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ÖNSÖZ 
 
Bu bilgileri neden "Nasıl Vinç Yaparım" diye adlandırdım. Sayın Doç. Dr. Serpil Kurt ve 
sayın Prof. Dr. Remzi Aslan ile yazdığımız ve MMO nın yayınladığı "Krenlerde Çelik 
Konstruksiyonlar" Cilt I, II nin girişinde "Kren ve Vinç" deyimlerinin tanınımını ve kelime 
olarak anlamlarını açıklamıştık.  
 
Burada hesap yapmanın yanında konstrüksiyon ve üretim içinde öneriler verdiğim için 
"kaldırma aracı" nın adını "kren" değilde, piyasada ve halk arasında yaygın olarak 
kullanılan ve hatta Türk Dil Kurumunca kabul edilen "Vinç" diye adlandırdım. Hedefimiz 
tanımlama münakaşası değil, kaldırma aracı yapmak. Polemiği bir yana bırakalım. 
 
Bu bilgiler vinç üretmek isteyen, aklı selimi olan ve teknikten anlayan, her eleman için 
hazırlanmıştır. İmkanlar çerçevesinde derin ve detaylı olarak her konu başından sonuna 
kadar işlenmiştir. Vinç üretmek isteyen kişinin muhakkak mühendis veya Dr. Müh. 
olmasına gerek yoktur. Aklı selimi olan ve teknikten anlayan her eleman, bilinçli olarak 
çalışırsa, gayet rahat vinç üretebilir. İlk olarak "Von Roll AG, Bern" de vinç üretme 
kısmında çalışırken bana büyük şefim Dipl. Ing. Meldahl  
 

"Vinç hesaplarını hatasız yapacak binlerce kişi bulunur. Fakat hatasız 
çalışacak vinci üretip sevk edecek kişi çok zor bulunur." 

 
demişti. Bu sözleri hayatım boyunca hiç unutmadım. 
 

Benimde sizlere önerilerim şunlardır: 
 

• Müşteriye vinci bilerek hesapladığınızı ve ürettiğinizi gösterin. 
Bakım talimatları ve kullanılırken dikkat edilecek hususları içeren el kitabı, 
gerekirse hesapları ve kaynakları, v.s. gibi evrakları hazırlayın ve müşteriye verin.  

 

• Alçak gönüllü olun. "Malımız arıza yapabilir ama sizin işiniz aksamaz ve 
durmaz." deyin ve sözünüzün eri olduğunuzu gösterin. 

- İyi işleyen servis ve bakım ekibi kurun, 
- Yedek parça garantisi verin. 
  Yerli piyasa malları kullanın. Parçaları mümkün olduğu kadar kendi yaptığınız 
  konstrüksiyon ile iç piyasada ya üretin veya ürettirin. 

 

• Diğer vinç üretenlere saygılı ve toleranslı olun. Rekabet hırsınızı üretiminizi 
mükemmelleştirmede ve memlekete katkıda bulunmakta kullanın. Boş ve aptalca 
rekabete heves göstermeyin. 

 

Bu arada bana ve birçok mühendise teori ve pratikte ışık tutan ve makina mühendislerine, 
bilhassa vinç üretiminde, örnek olan sayın Dr. Müh. Dündar ARF'ı rahmetle anmadan 
geçemiyeceğim. 
 
Sizlere yardımcı olabildimse ne mutlu bana. Aşağıda elektronik posta (e-mail) adresimi 
siteden alabilirsiniz. Herhangi bir teknik sorunuz veya sorununuz varsa hiç çekinmeden 
yazınız. Aklımın erdiği bilgimin yettiği kadar yardımcı olmaya gayret ederim.  
 

Başarılar dileklerimle. 
 
                       M. Güven KUTAY 
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0 Giriş 
Vinçler sanayinin dev elleridir. Vinç yapmak herhangi bir makina yapmaktan farklı değildir, 
çünkü vinçte bir makinadır. Makina istenilen fonksiyon yapan parçalar grubudur. 
Konstrüktör bir makinanın "Mekanik" konstruksiyonunu yaptığında cansız bir ceset 
yaratmış olur. Cansız bir cesedin hiçbir fonksiyonu olmaz. Bu cesede can vermek gerekir. 
Makinaya can vermek "enerji" vermektir. Makinaya enerji verildiğindede ortaya, mantığı 
olmayan güçlü bir yaratık, bir "Frankenstein" ortaya çıkar. Frankenştayn’ın mantığı yoktur. 
Makinada mantık "kumanda" dır. 
Demek ki; istenilen fonksiyonu yapan bir vinci yapmak için şu bilgere sahip olmak gerekir. 
 

