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“Bu doküman yalnızca referans ve gözden geçirme amaçlı olarak kullanılmalıdır: buradaki amaç risklerin 
değerlendirilmesine rehberlik sağlamaktır. Bu doküman hayal edilebilecek her türlü senaryoya hitap etmediği 
gibi, mevcut yasal çerçevenin bağlayıcı bir yorumu da değildir. İlgili yönergelerin, yasaların ve düzenlemelerin 
öğrenilmesinin yerini almaz ve alamaz. Ek olarak, farklı ürünlerin belirli özellikleri ve bunların çeşitli uygulamaları 
da dikkate alınmalıdır (bkz. kullanılan ekipmanın ilgili kullanım kılavuzu). Bu nedenle, bu dokümanda atıfta 
bulunulan değerlendirmeler ve prosedürler çok çeşitli ortamlardan etkilenebilir.” 
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Corrigendum (2 Ed)  

a) Şekil 3 düzeltilmiş 

b) Bölüm 4 " İzin verilen maksimum rüzgar hızının... izin verilen minimum rüzgar hızının belirlenmesi için 
verilen iş akışı şemasındaki formül kullanılarak da elde edilebilir.." 

c) Şekil 4 Anahtar eklendi. 

d) Sayfa 17, teorik açıklama kısmında, “p: Dinamik basınç”, q: Yarı statik darbe basıncı” ile değiştirilmiştir. 
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1. Giriş 

 

Şiddetli rüzgar koşullarında yük kaldırma, hafife alınmaması gereken olası tehlikelere yol açabilir. 
Kaldırma işlemleri sırasında yüklere etki eden rüzgarın kuvveti, özellikle rüzgar türbini 
endüstrisinde çok sayıda ciddi kazaya neden olmuştur. Bu nedenle; ESTA (Avrupa Mobil Vinç ve 
Ağır Taşımacılık Birliği) ve FEM (Ürün Grubu Vinçleri ve Kaldırma Ekipmanı, Mobil Vinçler) Nisan 
2010’da birçok dergide bir güvenlik uyarısı yayımlamıştır. 
 
Vinç operatörü kaldırma işlemini başlatmadan önce, vincin ve yükün vinç üreticisi tarafından 
belirlenen limitleri aşabilecek bir rüzgara maruz kalmayacağından emin olmalıdır. Dolayısıyla, 
kaldırmadan epeyce bir süre önce, beklenen rüzgar durumuna dair bilgi sahibi olmak önemlidir. 
Sözgelişi, şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtınanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilecek 
bölgesel, sert rüzgarlar özellikle tehlikelidir. 
 
Ayrıca, pek çok çekici ve vinç kiralama şirketi hazırlık süresi (rüzgar türbini bağlanması) ile ilgili 
olarak zaman kısıtlamalarından (süre baskısından) şikayetçidir. Başka zamanlarda da söz konusu 
olmakla birlikte, özellikle takvim yılının sonuna doğru hazırlık süresi kabul edilemez seviyelere 
düşmektedir. Hazırlık süresinin yeterli olmaması “güvenlikle ilgili konuların kestirmeden 
halledilmesi” olasılığını ve özellikle de vincin, vinç üreticileri tarafından izin verilenden daha güçlü 
rüzgar koşullarında çalıştırılmasından kaynaklanabilecek kaza riskini artırmaktadır. 
Bu belge; vinç operatörlerini, proje planlayıcılarını ve vinç şirketlerini rüzgar türbinlerinin 
bağlanmasıyla ilgili işlemler sırasındaki güvenlik sorunları ve özellikle rüzgarın bir çalışma 
sahasındaki mobil vinç üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. İlk bölüm; örneğin, 
mobil vinçler için Avrupa Standardı EN13000 kapsamındaki rüzgar yüklerine dair temel bilgilere bir 
giriştir. Aşağıda, rüzgar yüklerinin nasıl hesaplanabileceği ve rüzgar türbinlerinin kurulması gibi 
özel yükleme durumlarının nasıl planlanabileceği açıklanacaktır. Ayrıca, hangi bilgilerin gerekli 
olduğu da belirtilecektir.  
 
Bu belge, eksiksiz bir belge olmayıp, belirli bir vincin çalıştırılmasına ilişkin talimatları tamamlayıcı 
niteliktedir. Aynı şekilde, bu belge söz konusu vincin çalıştırma talimatları veya yükleme çizelgesi 
yerine geçmez.  
 
Bu belgenin yayımlanmasındaki amaç, zorlu tesislerdeki çalışmaya yönelik olarak daha fazla 
duyarlılık oluşturmaktır. FEM, işbu belgeyle, birliğe dahil olan tüm üreticilerin tecrübelerini 
sunmaktadır.  
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2. Scope  

Bu belge mobil vinçler (örneğin tekerlekli teleskopik vinçler, paletli vinçler) için geçerlidir. Yalnızca 
referans ve gözden geçirme amaçlı olarak kullanılmalıdır. Buradaki amaç risklerin değerlendirilmesine 
rehberlik sağlamaktır.  

3. Temel Bilgiler 

3.1 Vinç kapasitesi ve kapasite çizelgeleri 

Bir yapılandırmadaki mobil vinçlerin kapasitesi çok sayıda farklı değişkenin (örneğin bileşenlerin 
yapısal direnci, tüm vincin stabilitesi) etkileriyle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, yapılandırmaya özgü 
izin verilen yükleme kapasitesi, kapasitesi çizelgesi adı verilen ve ilgili yük yarıçapının izin verilen 
yük kombinasyonunu gösteren çizelgelerde verilmektedir (bkz. Ek 5’teki örnek). Bu yük/yarıçap 
kombinasyonu vincin yükleme kontrolü (anma kapasitesi sınırlayıcısı) tarafından izlenmektedir ve 
aşılmamalıdır!  

Tasarım hesaplaması sırasındaki varsayımların aşılması halinde kapasite çizelgesinde izin verilen 
yüklerin daha da azaltılması gerekebilir (aşağıdaki bölüm 3.2’ye bakın). Bu işe özgü değerlendirme 
vinç kullanıcısının sorumluluğundadır. 

 

Öngörülebilir rüzgar etkisi ya da vincin yükleme kontrolünü iptal etmek vb. izin verilen 
kapasiteleri aşan yüklerle bir kaldırma planlanması ve gerçekleştirilmesi yaralanmaya veya 
ölüme yol açabilecek kazalara neden olabilir!   

 

3.2 Yükleme çizelgelerinde rüzgar açıklaması 

Rüzgarın ve sert rüzgarın ortaya çıkması, çoğu kez mobil teleskopik veya paletli vinçlerle kaldırma 
işlemi sırasında önemsenmeyen faktörlerdir. Rüzgar türbinlerinin rotor kanatları veya komple rotor 
üniteleri gibi geniş bir yüzeyi rüzgara maruz kalan yüklerin kaldırılmasında, rüzgar yüklerinin 
hesaplanmasına ilişkin koşullar ve varsayımlar, EN 13000 tarafından sağlanan standart 
değerlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu standart değerler vinç hesaplamaları için temel 
teşkil eder ve gerçekte teorik rüzgar yükleri önemli ölçüde aşılabilir. 
 
Avrupa pazarında çalışan tüm mobil vinçlerin Avrupa Makineler Yönergesi 2006/42/EC 
gerekliliklerini karşılaması şarttır. Makineler Yönergesinin yerine getirilmesi gereken ilgili standardı 
mobil vinçler için EN 13000'dir ve bir mobil vincin yük taşıyıcı yapısının hesaplanması için kabul 
edilen yükleri belirtmektedir. Kaldırılan yük üzerindeki rüzgar kuvvetlerinin hesaplanmasıyla ilgili 
olarak aşağıdakiler kabul edilmiştir: 
 
1) Kaldırılan 1 m²/ton yükün standart öngörülen yüzey alanı. 

