
23.11.2017

1

ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA
(TAŞIMA VE KALDIRMA 

İŞLERİ)

• Her katılımcı, elle yük kaldırma ve sapanlarla emniyetli 

çalışma kurallarının bilecek.
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KATILIMCI KAZANIMLARI

• Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri sıralar.
• Elle Doğru yük kaldırma ve taşıma yöntemlerini açıklar
• Kaldırma, taşıma, istifleme vb. işlerde kullanılan kaldırma araçlarına örnekler verir.
• Kaldırma, taşıma, istifleme vb. işlerde kullanılan kaldırma araçlarda alınacak 

güvenlik tedbirlerini sıralar.
• Sapan çeşitlerini sıralar.
• Halatların özelliklerini sıralar.
• Hasarlı Halatların özeliklerini açıklar.
• Halat çapının doğru ölçümünü belirler.
• Halat bağlantı elamanlarını ayırt eder.
• Sapanlarda doğru kaldırma tekniklerini açıklar.
• Kaldırma açılarının sapan koluna etkisini açıklar.
• Sapan renklerini açıklar
• Sapan etiketlerinde bulunan bilgileri sıralar.
• Sapanların depolanma ve saklanma koşullarını sıralar.

İÇERİK

• MDK ( Malzemeyi Doğru Kaldırma ) Teknikleri

• Sapanlar 

– Doğal lifli sapanlar 

– Polyester sapanlar 

– Çelik sapanlar 

– Zincirler

• Kaldırma açısı hesabı

• Çimento Fabrikasında kaldırmada kullanılan ekipmanlar

• Mobil vinç kaldırma da güvenlik kuralları
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MALZEMEYİ DOĞRU KALDIRMA M.D.K

1.Kaldıracağınız yükün ağırlığını öğrenin.

2.Kaldırma ekipmanlarının standartlarını, kapasitelerini çok iyi bilin.

3.Kaldırma açısını mutlaka tesbit edin.

4.Yükün ağırlık merkezini tesbit edin.

5.Yüke göre sapanlama metodunu seçin.

MDK İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİĞİNDE SAĞLANAN 

AVANTAJLAR

• Kaldırılacak malzemede doğabilecek hasarların ortadan kaldırılması,

• Kaldırma işlemindeki maliyetin azaltılması,

• Kaldırma zamanının azaltılması,

• Kaldırma zamanının azaltılarak üretim hattı tıkanıklığının önlenmesi,
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MDK İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİĞİNDE SAĞLANAN 

AVANTAJLAR

• Kaldırmayı yapan personelin bilinçlendirilmesi.

• İş güvenliğinin tam olarak sağlanması.

• Kaldırma aksesuarının güvenlik kontrolünün yapılması.

• Gözlü ve daire sapanlar için, teknik 

talepler ve imalat bilgileri, bütün Avrupa 

için EN 1492-1 ve 1492-2 normları ile tespit 

edilmiştir. 

• Tekstil askı araçlarının Avrupa normlarına 

uygunluğu CE işareti ile belirtilir. 
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TAŞIMA KAPASİTESİ VE TAŞIMA 
KATSAYISI FAKTÖRÜ



23.11.2017

6

TAŞIMA KAPASİTESİ VE TAŞIMA KATSAYISI 

FAKTÖRÜ

UYARI
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KONTROL KORUMA
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DİKKAT

Keskin kenarlı yüklerde şayet kenarlar kesilmeye karşı korunmalı ise 

ilave olarak koruma kılıfına gerek yoktur

Prensip olarak kullanıcı, gözlü ve daire sapanlar› kullanmakla, hafif 

malzeme kullanarak ağır yükleri kaldırabilme imkanına sahip olur. 

Pratik Tavsiye

• Uzatmalarda daire sapanlar bir ara kanca ile birleştirilebilirler. 