1. Mekanik konstrüksiyonu öğrenmek ve bilmek, 
2. Enerjiyi, yani tahrikleri (elektrik motoru ve elektriği) öğrenmek ve bilmek, 
3. Kumandayı öğrenmek ve bilmek, 

 
Bu kitapta bu üç grubuda anlaşılır şekilde basit olarak örnekleriyle anlatacağız. Sizlerin 
yapacağı iş en azından burada verilenleri iyi niyet ve sabırla öğrenmektir. Başka literatür ve 
kaynaklarıda araştırırsanız bilgi ve düşünce ufkunuzu genişletirsiniz. 
 
Hareket sistemleri 
 
Bir vinç şematik olarak Şekil 0.1 de görülmektedir. Vinç ile yüke altı yönde hareket 
yaptırılır. Yani bir yük üç buutlu hareket ettirilir. Bu hareketler şöyle yapılır: 
 

1. Kaldırma indirme hareketi;    "Kaldırma sistemi" ile, 
2. Yürüme hareketi;       "Araba ve köprü yürütme sistemi" ile, 
3. Döndürme hareketi;      "Döndürme sistemi" ile, 

 
Bunun dışında frenleride detaylı ele almak gerekir. 
 

kren ray ı
kren köprüsü

kald ırm a indirm e geri
sola

sağa

yük

araba

ileri

 
 

Şekil 0.1, Gezer köprü vinci sistem şeması 
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Bütün bu sistemleri taşıyan çelik konstrüksiyon. Bu konuyu MMO tarafından "Krenlerde 
Çelik Konstrüksiyonlar" diye yayınlanan (bak Lit  5) birkaç ciltten öğrenebilirsiniz.  
 
Bu kitapta çelik konstrüksiyonun dışında bütün konular işlenecek ve pratikte daha rahat 
çalışabilmek için, her konuya ait örnekler hesapları ve konstrüksiyonları ile verilecektir. 
 
Vincin konstrüksiyonunu yapabilmek için sıra ile bu hareket sistemlerini görelim. Bu işe 
kaldırma sistemi ile başlamamız doğrudur. 
 
Bütün sistem vinç teklifi ile başlar. Bir vinç teklifini verebilmek için vinci gayet iyi tanımak 
ve bilmek gerekir. Bilinmesi gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Pratikte bu bilgiler ya 
şartname veya teklif isteme mektubuyla verilir, veya araştırılır, sorulur ve belirlenir. 
 
Konuyu daha iyi kavrayabilmek için, şu örnekleri tekliften başlayıp son parçasına kadar 
hesaplayıp konstrüksiyonlarını yapalım. 
 

1. Örnek 1; Gezer köprü vinci. 
2. Örnek 2; Halatlı ceraskal 
3. Örnek 3; Zincirli ceraskal 

 
 
 

0.1 Örnek 1, 100kNx20m Gezer köprü vinci 
 
Vincin cinsi: Gezer köprü vinci 100kNx20m (10t kapasiteli 20 m açıklığında)  

Kaldırma yüksekliği   H = 8 m,  
Kaldırma hızı      vKa = 6 m/dak. 
Araba yürüme hızı   vA = 16 m/dak, 
Arabanın öz ağırlığı   FA = 2'500 kg, 
Köprü yürüme hızı   vV = 25 m/dak. 

 
Çalışacağı yer: Talaşlı imalat atölyesi. Kapalı saha.  
 
Çalışma şekli: Tek vardiya. Ortalama günde 4 ile 6 saat arası çalışma. 8-10 ton yük çok 

ender, yalnız makina montaj ve demontajında gerekli. Max yük 
tezgahlarda işlenecek parça, 4 ton. 

 
Çevre durumu: 0° ile 40° C arası ısı, toz yok gibi, %40 ile %65 rutubet. Normal kapalı 

saha hava şartları, kimyevi gaz ve zararlı toz yok. 
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Şekil 0.2 de istenilen ana ölçüler şunlardır: 
 

H m Kaldırma yüksekliği *)1 

LV mm Vinç yürüyüş rayları orta mesafesi *)1 

X mm Vinç yürüyüş rayı – Bina tavanı mesafesi *)1 

b mm Vinç yürüyüş rayı ortası – yan duvar (mania) mesafesi *)1 

L1 mm Kancanın vinç yürüyüş rayına sol mesafesi *)2 

L2 mm Kancanın vinç yürüyüş rayına sağ mesafesi *)2 

hA mm Araba yürüyüş rayı − Araba en üst noktası mesafesi *)2 

g mm Kanca – Vinç yürüyüş rayı yükseklik mesafesi *)2 

hü mm Araba en üst noktası − Tavan mesafesi *)3 

h1 mm Kumanda kutusu yer arası (genelde 1 m) *)4 

ha mm Kiriş altı – yer mesafesi *)4 

wA mm Araba yürüyüş rayları açıklık mesafesi *)4 

LVTe mm Vinç başlığı tekerlek mesafesi *)4 

n mm Vinç yürüyüş rayı – Araba yürüyüş rayı yükseklik mesafesi *)4 

*)1 Bu ölçüler muhakkak müşteri tarafından bildirilecektir. Mümkünse bu ölçüler 
firmamızın bir elemanı tarafından ölçülüp kontrol edilmelidir. 