 
2) cw = 1.2 kaldırılan yükün standart sürükleme faktörü. 
 
Fakat 
 

• Rotor kanatları veya rotor grupları genellikle 1 m2/ t'den önemli derecede, çoğunlukla 5 
– 10 kez daha yüksek öngörülen yüzey alanına sahiptir,  
 

• Komple rotor grubunun tipik cw faktörü çoğunlukla 1,5 – 1,8 olup, EN 13000 
Standardının öngördüğü gibi 1,2 değerinde değildir.  
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Dolayısıyla, vincin yük çizelgelerinde izin verilen rüzgar hızları rotor kanatlarını, rotor gruplarını ya 
da büyük kanat alanlı diğer yapıları kaldırırken geçerli değildir. Bu unsurların kaldırılması için 
gereken rüzgar hızları, kule bölümlerini, motor bölmelerini ve diğer ağır öğeleri kaldırırken izin 
verilen rüzgar hızlarına oranla daha düşüktür.  

EN 13000 ile ilgili olarak yük çizelgelerinde atıfta bulunulan rüzgar hızı,  

vinç kolu ucu seviyesinde ölçülen “3 ikinci sert rüzgar” denilendir ve birçok hava istasyonunun 
verdiği gibi 10 metre yükseklikte 10 dakika boyunca ölçülen ortalama rüzgar hızı değildir. Bu 3 
ikinci sert rüzgar hızı 2 veya daha fazla bir faktörle kolayca yükseltilebilir; yani, 10m yukarıdaki 
ortalama rüzgar hızının dikkate alınması, gerçek koşulları önemli oranda hafife almaktır! 

Bu 3 faktör şunlardır: 

• rotor / rotor gruplarının rüzgar yüzeyi alanı, 

• sürükleme faktörü cw ve   

• vinç kolu başında ölçülen “3 ikinci sert rüzgar” rüzgar hızı 
 

Bunlar iyi bir planlamaya ihtiyaç duyulmasının, hava koşullarını gözlemleme şartının ve rotor 
kanatlarının/rotor gruplarının kaldırılması planlanırken bekleme zamanının neden 
beklenmesi/hesaplanması gerektiğinin sebepleri arasındadır. 

 
Rotor kanatları veya rotor grupları kaldırılırken, izin verilen önemli ölçüde düşük rüzgar 
hızlarının sıklığına bağlı olarak kaldırma işlemlerinde gecikmeler beklenmelidir. Bu gibi 
gecikme risklerinin planlama sırasında göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

3.3  Vinç ve yük üzerinde rüzgar etkisi 

 

Rüzgar hızı ve yönünün, yük şekli ve büyüklüğünün mobil vinçlerin kararlılığı ve yüklenmesi üzerinde 
büyük etkisi vardır. 

 

Rüzgar hızının ikiye katlanması, rüzgar yükünün dört kez artması anlamına gelir ve rüzgar hızı yerden 
yükseldikçe artar (bkz. aşağıdaki 3.3). Yükün şekli rüzgar direncini etkiler ve aynı şekilde vinç üzerine 
gelen rüzgar yükünü etkiler (bkz. aşağıda 4). 

 

Rüzgarın vinç ve yük üzerindeki etkisi kılavuzlarda yayınlanan veya üreticiler tarafından sağlanan 
planlama aletleriyle hesaplanan değerlerden önemli ölçüde farklılık gösteren dış destekli yükler 
oluşturacaktır (ayrıca bkz. bölüm 7). 

 
Rüzgar yüke çarptığında, yük rüzgar yönünde salınabilir. Bunun anlamı, yük kuvvetinin artık vinç 
kolunun aşağısına doğru dikey olarak hareket etmediğidir. Rüzgar hızına, yükün rüzgara maruz kalan 
alanına ve rüzgar yönüne bağlı olarak, yükün yarıçapı artabilir veya yasak olan yanal kuvvetler vinç 
kolu üzerine etki edebilir. 

 
Salınımla yaratılan yük o yapılandırma için izin verilen azami yüke yakınsa, RCL kesme 
sınırlayıcı devamlı açılıp kapanıyor olabilir.  
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Rüzgar vinç ve yük üzerine önden, arkadan veya yandan esebilir. Bu 3 yönün üçü de vinç ve yük için 
dikkate alınmalıdır ve vinç üzerinde farklı etkileri olacaktır: 

 

Önden esen rüzgar kanca, vinç kablosu, demetler ve kaldırma vinci yükünü azaltmaz,  çünkü yük, 
yerçekimi kuvveti ile hareket etmeye devam eder. 

 

Önden esen rüzgarla vinç kolu sistemi, rüzgar kolun rüzgar alan yüzeyine etki ettikçe vinç kolunun 
yüksüz ağırlığını azaltacağından, yükün ağırlığından kurtulur. Anma kapasitesi sınırlayıcısındaki 
(RCL) yük göstergesi gerçek taşınan yükten daha düşüktür. 

 

 
Buna tekabül eden RCL kesme limiti, yük çizelgesinde verilenden daha büyük yarıçapta 
olacaktır. Dolayısıyla, vinç, kesme noktasında aşırı yüklenmiş olacaktır..  
 

Yandan esen rüzgar vinç kolu ve yük üzerinde etkili olan rüzgar mobil vinç için özellikle kritiktir. 

 

 
Yandan esen rüzgarın getireceği ek yük anma kapasitesi sınırlayıcısı (RCL) tarafından tespit 
edilemez ve gösterilmez. Yük göstergesi, rüzgarsız çalışma durumundaki ekrana benzer. 
Bunun sonucunda vince gücünün ve dayanıklılığının üzerinde yük yüklenebilir ve kılavuzlarda 
yayımlanan değerlerden önemli ölçüde ayrılan dış yükler yaratabilir. 

 

Arkadan esen rüzgarla vinç kolu sistemine ek yük biner. RCL'deki yük göstergesi gerçek 
taşınan yükten daha fazladır. RCL kesme limiti, yük çizelgesinde verilen azami izin verilen 
yükten daha az yükte devreye girer. 

 

 
Salınımla yaratılan yük o yapılandırma için izin verilen azami yüke yakınsa, RCL kesme 
sınırlayıcı devamlı açılıp kapanıyor olabilir. 

 

Rüzgar yönünün kendisi değişmiyor olsa bile, kaldırma esnasında yükün aniden dönmesi sırasında 
burada anlatılan tüm rüzgar yönlerinde yük durumu etkilenebilir. 

 

Modern mobil vinçlerdeki iyileştirilmiş ve sıra dışı kalite ve teknoloji ile uzun yıllara dayalı profesyonel 
deneyime sahip bir vinç operatörü ve ayrıca kaldırmanın profesyonel şekilde önceden planlanması 
kaza riskini önemli ölçüde azaltacaktır. 

 

3.4  Rüzgarla ilgili temel bilgiler 

Rüzgar hızları genellikle "Beaufort skalası" adı verilen skala ile bft olarak sınıflandırılır (bkz. paragraf 
10 sayfa 18). Bu, 0-12 arası fenomenolojik bir skaladır (doğal olguların gözlemlenmesiyle). Rüzgar 
kuvvetleri, görünen tipik etkiler ve arazinin doğal gözlemi vasıtasıyla belirlenebilir. Beaufort kuvvetinin 
anlamı, pratik olarak 10 dakika süreyle 10 metre yükseklikteki ortalama rüzgar hızı değeridir. Beaufort 
değerleri 0 (sakin) ila 12 (kasırga) arasında değişir. 