• Daire sapanlar asla düğümlenmemeli veya birbirine 
bağlanmamalıdır. Bu durumda taşıma kapasiteleri belirsiz bir 
biçimde azalır, sapan kendi kendini kesmeye çalışır ve 
kapasitesinin altında dahi kesilerek kopabilir
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SAPANLAR 

Doğal lifli 
sapanlar 

Polyester 
sapanlar 

Çelik 
sapanlar 

Zincirler

SAPANLAR 

Doğal lifli 
sapanlar 

Polyester 
sapanlar 

Çelik 
sapanlar 

Zincirler
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DOĞAL LİFLİ HALATLARIN EMNİYETLİ 

KULLANILMASI VE KORUNMASI

• Emniyetli yük kaldırma sınırlarını aşmayın.

• Rutubet ve fazla ısıdan koruyun.

• Asitli ve gazlı ortamlardan veya kimyasal maddelerden uzak tutun.

• Çürüme liflerden başlar kullanmadan önce kontrol edin.

• Halatların havalandırılması daima yeterli olmalı, depoda düzenli bir 

şekilde asılmalıdır.

• Halatı kullanırken emniyetsizliği konusunda tereddütünüz varsa 

kullanmayın. Doğrusunu seçin.

SAPANLAR 

Doğal lifli 
sapanlar 

Polyester 
sapanlar 

Çelik 
sapanlar 

Zincirler
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SAPAN RENKLERİ

MOR

SAPAN RENKLERİ

YEŞİL
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SAPAN RENKLERİ

SARI

SAPAN RENKLERİ

GRİ
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SAPAN RENKLERİ

KIRMIZI

SAPAN RENKLERİ

KAHVERENGİ
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SAPAN RENKLERİ

MAVİ

SAPAN RENKLERİ

TURUNCU
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SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT 
EDİLECEK KURALLAR

HATALAR VE HASARLAR

• YÜZEYDE AŞINMA,

• BOYLAMASINA ÇARPRAZ KESİKLER, 

• AŞINMA YERLERİ, 

• ÖRGÜ KAÇIKLARI

• DÜĞÜMLER
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DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi tespit edilmelidir.

2. Vinç operatörü kaldıracağı yükün ağırlığını bilmelidir.

3. Sapan ağırlık tablosu dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

4. Vinç kancası ağırlık merkezine dik inmelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

5. Yükün doğru şekilde sapan ile çevrelenmesi gerekir.

6. Yük sapan ile kaldırılırken çevresinde kalan riskli bölgeler terk 

edilmelidir.

7. Yükü sapan ile çevreleyen operatör ile iletişim sağlanmalı ve 

nakil yapılacak yerde işi olmayan kişiler uyarılmalıdır.

8. Vinç operatörüne belirgin işaretler iletilmeli ve işi bir kişi 

yapmalıdır.
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DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

9. Deneme amacıyla kaldırma yaparken ; 

1) Yük başka bir yere takılma yapıyor mu?

2) Yük dengede mi ?

3) Sapanlar eşit bir biçimde yükü kaldırıyor mu? 

hususlarına dikkat edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

10. Dengesiz ve sarkan yükler düz olarak sabitlenmelidir.

11. Yük indirme ve kaldırma operatörün bilgisi dahilinde olmalıdır.

12. Kopma ani salınım hareketlerine dikkat ediniz

13. Yük kaldırırken ve indirilirken altında durmayınız!

14. Yükü asla kaldırma yaptığınız sapanın üzerinde kaydırmayınız!
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DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

15. Yükü asla kaldırma yaptığınız sapan ile birlikte uzun süre bekletmeyiniz!

16. Sapanları pürüzlü yüzeyler üzerinde sürüklemeyiniz!

17. Keskin kenarlar ve kaba yüzeylere sahip yüklerde sapana zarar 

verebilecek bölgeleri koruma altına alınız !(sapan koruma kılıfı kullanınız)

18. Sapanları kesme, taşlama, veya kaynak çalışmalarında kıvılcım 

sıçramalarından uzak tutunuz!

19. Sapanları kaldırma yaparken, düğümlü ve dönük vaziyette yüke maruz 

bırakmayınız!

BEZ SAPANLARIN TEMİZLENMESİ

• Sapanlar kullanımı bittikten sonra TEMİZ SU ve kimyasal katkılar 

olmadan temizlenmelidir. 

