkeri gibi) alır.
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Resim 4.4: Dörtlü bunker

Bunkerler yük altında, çalıştığı ortama göre (sıcak, soğuk) konstrüksiyonunda
farklılıklar gösterir. Sıcak ortam deformasyonuna, aşınmaya, korozyona karşı bunkerlerin iç
yüzeyi ısıya dayanıklı gereçlerle kaplanır. Ayrıca yüke karşı iç bağlantılarla
güçlendirilmişlerdir.

4.2. Redüktörler

Genel olarak güç motorundan alınan dönme hareketini azaltıp gücü artırarak veya
dönme hareketini yükseltip gücü düşürerek hareket iletme aracıdır.

Redüktörler aşağıdaki parçalardan meydana gelir (Resim 4.5).

Resim 4.5: Redüktör
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4.2.1. Gövde

Genel olarak dökme demirden yapılır. Gövde iki parçadan meydana gelir. Alt parçaya
alt gövde, üst parçaya da redüktör kapağı denir. Gövde üzerinde mil yatakları, kaldırma
kolları, yağ koyma tapası, pim yuvası, yağ boşaltma deliği, yağ göstergeleri gibi parçalar
bulunur.

4.2.2. Miller

Redüktörlerde hareketin giriş, çarktan çarka geçiş, redüktörlerin millerin sayısının
artması ve dolayısıyla dişli çarkların artması veya azalması ile redüktör kademesi meydana
gelir.

Redüktörlerin kademe sayısı redaktör üzerindeki mil yatakları sayılır ve bir eksiği
sayılarak bulunur.

Millerin yataklara tespiti, yataklar 100–150 oC sıcaklığa sahip yağ içinde ve preste
monte edilir.

4.2.3. Dişli Çarklar

Redüktörlerde giriş ve çıkış millerinde hareket aktarma elemanı olarak dişli çarklar
kullanılır. Dişli çarklar düz, konik ve sonsuz vida dişli çarkı tipinde yapılır.

Millere dişli çarklar kamalı bağlantı ile sıkı olarak geçirilir. Dişli çarkların sayısı
redaktör kademe sayısına göre azalıp çoğalır.

Redüktörlerin devir sayısını azaltıp çoğaltması dişli çarkların diş sayısına bağlıdır.

Redaksiyon oranı dişli çarklarda diş sayıları ile ilgilidir. Çeviren dişli ile çevrilen dişli
arasındaki orana redaksiyon oranı denir. Dişliler değiştiğinde redüksiyon oranı da değişir.

Redüksiyon oranı, çeviren dişli çark diş sayısı /çevrilen dişli çark diş sayısı ile
bulunur.

4.2.4. Redüktörlerin Çeşitleri

Redaktörler içinde bulunan dişli çarkların çeşitlerine göre ayrılır.
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4.2.4.1. Düz Redüktörler

Redüktör içinde dişli çarklar düz dişli çark ise düz redüktör olur. Düz redüktörlerle
aynı doğrultudaki hareketler iletilmektedir. Yani düz redüktörlerin giriş ve çıkış mil
eksenleri paraleldir.

4.2.4.2. Konik Dişli Redüktörler

Aynı düzlemde ve eksenleri dik konumda çalışan redüktörlerdir. Yatay olan elektrik
motoru milinden alınan yatay hareket dikey hâle getirilmesi için konik dişli redüktörler
kullanılır.

Konik dişli redüktörler diskli besleyicilerde kullanılmaktadır.

4.2.4.3. Sonsuz Vidalı Redüktörler

Sonsuz vidalı redüktörlerde; giriş mili olarak kullanılan sonsuz vidadan alınan hareket
sonsuz vida çarkı ile çıkış miline verilir. Dönme sayısı ise çarkın diş sayısının azaltılıp
çoğaltılması ile ayarlanır.

Sonsuz vidalı redüktörlerde vidanın ekseni ile çarkın ekseni birbirine paralel düzlemde
dik konumdadır.