 
Bir rüzgar veya fırtına sisteminde aktif olan güçlü esinti sert rüzgar olarak bilinir. Hava durumunda 
33 km/saat olarak belirtilen bir rüzgarın çok daha güçlü estiğini düşünerek insanlar tekrar tekrar 
şaşırabilirler. Aslında bizim ilgilendiğimiz sert rüzgarlar güçlü rüzgarlar olup, ortalama rüzgar 
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hızından daha güçlü ve bağımsız olan rüzgarlardır. Bu yüzden, sert bir rüzgar saatte 60 km'ye 
veya daha yukarısına ulaşabilirken, ortalama değer bunun hatırı sayılır derecede altındadır 
(örnekteki 33 km/s).   

 
Sert bir rüzgarın hızı, 3 saniye boyunca ölçülen ortalama rüzgar hızı değeridir. Sert rüzgar 
hızı, 10 dakikalık bir süre boyunca ölçülen ortalama rüzgar hızından daha yüksektir. 
Dahası, sert rüzgar esnasındaki rüzgar yönü yaklaşık 30 derece değişebilir ki bu da 
istenmeyen ek yan etkilere neden olabilir. 

 

Yerden yaklaşık 1 kilometre yükseklikte, rüzgar artık yeryüzünün yüzey özelliklerinden etkilenmez. Alt 
atmosfer tabakalarındaki rüzgar hızları yer sürtünmesi tarafından azaltılır. Bölgenin engebeli olması, 
arazideki engellerin etkisi ve toprağın "orografisi" de denilen dağların ana çizgilerinin etkileri 
birbirinden ayırt edilebilir. Engebe sınıfları 0 (su yüzeyi) ila 4 (çok yüksek binaların olduğu şehirler) 
arasındadır. 
 

 
 
 

 

Şekil 1 — Çeşitli engebe sınıfları şeması 

 

Rüzgar endüstrisi teknikerleri bir arazinin rüzgar özelliklerinin değerlendirmesiyle uğraşırken sık sık 
engebe sınıflarından bahsederler . Yüksek engebe sınıfı 3 ila 4 birçok ağaç ve bina özelliğine 
sahipken, bir gölün yüzeyi 0 sınıfı engebeye girer. Havalimanlarındaki beton pistler ise 0.5 engebe 
sınıfındadır. Rüzgar hızıyla ilgili meteoroloji dairesi değerleri ve hesaplamalar 2. sınıf engebe ile 
ilgilidir. Daha düşük engebe sınıfları durumunda, işyerindeki rüzgar hızının meteoroloji istasyonu 
tarafından verilen rakamlardan (bkz. yukarıdaki şekil) daha yüksek olacağı dikkate alınmalıdır! 

 

Yüksekliğe bağlı rüzgar hızı 

 

Vinç kolunun en yüksek noktası için beklenen rüzgar hızını hesaplamak için Ek 1’deki tablo 
kullanılmalıdır.   

 

 

Rüzgar hızı m/sn 

Banliyö

Kırsal 

Yükseklik m 

x 

x 

x 

x: 3 diyagramın 
 tümündeki üst 
 okun değeri 

Kent merkezi 



 

FEM document  5.016 09/2013         Page 9 of 25 

 

Örnek: 

Maksimum kaldırma yüksekliğinde beklenen rüzgar hızını hesaplamak için, EN13000 Ek N1'deki tablo 
geçerlidir (bkz. sayfa 15). Yer seviyesinin 10 metre yukarısında 10 dakika için hesaplanan rüzgar 
hızının 6,2 m/sn olduğuna dair bir bildiri (ör. en yakın meteoroloji istasyonundan) alırsınız. Beaufort 
tablosuna göre (paragraf 11 sayfa 19), bu 4 Beaufort değerindeki bir rüzgar hızını temsil eder. Azami 
kaldırma hızınız ör. 50 metredir. Buna göre, 50 metre yükseklikteki 3s sert rüzgar hızı, EN13000 Ek 
N1'deki tablo yardımıyla okunabilir.  Bu da 13,1 m⁄sn'dir. Yük çizelgesine göre izin verilen maksimum 
9 m⁄sn'lik sert rüzgar hızı geçildiğinden, yük kaldırma işlemi yapılmayacaktır. 

 

4. Kaldırma planlaması ve izin verilebilir rüzgar hızının belirlenmesi 

Vinç operasyonundan önce aşağıdaki değerlerin bilinmesi veya istenmesi gerekir: 

• Kaldırma yükü kütlesi (m)  

• Yükün maksimum öngörülen yüzey alanı (AP) (aşağıya bakınız) 

• Sürükleme faktörü (cw) 

• Vinç kolu sisteminin en yüksek noktasındaki 3s sert rüzgar hızı (vact)  

  
 

Şekil 2 — Calculation of Ap 

 

Anahtar  

1   rüzgar 

 

Kazaları önlemek için üreticinin yük çizelgelerinde ve kullanım kılavuzlarında verilen rüzgar 
koşullarıyla ilgili prosedürlere ve güvenlik bilgilerine kesinlikle uyulmalı ve dikkat edilmelidir. Planlama 
ve çalışma yalnızca bu beceriye ve niteliğe sahip personel tarafından yapılabilir.. 

Her kaldırma ortam koşulları dikkate alınarak planlanacaktır (ör. hava tahminleri ve ilgili ortam 
koşulları dahil, meteoroloji verileri). 

 Rüzgar hızının belirlenmesi, vinç kolu sisteminin en yüksek noktasında beklenen rüzgar 
esintisi (3 ikinci sert rüzgar) esasına dayalı olacaktır. 

Bu planlama sırasında; kaldırılan yük, yükün geometrik şekli ve hava sürükleme faktörü de 
hesaba katılmalıdır. 

Değişik yeni EN13000:2010 (aşağıya bakınız, henüz yayımlanmamıştır) Ek N.4'te verilen 
basitleştirilmiş bir hesaplama yöntemi tüm münferit durumları kapsamaktadır ve bu nedenle 
konservatiftir. Kesin hesaplamalar daha yüksek rüzgar hızlarına izin verir; kesin hesaplama için üretici 
ile irtibat kurulabilir. 

 

1 
1
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Figure 3 — İzin verilebilir rüzgar hızının belirlenmesi için iş akışı 

Anahtar 

 m – Çalışma yükü [t] 

 Ap – öngörülen alan [m2] 
 cw – sürükleme faktörü (ayrıca cd olarak da bilinir); şekillerin ve bunlara tekabül eden 

sürükleme faktörlerinin örnekleri ek N.5'te bulunabilir (sayfa 18) 
 vizin verilen – alt baş tarafta bulunan 3 ikinci sert rüzgarın maksimum rüzgar hızı [m/sn] 

İzin verilen rüzgar hızı yük çizelgesindeki rüzgar hızından daha fazla olamaz. [m/sn] 

 Vyük  çizelgesi – yük çizelgesindeki rüzgar hızı [m/sn] 

START 

 biliniyor 
mu? 

Yaklaşık Ap= maks. yükseklik 
x maks. uzunluk 

cw biliniyor mu? 

hayır 

evet

Cw 
hesaplanabilir mi 

yoksa tahmin 
edilebilir mi? 

hayır

hayır

cw’yi belirle cw’yi  = 2,4 
olarak al 

İzin verilen 
maks. rüzgar 
hızını hesapla

evet 
evet

vizin verilen = ( vyük çizelgesi :vyük çizelgesi * )

Hesaplanan maks. Izin 
verilebilir rüzgar hızı ile 
kaldrma işlemini planla 

Yük çizelgelerinde verilen 
rüzgar hızı ile kaldırma 

işlemini planla 

SON 

hayır

evet
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Not: faktör 2 (formülde adı geçen 2 maksimum sürükleme faktörü 2.4 ile yük varsayımı için 

alınan standart sürükleme faktörü 1.2 arasındaki orana tekabül eder. 

 

İzin verilen maksimum rüzgar hızının (yukarıdaki iş akışındaki büyük formül) kolayca ve hızlı bir 
şekilde belirlenmesi için bir rüzgar hızı azaltma şeması verilebilir (aşağıdaki örneğe bakınız). 
Aşağıdaki iki örnek söz konusu şemaların kullanımını göstermektedir. Aynı sonuçlar izin verilen rüzgar 
hızının belirlenmesi için verilen iş akışı şemasındaki formül kullanılarak da elde edilebilir. 