• Islak sapanlar bir yere asılarak HAVA ETKİSİYLE kurutulmalıdır.
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POLYESTER SAPANLARIN MUHAFAZASI

• Hasara uğramış sapanları DEPOLAMAYINIZ. 

• Kullanılacak sapanları ise temiz, kuru iyi havalandırılmış yerlerde 

depolayınız.

POLYESTER SAPAN TANIMI

Yüklerin kaldırılması ve indirilmesini sağlayan hafif, malzemeye zarar 

vermeyen, polyesterden örülmüş malzemelerdir.
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POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Düz Kaldırma: Sapanlar için kaldırma noktası, merkez ağırlık 

noktasının üzerinde dik bulunacaktır.

• Eki Eşit Boylu Sapan ile Kaldırma Sapanlar için kaldırma noktası 

her iki yanda eşit bir şekilde merkez ağırlık noktasının üzerinde dik 

bulunmalıdır. Bu tip kaldırmada her iki sapanında aynı ham 

maddeden üretilmiş olması gerekmektedir.

POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Üç yada Dört Sapanla Kaldırma: 

• Sapanlar için kaldırma noktaları aynı düzlem üstünde merkez 

ağırlık noktasının etrafına dağılmış ve dik olarak bulunmalıdır

• Kesinlikle kaldırma açısına dikkat edilmelidir. Açı ne kadar büyük 

olursa sapan kapasitesi o kadar azalır.

• 60º nin üzerindeki açıya müsaade edilmez.
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POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Üç ve dört sapanlı kaldırmada dengesiz yüklemeler en büyük 

açıya bağlı olarak sadece iki sapanlı sistemlerdeki açıdan 

hesaplanır.

• İki sapanlı kaldırmada eşit olmayan açılar var ise bir sapanın 

kaldırma kapasitesi baz alınır.

• Sapanların hiçbir şekilde dikiş yerlerinin, kanca bölgesine ve ya 

diğer kaldırma düzeneklerine denk getirilmemelidir!

POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Sapan üzerinde bulunan etiketin zarar görmemesine dikkat ediniz

• Yükün kaldırılmasında bir sapan yerine birkaç sapan kullanılacak 

ise ham maddelerin aynı olması gerekir. 

• Esneme sapanların kullanım şekillerine ve sıcaklığına göre farklılık 

gösterirler. Bunun için sapanlar aynı hammadeden imal edilmiş 

olup esneme değeri %100 polyester sapanlardan (PES) %1-1,5 

dur.

• Polyester sapaan -40º C ile + 100º C sıcaklık değerinde kullanılır.
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POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Yükünüze uygun kapasitede polyester sapan seçiniz.

• Kaldırma kurallarına ve açılarına uyunuz!

• Yükü dengeli şekilde kaldırınız!

• Sapanı kancanın uç kısmına takmayınız!

• Keskin yüzeylere karşı sapanlarınızı koruyunuz!

• Düğüm yapmayınız!

POLYESTER SAPAN KULLANIMI

• Polyester sapanları 40º C ile + 100º C arası sıcaklık ortamında kullanınız!

• Kimyasal ortamda kullanmadan önce üreticiden bilgi alınız!

• Uygularken Göz açıklığı 20º açıyı geçmemelidir.
Hasar görmüş sapanları kullanmayınız!

• Uzun ebatlı malzemelerde travers yardımlıya sapanları dik açıyla kullanınız!

• Sapanları sadece tavsiye edilen bağlantı elemanları ile birleştiriniz!
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SONSUZ POLYESTER SAPANLAR

• Sonsuz polyester sapan halatlar bükülmüş 

polyester elyafın üzerine özel bir teknikle 

birleştirilmesi yolu ile imal edilmekte olup, 

elyafların üzeri yine polyesterden mamul 

dokuma bir kılıf ile korunmaktadır.

• Polyester sonsuz sapan halatlar yumuşak 

dokulu özelliklerinden dolayı kaldırılacak 

malzemenin şeklini alır bez sapanlar esnek 

yapıları nedeni ile kullanım kolaylığı sağlar.