 

*)2 Bu ölçüler firmamızın konstrüksiyonuna göre konstrüktör tarafından belirlenecek 
ölçülerdir. 

 

*)3 Bu ölçü çok önemlidir. Bilhassa bakım platformu ve tavan arası mesafesi. Bu mesafe 
en az 1,80 m, daha iyisi 2 m olmalıdır. Böylece feci kaza önlemi alınmış olur. Servis 
elemanının kafasını çarparak vinçten düşüp ölmesi gibi. 

 

*)4 Bu ölçüler müşteri ile konuşularak konstrüksiyonu zorlaştırmayacak bü-yüklükte 
verilmelidir.. 

 

Bütün bunların yanı sıra: 
a) Bütün ölçüler müsteriye evrak üzerinde tastik ettirilmelidir. 
b) Gereği olmayan hiçbir ölçü müşteriye bildirilmemelidir. Fakat bazı durumlarda 

müşterinin dikkati ölçülere çekilmelidir. 
 

Dikkat: Müşteriye hatalar için daha sonra bir sürü mazeret göstereceğimize, onu 
önceden memnun etmek firmamızın geleceği için çok önemlidir. 
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0.2 Örnek 2; 32kN-2/1 Halatlı ceraskal 
 

Vincin cinsi: 32 kN (≈ 3 ton) kaldırma kapasiteli,  
Kaldırma yüksekliği  H = 7,5 m, kaldırma hızı vKa = 8,2 m/dak. 
Yürüyüş hızı vYü = 16 m/dak 

 

Çalışacağı yer: Talaşlı imalat atölyesi. Kapalı saha.  
 

Çalışma şekli: Tek vardiya. Ortalama günde 3 ile 5 saat arası çalışma. 32 kN yük çok 
ender, genelde 10 ile 20 kN arası yük. İkiye bir donam. Seri imalat için 
prototip. Tahrik grubu 2m. 

 

Çevre durumu: 0° ile 40° C arası ısı, toz yok gibi, %40 ile %65 rutubet. Normal kapalı 
saha çevre şartları, yani zararlı kimyevi gaz gibi etkili ortam yok. 

 

UC
A

L

B

E

H

S

R

T

Şekil 0.3, Halatlı ceraskal 2/1-donam 
 
Ceraskal boyu A Kanca ağzı-Monoray altı U 
Ceraskal mitte-Fren tarafı B Kanca boyuna kayma mesafesi L 
Ceraskal mitte-Motor tarafı C Kanca kayıklığı R 
Araba tekerlek mesafesi E Monoray ortası-Elektrik kutusu S 
Kaldırma yüksekliği H Monoray ortası-Motor arkası T 
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0.3 Örnek 3, 5kN-2/1 Zincirli ceraskal 
 
Vincin cinsi: 5 kN (≈ 500 kg) kaldırma kapasiteli,  

Kaldırma yüksekliği  H = 5 m,  
kaldırma hızı vKa = 4,6 m/dak ≈ 5 m/dak. 

 
Çalışacağı yer: Talaşlı imalat atölyesi. Kapalı saha.  
 
Çalışma şekli: Tek vardiya. Ortalama günde 2 ile 4 saat arası çalışma. 5 kN yük çok 

ender, genelde 0,2 ile 3 kN arası yük 
 
Çevre durumu: 0° ile 40° C arası ısı, toz yok gibi, %40 ile %65 rutubet. Normal kapalı 

saha çevre şartları, yani zararlı kimyevi gaz gibi etkili ortam yok. 
 

 
 

"www.hebezone.de"  den 

 
 

"www.hebezone.de"  den 
 

Şekil 0.4, Zincirli ceraskal 
 
Memleketimizde bir çok zincirli ceraskal üretilmektedir. Hepside  en az yabancı ceraskallar 
kadar iyidir. Burada yabancı ceraskal resimlerini koymamın nedeni; haksız yere bir iki yerli 
firmanın reklamını yapmamak içindir. 
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0.4 Kaynaklar 
0.4.1 Literatür 

No. Yazar Tanımı 

Lit  1 DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau 
Bemessungsgrundlagen, B, Antriebe 
17. Auflage 1990, Springer.Verlag 

Lit  2 ERNST, H. Die Hebezeuge 
Bemessungsgrundlagen, B, Antriebe 
8. Auflage 1973, Friedr. Vieweg+Sohn, Braunschweig 

Lit  3 FEM Federation Europeenne de la Manutention 
Sektion I, Krane und schwere Hebezeuge 
3. Ausgabe Heft 1 bis Heft 8, 1987.10.01 

Lit  4 HÜTTE Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften 
29. Auflage 1991, Springer.Verlag 

Lit  5 KURT, S. 
ASLAN, R. 
KUTAY, M.G. 

Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 
Cilt I, Cilt II, (Cilt III) 
TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, 2008 

Lit  6 KUTAY, M.G. Cıvatalar, 
Detaylı Örnek ve Tabelalarla. Birsen Yayınevi, İstanbul 

Lit  7 KUTAY, M.G. Dişli Çarklar ve Redüktörleri, 
Detaylı Örnek ve Tablolarla. Birsen Yayınevi, İstanbul 

Lit  8 KUTAY, M.G. FMEA ile Konstrüksiyon Sistematiği 
, İstanbul 

Lit  9 KUTAY, M.G. Makinacının Rehberi, 
Hesap Örnekleriyle Formül ve Tabelalar 
Birsen Yayınevi, İstanbul 

Lit  10 KUTAY, M.G. Mukavemet Değerleri, 
Makina Mühendisleri Odası 
MMO/2004/353, Ankara 

Lit  11 ZEBISCH, H-J. Fördrtechnik 1, Hebezeuge 
Krane: Bauteile und Anlagen 
4. Auflage 1984, Vogel-Buchverlag 
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0.4.2 Standartlar 
No. DIN No. Tanımı 

Stan 1 DIN 3051 B 1 
März 1972 

Drahtseile aus Stahldrähten 
Grundlagen Übersicht  

Stan 2 DIN 3051 B 2 
April 1972 

Drahtseile aus Stahldrähten 
Grundlagen Seilarten Begriffe 

Stan 3 DIN 3051 B 3 
März 1972 

Drahtseile aus Stahldrähten 
Grundlagen Berechnung Faktoren 

Stan 4 DIN 3051 B 4 
März 1972 

Drahtseile aus Stahldrähten 
Grundlagen Technische Lieferbedingungen 

Stan 5 DIN 15020 B1 
Februar 1974 

Hebezeuge 
Grundsätze für Seiltriebe, Berechnung und Ausführung 

Stan 6 DIN 15061 T1 
August 1977 

Hebezeuge 
Rillenprofil für Seilrollen 

Stan 7 DIN 15061 T2 
August 1977 

Hebezeuge 
Rillenprofil für Seiltrommeln 

Stan 8 DIN 15400 
November 1978 

Lasthaken für Hebezeuge 
Mechanische Eigenschaften, Tragfähigkeiten, vorhandene 
Spannungen und Werkstoffe 

Stan 9 DIN 15401 B1 
Juli 1970 

Lasthaken für Hebezeuge 
Einfachhaken, Rohlinge 

Stan 10 DIN 15401 B2 
Juli 1970 

Lasthaken für Hebezeuge 
Einfachhaken, Fertigteile mit zylindrischem Schaft und 
Gewindeschaft 

Stan 11 DIN 15402 B1 
Juli 1970 

Lasthaken für Hebezeuge 
Doppelhaken, Rohlinge 

Stan 12 DIN 15402 B2 
Juli 1970 

Lasthaken für Hebezeuge 
Doppelhaken, Fertigteile mit zylindrischem Schaft und 
Gewindeschaft 

Stan 13 DIN 15403 
Dezember 1969 

Lasthaken für Hebezeuge 
Rundgewinde 
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No. DIN No. Tanımı 

Stan 14 DIN 15405 T1 
März 1979 

Lasthaken für Hebezeuge 
Überwachung im Gebrauch von geschmiedeten Lasthaken

Stan 15 DIN 15412 
September 1970 

Unterflaschen 
Traversen, 
für Krane 

Stan 16 DIN 15413 
September 1970 

Unterflaschen 
Lasthakenmuttern, 
für Krane 

Stan 17 DIN 15431  
Juni 1967 

Krane 
Bremsscheiben für Doppelbakkenbremsen 
Hauptmasse 

Stan 18 DIN 15434 
März 1963 

Krane; Berechnung von Doppelbackenbremsen; 
Zuordnung der Bremsenzu üblichenDrehstrom-
Asynchronmotoren mit Scleifringläuferfür Aussetzbetrieb 

Stan 19 DIN 15435 B1 
März 1961 

Krane 
Doppelbakkenbremsen 
Anschlussmasse 

Stan 20 DIN 15435 B2 
März 1961 

Krane 
Doppelbakkenbremsen 
Bremsbacken 

 
 
 