 

Örnek 1 maksimum izin verilebilir rüzgar hızının belirlenmesi içindir: 

 

85 t kütleye sahip bir yükün 1,2 cW değeri ve 50 m² öngörülen yüzey alanı vardır. 1,2 cW'lik bir 
sürükleme faktörü ve 50 m²'lik bir öngörülen yüzey alanı sonucunda rüzgara maruz kalan 60 m²'lik 
(AW1) bir alan vardır. Rüzgara maruz kalan alan yüke bölünecek olursa, bunun sonucunda 0,71 m²/t 
elde edilir. Bu örnekte, yük çizelgesinin izin verdiği maksimum rüzgar hızı 9 m⁄sn'dir. Bu sebeple, 9 
m⁄sn'lik rüzgar hızı azaltma şeması kullanılmalıdır. Şimdi, rüzgar hızı azaltma şeması 9,0 m/sn 
üzerindeki 60 m² rüzgar değerine maruz kalan alanda yukarıya doğru dik bir çizgi çekilmelidir. 
Kaldırılacak 85 t yükte sağa doğru bir çizgi çizin. Her iki çizgi 9 m⁄sn gradyan önünde kesişir. 

 
 Bu yük kasası için izin verilebilir maksimum rüzgar hızı yük çizelgesinde de gösterildiği gibi 9 

m/sn olarak kalır. 

 

Örnek 2 maksimum izin verilebilir rüzgar hızının belirlenmesi içindir: 

 

Kaldırılacak yükün kütlesi 50 t, cw değeri 1,3 ve öngörülen yüzey alanı ise 77 m2'dir ve bunun 
sonucunda rüzgara maruz kalan alan100 m2'dir (Aw2). Rüzgara maruz kalan alan yüke bölünecek 
olursa, bunun sonucunda 2 m² / t elde edilir. Bu değer, yükün yüzey alanında izin verilebilir maksimum 
değer olan 1,2 m² /t'u geçmektedir. Yük çizelgesine göre, yine maksimum 9 m⁄sn rüzgar hızına izin 
verilmektedir (1,2 m2/t'luk rüzgara maruz kalan ilgili alan için). Artık izin verilebilir maksimum rüzgar 
hızı, 7 m/sn rüzgar hızı azaltma şeması kullanılarak belirlenmelidir. 

 
 Bu yükü kaldırmak için izin verilebilir maksimum rüzgar hızı, yük çizelgesinde gösterilen 9 

m/sn ile kıyaslandığında 7 m/sn olarak düşürülmelidir. 
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Şekil 4 — Rüzgar hızı azaltma şeması yalnızca 9 m/sn için geçerlidir 

Anahtar  

  Aw = Ap * cw   Aw  - rüzgara maruz kalan yüzey alanı (m²)  

 

 

 
Örnek 2'de belirlenen 7 m/sn'lik maksimum izin verilebilir rüzgar hızı, mobil vincin bilgisayar 
sisteminde programlanmamıştır. Maksimum izin verilebilir rüzgar hızı 7 m⁄sn aşılacak olursa, 
herhangi bir uyarı yoktur. Bu nedenle, rüzgar hızı değerini bilgisayar sisteminden vinç 
operatörünün kendisi izlemelidir.  

 

 
İzin verilen maksimum rüzgar hızına ulaşılması veya geçilmesi durumunda, yük mümkün 
olan en kısa zamanda yere indirilmelidir. Asılı duran bir yükün yere indirilmesi genellikle çok 
zor veya imkansız olduğundan, tüm kaldırma süreci boyunca ör. ayrıntılı bir hava tahmini 
alınarak rüzgar koşullarının önceden bilinmesi güvenli bir kaldırma için esastır (vincin 
bağlanması ve çözülmesi dahil (bkz. paragraf 5)). 

 

Bir kaldırma işlemini başlatmadan önce, yüksüz vinci 360° döndürün ve anemometre ile ölçülen ve 
mobil vincin kabininde gösterilen rüzgar hızını izleyin. Anemometre rüzgar jeneratörü ya da vinç yapısı 
ile gölgelenebileceğinden, maksimum rüzgar hızı vinç aniden yer değiştirirken değişebilir. 

 

Söz konusu rüzgar hızı azaltma şemaları, yük çizelgelerinde verilen her rüzgar hızı için mobil vinç 
üreticisi tarafından temin edilebilir; bu şemalar olmadan yukarıda sunulduğu şekilde iş akışı şemasına 
göre hesaplama yapıldığında da aynı sonuçlara ulaşılır. 
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5.   Vincin bağlanması/çözülmesi ve park edilmesi sırasında rüzgar etkisi 

Operatör, vincin bağlanması, çözülmesi ve park edilmesi sırasındaki rüzgar etkisi hakkında üreticinin 
talimatlarını ve bilgilerini dikkate alacaktır. Kılavuzda verilen bilgiler en az aşağıdaki gerçekleri 
içermektedir: 

 Rüzgar hızı, vinç konfigürasyonu ve vinç kolu/bumba konumu; bu gerçeklerin bağlama, çözme 
ve park sırasında mobil vinçlerin denge kararlılığı üzerinde büyük etkileri vardır. 

 Her vinç kurulumu; bağlama, çözme ve park etme dahil tüm aşamalar boyunca (ör. hava 
tahminleri ve ilgili ortam koşulları dahil, meteoroloji verileri) ortam koşulları dikkate alınarak 
planlanacaktır. 

6.   Vincin kullanılmadığı durumlarda rüzgar 

Bir mobil vinç yalnızca yük çizelgelerinde belirtilen izin verilebilir rüzgar hızları (3 ikinci sert rüzgar) (1,2 
m2 / t'a eşit veya daha düşük rüzgara maruz kalan ilgili alan için) veya diğer şekilde hesaplanmış 
rüzgar hızları dahilinde (1,2 m2 / t'dan yüksek rüzgara maruz kalan ilgili alan için – bkz. paragraf 3) 
çalıştırılacaktır. Rüzgar hızı artarken, vinç, ya vinç kolu yere indirilerek ya da park konumuna 
getirilerek güvenli bir konuma alınmalıdır. Üretici tarafından bildirilen park konumu, makinenin yüksek 
hızlardaki rüzgarlara dayanabileceği en iyi konumdur. Çalışmayan vinç için izin verilen rüzgar hızları 
üretici tarafından bildirilir. 

Vinç kolu yere indirilirken veya park konumuna alınırken, vinç rüzgardan daha fazla etkilenebileceği 
durumlarda hareket etmek zorunda kalabilir; dolayısıyla, vinç kolunun yeterince erken yere indirilmesi 
veya park konumuna alınması gerekir, böylece üreticinin bağlama/çözme için bildirdiği izin verilen 
rüzgar hızı aşılmamış olur.  

7.   Dış destekli yüklemeler  

 vincin elastik deformasyonu (2. sıra teorisi ile ilgili), 
 vincin izin verilen eğimi, 
 vinç kolu ve yük üzerindeki rüzgar yükü, 
 dinamiğe bağlı ek yükler (vinç hareketleri) 
 dış destekli yastıklar veya paletler üzerindeki vinç yükü ile yer arasındaki etkileşim. 

 
Geçmiş birkaç yıldaki diğer vinç gelişmeleri ve işyerlerindeki çalışmalar sırasında artan 
ihtiyaçlar daha fazla deformasyona yol açar, şöyle ki;use of high strength steel with greater 
elasticity 
 

 yüksek dayanıklı çelik kullanımı 
 daha büyük sistem uzunluğu 
 hafif yük tasarımı 
 rüzgara maruz kalan daha geniş alana sahip yüklerin ve daha büyük cw değerleri olan 

yüklerin daha sık kaldırılması. 
 daha yüksek rüzgar hızı olan yerlerde kullanım 

 
lead to larger elastic deformation of the crane. This results in higher outrigger loads/surface 
pressures under crawlers. 
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Bunun sonucunda daha yüksek yüzey basıncı ve dış destekli yükler/paletli yüklemeler ortaya çıkar. 
 