SONSUZ POLYESTER SAPAN TONAJ 
TABLOSU

Ton 1 m 2 m 3 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

1 x x x x x - - -

2 x x x x x - - -

3 x x x x x - - -

5 x x x x x - - -

10 - - x x x x - -

20 - - x x x x x x

30 - - - x x x x x

50 - - - x x x x x

80 - - - - x x x x

100 - - - - x x x x
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SPANZET

CARASKAL NEDİR
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MANUEL ELLE KONTROL EDİLEN 
CARASKALLAR

• Mekanik ceraskal diğer adıyla caraskallar palangaların en önemli özelliği

kaldırımakta olduğunuz yüklerin istenilen konumda bir kuvvet olmaksızın

durabilmesi ve yükleri kaldırmak için gereken kol kuvvetin az olmasıdır ,

bu tarz mekanik caraskalların eksiği yükün kaldırılma zamanının elektrikli

vinç caraskallara göre daha fazla olmasıdır.

MANUEL ELLE KONTROL EDİLEN 
CARASKALLAR

• Caraskallar eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir de hareketli 

serbest makaradan meydana gelir. Manuel elle kullanılan ceraskallar

bakımlarının kolay ve ebatlarının küçük olması dolayısıyla küçük ölçekli 

atölye ve işletmelerde aranan bir ekipman haline gelmiştir.
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HİDROLİK KRİKO (HİDROLİK SİLİNDİR)

HİDROLİK KRİKO (HİDROLİK SİLİNDİR)

• Hidirolik krikolar küçük boyutlarda ağır yükleri kaldırmak için 

kullanılmaktadır.

• Silindir, Pompa ve bunları birbirine bağlayan bir hortumdan 

meydana gelmektedir.

• Aynı tonajlarda ve değişik strok ölçülerinde silindirler 

bulunmaktadır.
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SAPANLAR 

Doğal lifli 
sapanlar 

Polyester 
sapanlar 

Çelik 
sapanlar 

Zincirler

TEK BACAKLI ZİNCİR SAPAN
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TEK BACAKLI ZİNCİR SAPAN

İKİ BACAKLI ZİNCİR SAPAN
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İKİ BACAKLI ZİNCİR SAPAN

ÜÇ BACAKLI ZİNCİR SAPAN
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DÖRT BACAKLI ZİNCİR SAPAN

DÖRT BACAKLI ZİNCİR SAPAN
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ÜÇ DÖRT BACAKLI ZİNCİR SAPAN

ZİNCİR SAPAN TEK BACAKLI
GRADE 80 ÇALIŞMA YÜK DEĞERLERİ

Zincir Çapı Tekli sapan Kg

6 1120

8 2000

10 3150

13 5300

16 8000

20 12500

22 15000

26 21200

32 35000
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16 MM X 4 MT 
4 KOLLU PİMLİ KANCALI ZİNCİR SAPAN

SAPANLAR 

Doğal lifli 
sapanlar 

Polyester 
sapanlar 

Çelik 
sapanlar 

Zincirler
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ÇELİK SAPAN TÜRLERİ

TEK KOLLU ÇELİK HALAT SAPAN

Çelik halat sapanların TS EN 13414-1 çalışma 

yüklerine göre T.S.E kalibrasyonlu test cihazımızda 

test edilerek Yük Testi sertifikası verilmeLİDİR

Verilen Yük testi sertifikasında ve ürün üzerindeki 

metal etikette aşağıdaki bilgiler yer almaktadır

Sertifika Numarası 12345678

WLL Emniyetli ÇalIşma Yükü ........ Ton

PL Test Yükü ......... Ton

Ürün Adedi ............
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İKİ KOLLU ÇELİK HALAT SAPAN

ÜÇ DÖRT BACAKLI ÇELİK HALAT SAPAN
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TS EN 13414-1 ÇELİK HALAT SAPANLAR İÇİN EMNİYETLİ 

ÇALIŞMA YÜKLERİ

TS EN 13414-1 ÇELİK HALAT SAPANLAR İÇİN EMNİYETLİ 

ÇALIŞMA YÜKLERİ
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MOBİL VİNÇLE YÜK 

KALDIRMA

TANIMLAR │ Kaldırma

Bir malzemeyi, parçayı yada

ekipmanı kaldırma ekipmanı ve

kaldırma takımlarını kullanarak

yerinden, transport araçlarından,

yada desteklendiği mevkiiden

alınıp kaldırarak ve/veya indirerek

yeni yerine emniyetli bir şekilde

konulma işlerinin tümüdür.
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TANIMLAR │ Kaldırma Ekipmanı

Kaldırma işi için dizayn, imal edilmiş ve sertifikalandırılmış mobil yada 
sabit ekipmanlardır.