4.2.5. Redüktörlerin Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Bütün makinelerde olduğu gibi redüktörler de kontrol edilmeli, arızaları tespit edilmeli
ve kısa zamanda giderilmelidir. Redüktörlerin kontrol edilecek kısımları şunlardır:

 Redüktörlerin kaplin ayarlarının durumu kontrol edilmelidir.
 Yatakların durumu kontrol edilmelidir.
 Redüktör yağı kontrol edilmelidir. Yağ azalmışsa tamamlanmalıdır. Kirlenmişse

değiştirilmelidir.
 Bağlantılar kontrol edilmelidir.
 Redüktör yağının 95 santigrat derece sıcaklığın altında olmasına dikkat

edilmelidir.
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4.3. Saclar

Malzemelerin yığın hâlinde depolandığı bunker, silo ve tankların iç yüzeylerinde
aşınma meydana gelir. Malzemenin doldurulması sırasında darbe, boşaltılması sırasında ise
sürtünme bu aşınmanın nedenidir. Bu aşınma sonucunda, örneğin cevher bunkerlerinin
duvarları korozyon ve aşınma etkisiyle kullanılamaz hâle gelir. Bu kısımlar korozyona ve
aşınmaya dayanıklı çelik saclarla kaplanır. Bu saclar aşındıkça yenileriyle değiştirilir (Resim
4.6).

Resim 4.6: Bunker iç aşınma plakaları

Plakaların genel özellikleri aşağıda verilmiştir.

 Yüzeyde gerilim alıcı çatlaklar mevcuttur.
 Plazma ve lazerle kesilebilir, taşlanabilir.
 Oksi-asetilen kesmez.
 Kaynak dolgu sertlik aralıkları: 60–67 HRc.
 Çalışma sıcaklık aralıkları: 250–650 °C
 Kaynak dolgusu, uygulama alanına göre çeşitli karbür yapılardan oluşmaktadır.
 Karbürlü yapı sayesinde bilindik sertleştirilmiş saclara nazaran aşınma

dayanımı çok yüksektir (Resim 4.7) .
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Resim 4.7: Bunker iç yüzeyi abrazyon aşınmasına karşı dayanıklı karbür içerikli aşınma
plakasından imal edilmiştir.

Bu saclar bunkerlerin içine gömme başlı cıvatalarla monte edilir. Esas amacı bunker
dış gövdesinin aşınmasını önlemektir.

4.4. Bunker Lastikleri

Malzeme bunkerlerden konveyör hattına dökülürken çevreye taşmasını önlemek için
bunker ağzıyla konveyör bant arasını kapatan esnek lastiklerdir.

Bunker alt flaşının 5-10 cm yukarısına çelik lamalar kullanılarak cıvatalarla montajı
yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bunkerlerin bakımını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bunkerlerdeki arızaları tespit ediniz.
 Bunkerlerin kopan ve kırılan yerlerini tamir

ediniz.
 Redüktörleri çalışır duruma getiriniz.

Yön değiştirici redüktör

 Yırtılan sacları yenisi ile değiştiriniz.
 Bunkerlerin altındaki lastiklerin tamiratını

yapınız.
 Bunkerlerin bozukluklarını gideriniz.
 Bunker lastiklerini değiştiriniz.

 İş önlüğü giyiniz.
 Çalıştığınız alanı temiz tutunuz.
 Kullandığınız alanı temiz tutunuz.
 Yardımlaşabilmelisiniz.
 İnsan haklarına saygılı olmalısınız.
 Etik kurallara uymalısınız.

 Eldiven giyiniz.
 Teknik emniyet kurallarına uyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. İş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi, baret taktınız mı?