 
Kule bölmeleri veya motor bölmeleri kaldırılırken, üreticinin bu konfigürasyon için bildirmiş 
olduğu dış destekli yük basıncına %20 ilave yapılmalıdır. 

 

 
Bir rotor kanadı ya da komple rotor grubu kaldırılırken, bu özel kaldırma türü için dış destekli 
yastıklı yüklere %35 ilave yapılmalıdır. Şurası kesinlikle hatırlanmalıdır ki, mevcut bir rotor 
grubu aşağı indirilirken, rüzgar türbininin ilk kurulumu sırasında kullanılan vince göre burada 
genellikle daha küçük bir vinç kullanılır. 

 

Vinçlerin dış destekleri altında yeterli destek levhaları seçilirken bu durum unutulmamalıdır. 
 
Rüzgar türbinlerinin kaldırılması için paletli vinçler kullanılırken, yüzey basınçlarındaki artış, 
paletlerin/altlıkların altındaki zemine ve altlıkların büyüklüğüne bağlıdır. Bu durumda, özel 
hesaplamalara ihtiyaç vardır. 
 
Hem vinç hem de yük üzerine etki eden rüzgarın yarattığı ilave dış destekli yastık yüklerini ya da 
palet desteği basıncını eklemeyi hiçbir zaman unutmayın. Beton park yerlerinin buna uygun şekilde 
tasarlandığından ve destek levhalarının bu ilave dış destekli yastıklı yüklerinin/palet destek 
basıncının hesaba katıldığından emin olun. 

 

8.   Rüzgar türbinlerinin onarımı sırasında Mobil Vinçler için riskler 

Rotor kanatlarının veya komple rotor grubunun değiştirilmesi gibi onarım işleri için normal olarak, 
vinç büyüklüğünün ağır motor bölmesinin ağırlığı tarafından boyutlandırıldığı rüzgar türbini 
kurulumuna göre, daha küçük bir vinç kullanılır. Dolayısıyla, bakım için kullanılan vinç anma 
kapasitesine yakın bir yük kaldırıyor olabilir ve ek rüzgar yükünün planlamada hesaba katılmaması 
vince aşırı yük yükleyebilir. 
 
Rüzgar türbinlerinin bileşenleri aşağı indirilirken, vinç halatının vinçteki gevşek yük halatının yolunu 
kesmesini önlemek için boş kanca blokunun kaldırılması sırasında kaldırma kablosunun vinç 
tamburuna gergin bir şekilde sarıldığından emin olun. Bunu önlemek için daha ağır bir kanca bloku 
veya ekstra yük kullanılabilir. 
 

9.   Erişim yolları 

9.1     Hazırlama 

Due to time constraints, mobile cranes are very often moved from one hard stand to the next on 
the job site in a semi-assembled configuration. This requires a number of additional safety 
precautions e.g.:  

Yük taşıma kapasitesi 

Erişim yolları vincin yarı montajlı konfigürasyonunda vinçten gelen dingil yüklerini/palet basıncını 
kaldırabilmelidir. Erişim yollarında süper kaldırma eklemeleriyle ve/veya orsa bumbası taban 
bölümüyle ve/veya karşı yükün bir kısmıyla gezerken, dingil yükü/palet basıncı 25 tona kadar veya 
daha yukarı çıkabilir. Erişim yollarının inşasından sorumlu inşaat müteahhidi bu dingil artan 
yükü/palet basıncı hakkında etraflı bilgiye sahip olmalıdır. 
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Erişim yolları vinci işyeri içinde hareket ettiği özel konfigürasyonuyla taşıyabilecek şekilde 
tasarlanmalı, yoldaki konfigürasyonu veya jenerik dingil yükü ya da palet basıncına göre 
tasarlanmamalıdır. 

 
Her türlü arazi vinçleri ve kamyonlu vinçler için erişim yolları: 12t dingil yüklü bir vincin 
nominal lastik basınçlı normal yüklenmiş lastiğinin 100 t/m2'lik lastik altındaki lokal yüke 
eşit olduğunu aklınızdan çıkarmayın! 

Erişim yollarının enine meyili, erişim yolları eğimleri 

Yolun meyili ve yolun eğimi vinç üreticisinin bildirdiği limitler dahilinde olmalıdır. 

 
Yol, vinci işyerinde hareket ettiği özel konfigürasyonu ile taşıyabilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 

 
Yolun meyil durumuna ve lastiklerin elastikliğine göre, mobil vincin sağ tarafından soluna 
doğru tekerlek yükleri değişecektir! Yolun bu yükü kaldırabileceğinden emin olun. 

 
Paletli vinçler için erişim yolları: Paletin dış genişliği erişim yolunun taşıma genişliğinden 
büyükse, her paletin iç kısımlarının yükü alarak palet pabuçlarının eğimli olmasına neden 
olduğundan, zemine aşırı yük binebilir. Bu da yan yatmaya yol açabilir. Buna ek olarak, 
palet tekerleri palet pabuçlarına yalnızca nokta temasından bulunduğundan, aşınmayı 
artırır. Ayı şey erişim yolunun enine kesiti suyun tahliye edilmesi için dışbükey şekilli olarak 
inşa edildiğinde de olur. 

9.2 Vincin kısmi montajlı yapıda ileri-geri hareketi 

Mobil vinçler yarı montajlı konfigürasyonla hareket ettirilirken, ağırlık merkezi daha yukarı seviyeye 
çıkar. Mobil vinçlerin erişim yollarında ya da diğer her türlü yollarda yarı montajlı konfigürasyonla 
hareket ettirilmesi, yalnızca kullanım kılavuzuna göre ve/veya mobil vinç üreticisi ile görüştükten 
sonra gerçekleştirilmelidir.  

Kısmen monte edilmiş vincin artan ağırlık merkezi ilave risk getirdiği için üreticinin talimatlarına çok 
sıkı bir şekilde uyulması gerekir.  

Genel bir tedbir olarak (ör. lastik arızası durumunda), teleskopik vinçler veya kamyonlu kafesli 
vinçler kısmi montajlı olarak hareket ettiklerinde dış destekleri mutlaka açılacaktır. Dış destek 
yastıkları zeminin hemen yukarısında tutulacak ve hareket eden pabuçların altındaki alan 
pabuçların çukurlu kısımlarda sıkışmasını önlemek için tasfiye edilecek ve bu alan gerektiğinde 
yükü alabilecek şekilde olacaktır. 

10.  Sonuç 

Vinç operasyonu sırasında ve özellikle geniş yüzey alanına sahip yükler kaldırılırken, rüzgarın etkisi 
kesinlikle izlenmelidir. Vinç operatörü işe başlamadan önce uygun hava istasyonu ile temasa geçerek 
işyerindeki beklenen maksimum rüzgar hızını belirlemelidir. Beklenen rüzgar hızları operasyon 
planlaması sırasında ilgili yük için hesaplanan maksimum rüzgar hızlarını geçtiği zaman, kaldırma 
işlemi yasaktır. Rüzgar hızı kaldırma işleminden hemen önce artıyorsa, çok yakın bir zamanda 
beklenmeyen güçlü rüzgarların esmesi yüksek bir olasılıktır. 