Belli yükler ve Şartlar için dizayn edilmiş olup, sertifika  limitleri 
dışında kullanılamazlar

Çeşitleri

• (1) Vinçler: Montaj Şantiyelerinde en çok kullanılan kaldırma 
ekipmanlarıdır.

ÇEŞİTLERİ│ VİNÇLER

Montaj Şantiyelerinde en çok kullanılan kaldırma ekipmanlarıdır.
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ÇEŞİTLERİ│ VİNÇLER

• Sabit vinçler: Yalnızca kendi etrafında dönebilen çeşitli inşaat 
ve/veya mekanik  yöntemlerle yere yada taşıyıcı sistemlere 
sabitlenmiş vinçlerdir.

• Sabit vinçlere en iyi örnek kule vinçlerdir. Sabit oldukları halde 
uzun çalışma yarıçapları sayesinde nispeten büyük bölgeler 
içinde çalışabilirler. 

• Boom çeşitlerine göre ikiye ayrıılır. 

– Teleskopik boomlu sabit vinçler

– Kafes boomlu sabit vinçler

ÇEŞİTLERİ│ mobil vinçler
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ÇEŞİTLERİ│ mobil vinçler

• Kendi başına rayda veya yerde tekerlekler vasıtasıyla 

yürüyebilen, dizayn koşulları uygun ise yürüme sırasında yük de 

taşıyabilen vinçlerdir. 

• Mobil vinçler genelde yükle seyahat edemezler. Ancak  

4x4(rough terrain crane) ve stabilizer sistemi  olan  mobil vinçler

ÇEŞİTLERİ│ mobil vinçler
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ÇEŞİTLERİ│ mobil vinçler

• İkinci aksı da kilitledikten ve ayaklarını yere 5 cm uzaklığa kadar 

açtıklarında hareket halindeyken de yük taşıyabilirler. 

• Sabit durumda (ayak açmış) kaldırdıkları radiusa göre olan 

maximum yükü taşıyamazlar.

• Taşıyabilecekleri yük, yük 

tablolarında (pick and carry load

chart) ayrıca belirtilmiştir.

• Ray  üzerinde çalışan tipteki 

vinçler, sabitken  kaldırabildikleri 

yükü taşıyabilirler.

• Ancak ray üzerinde çalışan 

vinçlerin şantiye içinde 

mobilizasyonu için ray altı zemin 

hazırlığı ve ray döşenmesi gereklidir.
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Teleskopik boomlu mobil vinçler 

Kafes boomlu mobil vinçler
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KÖPRÜ (PORTAL YADA 
OVERHEAD)VİNÇLER

Ray  veya özel hazırlanmış yüzeylerde yürüyen genelde 

bakım ve imalat amaçlı özel vinçlerdir. 

KRİKOLAR:

Krikolar: İnsan yada makina kuvvetini indirgeme ve/veya diğer 

yollarla işi yapılabilecek seviyeye getiren ekipmanlardır

Hidrolik krikolar: Hidrolik yağ basıncını kaldırma için kullanırlar.

Mekanik krikolar: Mekanik indirgemeyle uygulama kuvvetini 

yükseltme prensibini kullanarak çalışırlar.
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• Genelde vinçlerin çalışamadığı yerlerde yada vinçlerle beraber, 

hassasiyet istenen montaj işlerinde kullanılırlar. 

• Maksimum çalışma yükleri standart tiplerde 10 tonu geçmez.(10 

ton üzerinde ki jaraskalların insan gücü ile taşınması ve yerine 

çekilmesi zordur). 

• Mekanik indirgeme(dişli) ile insan kuvvetinin çalışma şartlarına 

yükseltilmesi prensibiyle çalışırlar. 