4. Bunkerlerin arızalarını tespit ettiniz mi?

5. Bunkerlerin kopan ve kırılan yerlerini tamir ettiniz mi?

6. Redüktörü çalışır duruma getirdiniz mi?

7. Yırtılan sacları yenisi ile değiştirdiniz mi?

8. Bunkerlerin altındaki lastiklerin onarımını yaptınız mı?

9. Bunkerlerin arızalarını giderdiniz mi?

10. Bunker lastiklerini değiştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bunkerlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim bandında aksaklık olduğunda üretimin aksamaması
B) Malzeme depolamak
C) Atmosfere karışması istenmeyen malzemelerin tutulup depolanması
D) Hepsi

2. Redüktörlerin vazifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket motorundan alınan dönme hareketini azaltıp gücü artırarak veya dönme

hareketini artırarak gücü düşürmek
B) Hareketi çeşitlendirmek
C) Hareketi azaltmak
D) Güç artırmak için

3. İç astar sacların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bunker dış sacını aşınmaya ve korozyona karşı korumak
B) Bunkerin ağır olmasını sağlamak
C) Daha gösterişli olmasını sağlamak
D) Hiçbiri

4. Bunkerlerin yapıldığı malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çelik ve betondan
B) Bakalitten
C) Ahşaptan
D) Tuğla duvardan

5. Bunker lastiklerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bunker ile lastik bant arasındaki boşluğu kapatarak malzemenin dışarı

dökülmesini engellemek
B) Toz kaçmasına engel olmak
C) Lastik banda yol vermek
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Tahrik tamburu lastik bandı sürtünme etkisiyle döndürür. Bunun sonucu hareket
eden bant üzerindeki malzemeyi taşır. Eğimli olan konveyör bandı sisteminde tahrik
tamburu, sürtünmeyi artırmak için kauçuk ile kaplanır.

2. ( ) Lastik bandın patinajını önlemek için zaman zaman gerdirilmesi gerekmez.
3. ( ) Lastik bandın tahrik ve gerdirme tamburları arasında hareketi sırasında yana

kaymaması röleler üzerinde ortalayarak hareket etmesi için ve aynı zamanda tamburlar
üzerinde bandın kavrama açısını artırmak için konulan tamburlara saptırma tamburu
denir.

4. ( ) Üzerinde malzemenin taşındığı makaralara “taşıyıcı makaralar” denir.
5. ( ) Kullanılması düşünülen mekanik bant birleştirme malzemesi seçilirken bant

kalınlıkları, kord bezi sayısı ve bant genişlikleri göz önüne alınmalı buna göre
malzeme seçilmelidir.

6. ( ) Soğuk vulkanizasyonda bir soğuk yapıştırıcı ile vulkanize kaplama ve vulkanize
edilmiş doku malzemesi kullanılır. Kesme ve temizlik işlemi yapıldıktan sonra soğuk
vulkanizasyonu sağlayacak olan yapıştırıcı ile bu tamir malzemesi kullanılır.

7. ( ) Bunkerler malzemenin stoklanması için seri üretimde herhangi bir aksaklıkta,
aksaklığın giderilmesine kadar üretim bandını besleyen, genellikle çelik sacdan,
betondan yapılmış, değişik kesitli(dairesel, kare, vb.) yapılardır.

8. ( ) Aşınma sonucunda, örneğin cevher bunkerlerinin duvarları korozyon ve aşınma
etkisiyle kullanılamaz hâle gelir. Bu kısımlar korozyona ve aşınmaya dayanıklı çelik
saclarla kaplanmaz.

9. ( ) Bunker, kullanmak için hazırlanan ham madde veya mamul malzemenin
depolandığı genellikle çelikten yapılmış kaplardır.

10. ( ) Malzeme bunkerlerden konveyör hattına dökülürken çevreye taşmasını önlemek
için bunker ağzıyla konveyör bant arasını kapatan esnek lastiklere bunker lastikleri
denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ İN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 B

3 A

4 A

5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 B

4 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 A

3 C

4 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 A

3 A

4 A

5 A

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru

2 Yanlış

3 Doğru

4 Doğru

5 Doğru

6 Doğru

7 Doğru

8 Yanlış

9 Doğru

10 Doğru
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