Tahmini hava verileri internetten bulunabilir (ör. "Super Forecast" başlığı altında www.windfinder.com). 
Bildirilen rüzgar hızlarının yalnızca yerden 10 m yükseklik bazında verildiğine dikkat edin. 
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Özellikle nispeten küçük kütleye, fakat geniş rüzgar alanlarına sahip yükleri kaldırırken, rüzgar 
yükünün vincin yük taşıma performansı üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır . Yükün hesaba 
katılması gereken etkin rüzgar alma alanı, projelendirilen alanın cw faktörüyle çarpılmasıyla elde edilir 
(sürükleme faktörü - yükün şekil katsayısı). Rüzgara maruz kalan alan ve cw faktörü kaldırma 
planlamasını yapan herkes tarafından bilinmelidir. 

 

 
 

 

Kaldırma işleminin beklenen rüzgar kuvvetleri ve yükün fiili rüzgar alan yüzeyi hesaba 
katılmaksızın yapılması, vinç bileşenlerinin arızalanmasına ve/veya vincin devrilmesine 
neden olabilir! 
 

 

İşyerindeki rüzgar etkilerinin dikkate alınmaması, can güvenliği riski getirir. 
 
 
 
 

EN 13000:2010 alıntısı 

(bir sonraki değişiklik için CEN TC 147 WG11 ön çalışması dahil) 

Tanımlar 

 

N  Newton (kuvvet birimi) 

cW  rüzgar direnci faktörü (sürükleme faktörü) 

AP  bir kütlenin projelendirilen yüzeyi (m²) 

AW  rüzgara maruz kalan yüzey alanı (m²) 

vmax  maksimum kaldırma yüksekliğinde izin verilen maksimum 3 ikinci sert rüzgar hızı (m/sn). 

v  10 dakika boyunca v [m/sn] yerden veya deniz seviyesinden 10 m yükseklik için belirlenen 
rüzgar hızı  

v(z)  yerden z yükseklikte 3 saniye boyunca ortalama rüzgar hızı değeri (m/sn). 

z  yerden yükseklik 

q  Yarı statik darbe basıncı (rüzgar maruziyeti sonucu bir kütle üzerindeki N/m² olarak basınç) 

Fw  Rüzgar yükü (rüzgara maruziyet sonucu bir kütle üzerindeki kuvvet etkisi) 

mH  Kaldırma yükü (t) (sabitleme ekipmanı ve kanca bloku ile olası vinç halatı bölümü dahil). 
Kaldırma yükü, yük çizelgesindeki maksimum tablo değerini geçemez. 

 

 
 

Rüzgar yükleri ve basınçları 
 

Rüzgar yüklerini hesaplamak için rüzgarın en istenmeyen yönden yatay olarak, ancak yükseklikle ilgili 
bir hızla (yerden 10m yukarıda) estiği varsayılır. Yüksek bir noktada z [m] etki eden ve hesaplamalar 
için belirleyici olan 3 ikinci sert rüzgar esintisinin hızı v(z) [m/sn], 10 dk v  [m/sn] ile yerden veya deniz 
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seviyesinden 10 m yukarısı için belirlenen ortalama rüzgar hızı esasına dayanır.

   vzzv  4,010/)( 14,0
 

  vzvmz  4,1)(10   için bkz. Ek N.1 

 

yarı statik darbe basıncı q [N/m2] şu şekilde elde edilir: 

 

 2625,0 zvq   

         2225,1)(10 vzqmz   için bkz. Ek N.2 

 

İşbaşında olan ve çalışmayan vinçler için izin verilebilir rüzgar hızı, doğrulama için hesaba katılan en 
yüksek noktada etki eden sert rüzgar hızından v(z) elde edilir. 

 

İşbaşındakiler için rüzgar yükleri (çalışma sırasında)  

Vincin çalışması sırasındaki rüzgar yükünü konservatif olarak hesaplamak için en yüksek noktada vi 
(maks. z) belirlenen sert rüzgar hızının vincin ve vinç kolunun tüm yüksekliği boyunca etki ettiği 
varsayılabilir.  Vinç kolu üzerinde etkili olan rüzgar kuvvetlerinin yüksekliğe bağlı kesin hesaplamaları, 
ör. 10 m yükseklik aralıkları için kabul edilebilir. Vinç ve vinç bileşenleri üzerine etki eden rüzgar 
kuvvetleri ve ayrıca belirlenen ilgili darbe basınçları diğer çalışma yükleri ile birleştirilecektir. 

 

İzin verilebilir rüzgar hızı vi (maks. z) ilgili anma yükü çizelgelerinde ve kullanım kılavuzunda 
gösterilecektir. Yükü belirlemek için kullanılan referans değer de (kapasitenin her kütle (ağırlık) birimi 
için rüzgara maruz kalan alan) aynı şekilde gösterilecektir; aksi belirtilmedikçe, bu değer 1,2 m2/t'dur.  

 

Yük üzerindeki rüzgar etkisini belirlemek için kullanılan rüzgara maruz kalan alanın ve sürükleme 
katsayısının referans değerleri gösterilecektir; aşağıdaki minimum değerler alınacaktır: 

 
 Kaldırılan yükün beher tonu için rüzgara maruz kalan alan: A=1,0 m²/t 
 Sürükleme faktörü:      cw=1,2 

 

Dolayısıyla, etkin rüzgar maruziyet alanı olur 1,2 m2/t. 

 

Asılı yük üzerine etki eden rüzgar yükleri, asılı yükün maksimum kaldırılma yüksekliğindeki etkin 
rüzgar alma alanı ile hesaplanacaktır. Büyük bir "etkin rüzgar alan alana" (A*cw > 1,2 m²/t) sahip 
yükleri kaldırmak için duruma göre özel doğrulama gerekir. Üreticinin, standart yük çizelgelerinin 
dışındaki varsayımlara dayanan yük çizelgeleri vermesi söz konusu olduğunda, bu durum verilen yük 
çizelgesinde belirtilecektir . 

Güvenli vinç kullanımı, vinç çalışıyorken yalnızca izin verilen rüzgar hızı aralığında vi (maks. z) 
mümkündür, en yüksek noktadaki hız bir anemometre vasıtasıyla izlenebilir. Bilhassa hava 
cephelerinin geçişi sırasında rüzgar hızında veya yönünde meydana gelen ani değişikliklere bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeyi önlemek için kaldırma operasyonları planlanırken hava 
raporları dikkate alınmalıdır. Vinci emniyetli bir konuma indirmek için alınacak uygun önlemleri belirten 
talimatlar kullanım kılavuzunda yer almalıdır. 
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Mobil vinçler normal olarak hızlı ve derhal alçaltılabilen vinç kolu sistemleriyle donatılmıştır. Sonuç 
olarak, rüzgar hızlarındaki ani değişmeler ve yüksek noktalarda sert rüzgarlardaki artışlara bağlı 
tehlikeler kısa sürede, ör. 5 dakika içinde azaltılabilir. 

Çalışmama durumundaki rüzgar yükleri (vinç operasyonda değilken) 

a) Çalışmama durumunda fırtına rüzgarları 
 

 

Vincin operasyonda olmadığı zamanlardaki rüzgar yüklerini hesaplamak için bölgeye göre değişen 
ortalama rüzgar hızı referans olarak alınabilir. Referans rüzgar hızı vref yerden veya deniz 
seviyesinden 10 m yukarıda 10 dak. boyunca belirlenir. Avrupa'da geçerli olan rakamlar şöyledir 
(genel bilgi için bkz. Ek N.3): 3 ikinci yüksekliğe bağlı sert rüzgarlar da dahil olmak üzere istenen tüm 
doğrulamalar referans rüzgar hızı bazında hesaplandığında, tasarımın güvenli olduğu kabul edilir 
(formüller için bkz. 4.1.2.2.1 ve Ekler N.1 ve N.2). 

 

b)  Çalışmama durumunda sınırlayıcı rüzgar hızları 

 

Vincin operasyonda olmadığı zamanlardaki rüzgar yükü etkisini hesaplamak için en yüksek noktadaki 
sert rüzgar hızı va (maks. z) dikkate alınacaktır. Bkz. Ekler N1 ve N2. Gereken güvenlik, vincin tüm izin 
verilen konfigürasyonları ve/veya konumları için doğrulanacaktır. 