Jaraskal: Verilen  kuvvet,  zincir dişli sistemiyle diğer dişli mekenizmasına iletilir. 
Burda çalışma şartlarına yükseltilen kuvvet yine zincir dişli mekanizmasıyla 
kaldırılacak yüke iletilir.

Opçuk: Jaraskaldan tek farkı verilen kuvvetin dişli zincir sistemi değil de bir kolla 
verilmesidir.

Trifor: Kolla  verilen kuvvet, dişli mekenizmasıyla çalışma şartlarına getirilir daha 
sonra bu kuvvet mekanik yollarla yükü kaldıracak halata verilir.

Palanga Sistemleri: Halat-makara indirgemesi kullanarak insan yada  makina 
kuvvetini çalışma şartlarına getirir. Kaldıraçtan sonra  bilinen  en eski kaldırma 
aletidir.
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Diğer kaldırma ekipmanları

Forklift: Önünde yatay konumda ve dikey yönde hareketli çatalla yükleme ve boşatlma
yapan genelde transport işlerinde kullanılan bir kaldrma ekipmanıdır. 

Vinç monteli kamyonlar: Kaldırdığı yükü kendi üzerine koyup transport da edebilen 
hidrolik systemle çalışan boomları olan kaldırma ve taşıma ekipmanlarıdır.hidrolik boom
imalatçısı adı nedeniyle Hyupp olarak bilinirler 

Ön gerilmeli sapan ve hidrolik trifor sistemleri: Hidrolik indirgeme ve trifor prensibinin 
beraber kullanıldığı sistemlerdir. İstenilen miktarda hidrolik trifor ve istenilen uzunluk ve 
miktarda halat kullanılarak malzemenin geometrik şeklinin elverdiği ölçüde her ağırlığı her 
yüksekliğe kaldırabilirler. 

Tanım │Kaldırma takımları : 

Kaldırma ekipmanıyla kaldırlacak ekipman arasındaki bağlantıyı şekil 

ve/veya kuvvet bağıyla sağlayan yada kaldırma işinin emniyetli 

yapılması için kulanılan malzemelerdir. 

Belli yükler ve Şartlar için dizayn edilmiş olup, sertifika  limitleri 

dışında kullanılamazlar
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Çeşitleri

Sapanlar: Kaldırma  ekipmanı ile kaldıracak malzeme 
arasındaki  bağlantıyı sağlarlar.

Bez sapanlar: Tekstil yada sentetik bazlı iplerle dokunmuş  
sapanlardır

Gözlü sapanlar 

Düz gözlü sapan

Saptırılmış gözlü sapan

Sonsuz sapanlar

Düz sonsuz sapan

Gömlekli sonsuz sapan

Çelik sapanlar: Çelik halatlardan imal edilmiş sapanlardır. 
Ayrıca direk  sapan olarak imal edilen çelik sapanlarda 
mevcuttur.

Kilitler: Sapanla  malzeme yada sapanla kaldırma 
ekipmanı arasında direk bağlama uygun değil yada 
yapılamıyorsa kilitler kullanılır. Belli limit yükler için dizayn, 
imal edilmiş ve sertifikalandırılmışlardır. Genelde  bir 
gövde ve kilit piminde oluşup şekil bağlı sistemlerdir. 
Ancak plaka ve boru kilitleri gibi özel kilitlerde şekil bağ 
ve/veya kuvvet bağı beraber kullanılabilir.

• U kilitler 

•  (omega) kilitler 

• Özel kilitler 
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Mapalar(kaldırma kulakları):

• Sapanların çeşitli sarma şekilleri vardır. Bazı durumlarda bu şekillerden 
hiç biri malzemeye yada kaldırma şekline uygun olmayabilir. Böyle 
durumlarda mapa yada kaldırma kulakları denen ek aparatlar imal 
edilip kaldırılacak parçaya mekanik birleştirme (civata-somu, kaynak) 
şekilleriyle monte edilirler. 

• Mapaların dizaynı ve montesi teknik bir konu olup çeşitli hesaplamalarla 
yapılırlar

Zincirler

Kancalı zincirler: Malzeme ile bağlantıyı 
kendi üzerlerindeki kancayla sağlarlar.