Bu şekilde bir konfigürasyon ve/veya konumdaki bumba üzerinde etkili olan rüzgar kuvvetlerinin 
yüksekliğe bağlı kesin hesaplamaları, ilgili sert rüzgar hızları için, ör. 10 m yükseklik aralıkları için, 
kabul edilebilir (3 ikinci sert rüzgar hızı). 

 

Darbe basıncı sonucu vinç ve onun bileşenleri üzerinde oluşan kuvvetler, yüksüz ağırlıklarla ve, 
gerekirse, diğer geometrik etkilerle (ör. seviye dışındaki yüzeyler) birleştirilecektir. 

 

Vince özgü limitler bazındaki rüzgar hızlarının etkisi va (maks. z) açısından güvenli olan bir vinç, çıkan 
sert rüzgar hızına kadar bu konfigürasyonda ve/veya konumda kalmalıdır. 
 

Vincin güvenli durumda tutulabilmesi için, ör. va (maks. z) aşıldığında vinç kolunu indirerek ya da 
uzatarak, vinç operatörünün hangi önlemleri alacağıyla ilgili bilgiler kullanım kılavuzunda verilecektir. 
Çalışmamakta olan bir vincin emniyete alınması için uygun önlemleri belirten talimatlar kullanım 
kılavuzunda verilecektir. 

 

Bir vincin güvenliği, yalnızca vincin operasyonda olduğu ya da olmadığı zamanlarda izin verilen rüzgar 
hızı va (max. z) aralığında sürdürülebilir. Dolayısıyla, çalışmama durumundaki rüzgar hızı sınırının 
aşılması, hava tahminini de içeren bir yük kaldırma planlaması ile önlenebilir. 

 

 

 

 

  



 

FEM document  5.016 09/2013         Page 19 of 25 

Ek N.1: Yüksekliğin bir fonksiyonu olarak rüzgar hızı 

Tablo N.1 — Ortalama rüzgar hızının bir fonksiyonu olarak 3 ikinci sert rüzgar hızı,  
Beaufort Skalasına ve yüksekliğe göre 

Beaufort 
Derecesi 

3 4 5 a   5 b 6 7 a 7 b 8 9 10 

v  [m/sn] b  5,4 7,9 10,1 10,7 13,8 14,3 17,1 20,7 24,4 28,4 

z [m]  zv  [m/sn] 

10 7,6 11,1 14,1 15,0 19,3 20,0 23,9 29,0 34,2 39,8 

20 8,1 11,9 15,2 16,1 20,7 21,5 25,7 31,1 36,6 42,7 

30 8,5 12,4 15,8 16,8 21,6 22,4 26,8 32,4 38,2 44,5 

40 8,7 12,8 16,3 17,3 22,3 23,1 27,6 33,4 39,4 45,8 

50 8,9 13,1 16,7 17,7 22,8 23,6 28,3 34,2 40,3 46,9 

60 9,1 13,3 17,0 18,0 23,3 24,1 28,8 34,9 41,1 47,9 

70 9,3 13,5 17,3 18,3 23,6 24,5 29,3 35,5 41,8 48,7 

80 9,4 13,7 17,6 18,6 24,0 24,8 29,7 36,0 42,4 49,4 

90 9,5 13,9 17,8 18,8 24,3 25,1 30,1 36,4 42,9 50,0 

100 9,6 14,1 18,0 19,1 24,6 25,4 30,4 36,9 43,4 50,6 

110 9,7 14,2 18,2 19,2 24,8 25,7 30,8 37,2 43,9 51,1 

120 9,8 14,3 18,3 19,4 25,1 25,9 31,1 37,6 44,3 51,6 

130 9,9 14,5 18,5 19,6 25,3 26,2 31,3 37,9 44,7 52,0 

140 10,0 14,6 18,7 19,8 25,5 26,4 31,6 38,2 45,1 52,5 

150 10,0 14,7 18,8 19,9 25,7 26,6 31,8 38,5 45,4 52,9 

160 10,1 14,8 18,9 20,1 25,9 26,8 32,1 38,8 45,7 53,2 

170 10,2 14,9 19,1 20,2 26,0 27,0 32,3 39,1 46,0 53,6 

180 10,3 15,0 19,2 20,3 26,2 27,1 32,5 39,3 46,3 53,9 

190 10,3 15,1 19,3 20,4 26,4 27,3 32,7 39,5 46,6 54,2 

200 10,4 15,2 19,4 20,6 26,5 27,4 32,8 39,8 46,9 54,6 

a Çalışma durumundaki rüzgar: 

 1 hafif v  = 10,1 [m/sn] => z  için = 10 [m] => )(zq = 125 [N/m²] 

 2 normal v  = 14,3 [m/sn] => z  için = 10 [m] => )(zq = 250 [N/m²] 

b Üst Beaufort Limiti. 

 

Anahtar 

v  [m/sn]: 10 m yükseklikte (Beaufort derecesi üst sınırı) 10 dk boyunca ortalama rüzgar hızı. 

z  [m]: Engebesiz yerden yükseklik. 

)(zv  [m/sn]: z yükseklikte etki eden ve hesaplamalar için belirleyici olan 3 ikinci sert rüzgar hızı. 

)(zq  [N/m²]: z yükseklikte etki eden ve bazında hesaplanan yarı statik darbe basıncı bkz. Ek N.2. 
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  Ek N.2: Yüksekliğin bir fonksiyonu olarak darbe basıncı 

 Tablo N.2 — Ortalama rüzgar hızının bir fonksiyonu olarak yarı statik darbe basıncı  
 Beaufort Skalasına göre ve yüksekliğin bir fonksiyonu olarak 

Beaufort 
Derecesi 

3 4 5 a   5 b 6 7 a 7 b 8 9 10 

v  [m/sn] b  5,4 7,9 10,1 10,7 13,8 14,3 17,1 20,7 24,4 28,4

z [m]  )(zq  [N/m2] 

10 35,7 76,5 125,0 140,3 233,3 250,0 358,2 524,9 729,3 988,0

20 41,1 88,0 143,8 161,4 268,5 287,7 412,2 604,1 839,4 1 137,1

30 44,7 95,7 156,4 175,5 292,0 312,9 448,3 657,0 912,8 1 236,6

40 47,5 101,6 166,1 186,4 310,1 332,3 476,2 697,8 969,6 1 313,5

50 49,8 106,5 174,2 195,5 325,1 348,4 499,2 731,5 1 016,4 1 376,9

60 51,8 110,8 181,0 203,2 338,0 362,2 519,0 760,5 1 056,6 1 431,4

70 53,5 114,5 187,1 210,0 349,3 374,3 536,4 786,0 1 092,1 1 479,5

80 55,0 117,8 192,6 216,1 359,5 385,2 552,0 808,9 1 123,9 1 522,6

90 56,5 120,8 197,5 221,7 368,8 395,1 566,2 829,7 1 152,8 1 561,8

100 57,8 123,6 202,1 226,8 377,3 404,3 579,3 848,9 1 179,5 1 597,9

110 59,0 126,2 206,3 231,6 385,2 412,7 591,4 866,7 1 204,2 1 631,3

120 60,1 128,6 210,3 236,0 392,6 420,6 602,8 883,3 1 227,2 1 662,6

130 61,2 130,9 214,0 240,2 399,5 428,1 613,4 898,8 1 248,9 1 691,9

140 62,2 133,1 217,5 244,1 406,0 435,1 623,4 913,6 1 269,3 1 719,6

150 63,1 135,1 220,8 247,8 412,2 441,7 632,9 927,5 1 288,7 1 745,9

160 64,0 137,0 224,0 251,4 418,1 448,0 642,0 940,8 1 307,1 1 770,8

170 64,9 138,9 227,0 254,8 423,7 454,1 650,6 953,4 1 324,7 1 794,7

180 65,7 140,6 229,9 258,0 429,1 459,8 658,9 965,5 1 341,6 1 817,5

190 66,5 142,3 232,6 261,1 434,3 465,4 666,8 977,2 1 357,7 1 839,3

200 67,3 144,0 235,3 264,1 439,3 470,7 674,5 988,3 1 373,2 1 860,4

a Çalışma durumundaki rüzgar: 

 1 hafif v  = 10,1 [m/sn] => z  için = 10 [m] => )(zq = 125 [N/m²] 

   2 normal v  = 14,3 [m/sn] => z  için = 10 [m] => )(zq = 250 [N/m²] 

b Üst Beaufort Limiti. 