Kilitli zincirler: Malzeme ile olan 
bağlantılarını kendi üzerinde bulunan 
kilitler ile sağlarlar

Sonsuz zincirler.
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(5) Kaldırma kirişleri

• Özel aparatlar olup teknik hesaplamalar ile 

dizayn edilirler. Genelde narin yada sapan 

bağlantı noktalarının birbirinden uzak olan 

malzemelerin kaldırılması için kullanılırlar.

(6) Diğer yardımcı takımlar

Yönlendirme halatları: Kaldırılma sırasında malzemenin istenmeyen 
hareketlerini engellemek amacıyla malzemeye, kilide veya mapaya 
bağlanır. Mümkün olduğunca uzun olmalı ve kullanan kesinlikle emniyetli 
bir yerde durmalıdır. Kullanan ne kadar uzak olursa hem emniyet hem 
yönetim kolaylaşır.

Lastik çekiç: Kilit sapan bağlantılarını sağlamlaştırmak ve bu gibi işler için 
kullanılırlar

Telsiz: Serdümen ile operatör arasında görüş uygun değilse yada yapılan 
kaldırma hassas bir montaj ise emniyet açısından telsizler kullanılırlar.
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KALDIRMA EKİPMANLARINI YÖNLENDİRMEK 

İÇİN KULLANILAN İŞARETLER 

Genelde şantiyeler gürültü yönünden yoğun bölgelerdirler. Ayrıca diğer 

insan sesleri operatörü etkileyebilirler. Bu yüzden kaldırma sırasında bir 

serdümen(her kaldırma operasyonunda yalnız ve yalnız tek bir serdümen 

olmalıdır) operatöre çeşitli el işaretleriyle ne yapması gerektiğini gösterir.

SAPAN BAĞLAMA ÇEŞİTLERİ VE DİKKAT 

EDİLECEK NOKTALAR 

Sapan bağlama çeşitleri kaldırılacak malzemenin ağırlığı ile sapanın 
kapasitesine, malzemenin şekline ve bu gibi şeylere bağlı olarak 
değişirler. 

Üç ana çeşit sapan bağlama şekli vardır.

Çeşitler

(1) Mapa ile

(2) Boğma

(3) Sandıklama



23.11.2017

50

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sapanlar arası mesafe: Uzun parçaların 

kaldırılması sırasında iki yada daha çok 

sapan bağlanıyorsa sapanlar arası mesafe 

sapana gelen yüke direk etki eder. Bu 

mesafe sapan boyunun minimum beşte üçü 

olmalıdır. 

Eğer bu mesafe yetmiyorsa kaldırma kirişleri 

yada denge kirişleri de denen ek aparatlar 

kullanılmalıdır.

• Boğma ve sandıklama gibi bağlantılarda bağlanan

malzemenin(genelde sandıklarda) yan ve üst

yüzeylerinin sapanın yük yüzünden gerilmesi sonucu

deforme olması söz konusudur. Bu yüzden eğer varsa

sandık üzerinde bulunan bağlama işaretleri göz önüne

alınmalı yoksa mümkün olan en kısa sapanlar arası

mesafe sağlanmalıdır.
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• Kaldırılacak malzemelerde sapan bağlanan

yerler nispeten keskin olabilir. Böyle

durumlarda sapana zarar gelmemesi için bu

bölgelere ek parçalar (lastik yada tahta takoz)

konulmalıdır.

(5) Eğer parça, havaleli ve yüzey alanı
yönünden genişse mutlaka yönlendirme
halatı kullanılmalıdır.
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• Sapan kilit bağlantıların da  pim kesinlikle ilgili kilitleme yöntemiyle 

kilitlenmelidir

• Kilit kullanımında yük mümkün olduğunca gövdede pimin karşına gelen 

bölgeye verilmeli. Pim kesnlikle eğilmeye zorlanmamalıdır.

• Ön monte edilmiş kafes tipi parçalarda sapanlar düğüm noktalarına 

bağlanmalıdır.

KALDIRMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Kişisel koruma: Bütün kişisel koruma ekipmanları giyilmeli yada takılmalıdır

Bölge , yer ve hava durumu: Kaldırma bölgesi zemin sağlamlığı ve fiziksel 

engeller konusunda uygun olmalıdır. Ayrıca kaldırma bölgesi araç trafiğini 

engelliyorsa ilgili birimlere haber verilmeli, kaldırma bölgesi kesinlikle uyarı 

bantlarıyla çevrilmelidir.
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• Yıldırım düşme ihtimali kaldırma işini durdurma için yeterlidir. Ayrıca 

rüzgar durumu kaldırma işine uygun olmalıdır. kaldırma ekipmanlarının 

çalışabilecekleri maximum rüzgar hızı kullanma el kitabı yada yük 

tablolarında belirtilmiştir. Kaldırma bölgesine yakın enerji hatları 

bulunuyorsa ilgili birimler ile görüşülmeli, minimum çalışma uzaklığı 

kesinlikle sağlanmalıdır.

• Ekipman: Kaldırma işine uygun olmalı görsel kontroller uygulanmalı(yağ

sızıntısı vb) sertifika yada gerekli evrakları eksiksiz olmalıdır.

• Operatör: Ehliyet ve sertifikaları tam olmalı, yapılacak kaldırma işi önceden

görüşülmelidir

• Takım: Kullanılacak bütün takımlar sertifikalı olmalı ve görsel hasar

kontrolünden geçirilmelidir. Ayrıca gerekli takımlar önceden planlama

yapılarak kaldırma bölgesine getirilmeli böylece kaldırma sırasında

oluşacak zaman kayıpları önlenmelidir.
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• Koordinasyon: Kimin ne 

yapacağı, nerde duracağı, neyi 

kontrol ediceği sorumlu 

müh/formen tarafından 

planlanmalı ve herkes bu plana 

uymalıdır.

• Takoz yada palet gibi 

malzemeler gerekli miktarda 

hazırda bulunmalı kaldırma 

ekipmanı gereksiz yere uzun 

süre yük altında bulunmamalıdır

KALDIRMA SIRASINDA DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

• Kaldırma sırasında görevli olmayanların kaldırma sahasına girmesi kesinlikle
yasaktır.

• Görevli personel de dahil kesinlikle kaldırılan malzeme altına girilmemelidir

• Serdümen bir kerede yalnızca tek işaret vermeli. Operatör ile kesin ve kesiksiz bir
iletişim içinde bulunmalıdır. Operator parça ile konulacak yeri devamlı kontrol
etmeli ancak serdümenle iletişimi korumalı ve işarette bir hata görürse
serdümene bildirmeli kesinlikle kendi başına hareket etmemelidir
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KALDIRMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR

• Kaldırma sırasında bir sorun çıkarsa parça 

emniyetli bir bölgeye alınmalı ve ilk amire 

hemen haber verilmelidir.

• Malzeme yada parçanın konulması 

sırasında sapan sökümü ve sapana zarar 

gelmemesi göz önünde bulundurulmalıdır.

KALDIRMA SONRASI YAPILMASI 
GEREKENLER

• Kaldırma ve diğer ekipmanların toplanmasına yardım 

edilmelidir

• Kaldırma takımları sayı ve nitelik olarak kontrol edilmelidir

• Kaldırma işi bittikten sonra da kaldırma sırasında gösterilen 

özen ve dikkat gösterilmelidir
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SAPAN BAĞLAMA YÖNTEMLERİ  │ BOĞMA

SANDIKLAMA
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KALDIRMA KİRİŞİ İLE

MAPA İLE
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TAKOZLAMA

doğru

yanlış

ÇİFT VE TEK SAPANLA BAĞLAMA ÇEŞİTLERİ
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SAPAN ÇEŞITLERINE ÖRNEKLER

boğmaya uygun çelik fittingly
sapan saptırılmış gözlü bez sapan

düz gözlü sapan

boğmaya uygun olmayan çelik 

fittingli sapan

kısa sandıklama sapanıyuvarlak kesit gömlekli 

sonsuz sapan
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düz sonsuz sapan

çok kancalı çelik sapan

yuvarlak kesit sonsuz 

sapan

düz çelik sapan

çok kancalı çelik sapan