 

Anahtar 

v  [m/sn]: 10 m yükseklikte (Beaufort derecesi üst sınırı) 10 dk boyunca ortalama rüzgar hızı. 

z [m]:  Engebesiz yerden yükseklik. 

)(zv  [m/sn]: z yükseklikte etki eden ve hesaplamalar için belirleyici olan 3 ikinci sert rüzgar hızı, bkz. 
Ek N.1. 

)(zq  [N/m²]: z yükseklikte etki eden ve v(z) bazında hesaplanan yarı statik darbe basıncı. 
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Ek N.3: Tipik şekiller 
 

Tablo N.3 — Tipik şekiller ve bunlarla ilgili Cw değerleri tablosu 

 

  
Şekil 

 

Sürükleme 
Katsayısı Cw 

 

Yorum 

 

1,1 to 2,0  

 
 

0,3 to 0,4  

 
 

0,6 to 1,0  

 
 

0,8 to 1,2  

 

 

 

0,2 to 0,3  

 

 

 

0,05 to 0,1 

 

 

Rüzgar türbini 
kanadı 

 

yaklaşık 1,6 
Rüzgar türbini 

kanadı 
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Ek N.4: Beaufort değerleri 

 

Tablo N.4 — Beaufort skalası 

Rüzgar hızı  
Rüzgar hızı  
(10 dakikanın 
ortalaması) İç bölge rüzgarı etkisi  

Beaufort 
skalası 

Adlandırma m/sn km/s 

0 Durgun 0 ila 0,2 1 Durgun, duman dik yükselir.  

1 
Hafif hava 

akımı 
0,3 ila 1,5 1 ila 5 

Dumanın gösterdiği ancak 
rüzgar gülünün göstermediği 
rüzgar yönü  

2 Hafif esinti 1,6 ila 3,3 6 ila 11 
Rüzgar yüzde hissedilir, 
yapraklar hışırdar, rüzgar gülü 
rüzgarla hareket eder.  

3 Ilımlı esinti 3,4 ila 5,4 12 ila 19 
Yapraklar ve otlar devamlı 
hareket eder, rüzgar hafif 
bayrağı açar.  

4 Orta esinti 5,5 ila 7,9 20 ila 28 
Rüzgar toz ve kağıt parçalarını 
kaldırır, otları ve küçük dalları 
hareket ettirir.  

5 Şiddetli esinti 
8,0 ila 
10,7 

29 ila 38 
Küçük ağaçlar salınmaya başlar. 
Göl yüzeyinde tepeli dalgacıklar 
oluşur  

6 Şiddetli rüzgar 
10,8 ila 

13,8 
39 ila 49 

Büyük dallar hareket eder, 
telgraf telleri ıslık çalar, şemsiye 
kullanımı zorlaşır.  

7 
Orta şiddetli 

fırtına 
13,9 ila 

17,1 
50 ila 61 

Ağaçların her tarafı hareket 
eder, rüzgara karşı kısıtlı 
yürünür.  

8 Şiddetli fırtına 
17,2 ila 

20,7 
62 ila 74 

Ağaçların dallarını kırar, 
dışarıda yürümeyi dikkate değer 
şekilde engeller.  

9 Kasırga 
20,8 ila 

24,4 
75 ila 88 

Hafif yapısal hasar (baca 
külahlarını ve kiremitleri söker).  

10 Şiddetli kasırga 
24,5 ila 

28,4 
89 ila 
102 

Ağaçlar kökten sökülür, hatırı 
sayılır yapısal hasar oluşur.  

11 
Çok şiddetli 

kasırga 
28,5 ila 

32,6 
103-117 Yaygın hasar 

12 Hortum 
32,7 ve 
yukarısı  

118 ve 
yukarısı  

Önemli derecede yıkım 
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Ek 5: Kapasite çizelgesi 

 

Tablo 5 — Kapasite çizelgesi örneği   

 
56 t karşı ağırlıklı vinç 

Dış destek tabanı – uzunluk 18.000 m – genişlik 18.000 m 

 

    
Ana Bom  - m cinsinden sabit uzunluk

   

35.33 35 33 35.33 40.15 40.15 40.15 44.98 44.98 44.98 
Tel. sec. 1 0.44 0.00 0.00 0.88 0.44 0.00 0.88 0.44 0.00 
Tel. sec. II 0.44 0.44 0.00 0.44 0.44 0.44 0.88 0.44 0.88 
Tel. sec. Ill 0.44 0.44 0.88 0.44 0.44 0.88 0.44 0.88 0.88 
Tel. sec. IV 0.44 0.88 0.88 0.44 0.88 0.88 0.44 0.88 0.88 

Döndürme aralığı 360° 

Çap, m Kaldırma kapasiteleri, t  

 
6.0 112.0 106.0 88.5 
7.0 112.0 100.0 81.5 90.0 92.0 82.5   
8.0 112.0 94.0 76.0 90.0 92.0 77.5 74.0 74.0 72.0 

9.0 112.0 87.5 70.5 90.0 90.0 73.0 74.0 73.5 69.0 

10.0 112.0 81.5 65.0 89.0 85.5 69.0 74.0 70.0 65.0 

          

11.0 112.0 77.5 61.0 84.0 81.5 64.5 73.5 67.0 61.0 

12.0 112.0 73.5 57.5 79.0 77.0 60.5 70.5 64.0 57.5 

13.0 112.0 69.0 54.0 74.5 73.5 57 5 67.0 61.0 54.5 

14.0 107.0 65.0 50.0 70.5 70.5 54.5 63.5 58.0 51.5 

15.0 102.0 62.0 48.0 67.0 67.0 51.5 60.5 55.5 48.5 

          

16.0 94.0 59.5 45.5 63.5 63.5 49.0 57.5 52 5 45.5 

18.0 81.5 54.0 41.0 57.0 59.0 45.0 51.5 48.5 41.5 

20.0 71.5 49.5 37.0 52.0 54.5 41.0 47.0 44.5 37.5 

22.0 63.5 46.0 34.5 47.0 49.5 37.0 42.5 41.0 34.5 

24.0 57.0 42.5 31.5 43.5 47.0 35.0 39.0 38.5 32.0 

     
26.0 51.5 39.0 28.5 40.0 44.0 32.5 35.5 35.5 29.5 

28.0 46.5 37.0 27.0 37.0 41.5 30.5 33.0 33.0 27.0 

30.0 42.5 35.0 25.0 34.0 38.5 28.0 30.5 31.5 25.5 

32.0 34.0 33.Q 23.5 31.5 37.0 26 5 28.5 29.5 23.5 

34.0   29.5 35.0 25.0 27.0 28.0 22.0 

     
36.0   27.5 33.5 23 5 25.0 26 0 20.5 

38.0   23.5 25 0 19.2 

40.0   21.5 23.5 18.2 

          

RCL Kodu 1350 

Maks. izin verilen 

      rüzgar hızı  

12 m/s 

9 m/s 11 m/s 12 m/s 10 m/s 8 m/s 12 m/s 10 m/s 11 m/s
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