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1600kg Kapasiteli Bir Hidrolik 
Asansör Kabin İskeletinin Tasarımı ve 
Ansys ile Sonlu Elemanlar Analizi

1. GİRİŞ
Bu çalışmada hidrolik bir asansör tesisatına ait kabin iskeleti (Şekil1) tasarla-
nacak ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelenecektir. Böylece kritik yükleme 

Günümüzde enerji verimliliği ve 
işletme giderlerinin minimuma 

indirilmesi üzerinde önemle 
durulan bir noktadır. Birçok işletme 
ve imalatçı firma satın alacakları 
ürünlerde ve/veya üretimlerinde 

bu noktaya oldukça önem 
vermektedirler.

Asansörler açısından bu 
kriterin sağlanması hafif ve 

dayanıklı asansör elemanlarının 
tasarımından geçmektedir. Yük ve 
yolcu taşıma işini yapan kabinler 
çalışma esnasında enerji tüketimi 

ve maliyetler açısından önemli 
bir kalemdir. Gereğinden ağır ve 

hantal bir kabin, hem boşta hem de 
çalışma esnasında fazladan enerji 
sarfiyatına sebep olacaktır. Bunun 
yanında daha düşük kapasitede 
yük ve yolcu taşınmasına sebep 

olacaktır. İmalat aşamasında üretici 
firmaya daha çok malzeme ve 

işçilik maliyetleri de doğuracaktır. 
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 Şekil 1. Kabin İskeleti Konstrüksiyonu [1]
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şartlarına maruz kalan bölümler tespit 
edilecek ve iyileştirici adımlar atılacaktır.  
Kritik yüklere maruz kalan bölgeler dik-
kate alınarak kabin iskeletinin daha hafif 
olması için kullanılan eleman kalınlıkları 
ve kabin geometrisinde iyileştirmeler 
yapılacaktır.

Tablo 1‘de detayı verilen hidrolik asan-
sörde kullanılması düşünülen 20 kişi 
kapasiteli asansör kabin iskeletine ait 
CAD çizimi Şekil1‘de görünmektedir. Bu 
çizim Autodesk İnventor 2018 tasarım 
programı kullanılarak modellenmiştir. 
İskeletin tasarımında UPN 140, UPN 80 
ve L80 profiller kullanılsa da asıl yükün 
tabandaki iki adet UPN 140 profil üze-
rinden taşınacağı düşünülerek analiz 
yapılacaktır. Sadece bu profillerin ince-
lenmesi yerine kabin iskeletin komple 
analizi yapılarak kafes üzerindeki diğer 
noktalarda ne gibi etkilerin oluştuğu 
gözlemlenecektir. Bu şekilde yapılan bir 
analiz zaman alsa da konstrüksiyonun 
geneli hakkında bilgi vereceğinden fay-
dalı olacaktır.

2. SONLU ELEMAN AĞ ÖRGÜSÜ VE ANALİZ 
TİPLERİNİN SEÇİMİ 
Şekil 1'de tasarımı yapılan kabin iskeletinin ağ 
örgüsü Şekil 2'de görüldüğü gibi ANSYS prog-
ramı kullanılarak üçgen elemanlar vasıtasıyla 
tanımlanmıştır. İskelette 90016 düğüm noktası 
ve 44496 üçgen eleman kullanılmıştır. 

Asansör beyan yükünün kütle merkezinin 
kabin tabanındaki konumuna göre farklı yük-
leme koşulları göz önüne alınmıştır. Birinci 
durumda yükün kabin tabanına homojen da-
ğıldığı varsayıldı. İkinci ve üçüncü durumlarda 
ise kütle merkezinin x ve y eksenlerinde xp ve 
yp kadar mesafede olduğu zamanki durum 
ele alınmıştır [1,2]. 

Şekil 3‘te görüldüğü gibi kabin tabanındaki 
farklı yük dağılımlarını analiz etmek için fark-
lı çözüm blokları oluşturulmuştur. Bu şekilde 
ANSYS paket programının ara yüzü de görül-
mektedir.

Tablo 1. Hidrolik Asansöre Ait  Tasarım Verileri [1]

Kabin Anma Yükü ve Kütlesi Gy = 1600 kg

Kabin ve Süspansiyon Kütlesi Gk = 1500 kg

Kasnak Ağırlığı Pkas = 80 kg

Klavuz Ray Ağırlığı Gr = 650 kg

Halat Kütlesi Gh = 75 kg/m

Kabin Seyir Hızı Vk = 0,63 m/s

Tahrik Tipi ve Yeri İndirekt Hidrolik / İki Yandan

Tahrik Oranı (Kabin Hızı / Silindir Hızı) 2:1

Silindir Adedi 2

Kabin Alt Ekstra Mesafesi Ealt = 500 mm

Kabin Yukarı Ekstra Mesafesi Eüst = 100 mm

Klavuz Ray Tipi T.125x82x16

Klavuz Ray Adedi nr = 2

Klavuz Ray Tespit Şekli Tabana Oturan

 
 

Şekil 2. Kabin İskeleti Ağ Örgüsü [1]

 
 Şekil 3. Beyan Yükünün Farklı Konumlarına Göre Analiz Blokları  [1]
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3. BEYAN YÜKÜ YANLARDA OLAN YÜKLEME DURUMU 
(yQ) 
Tablo 1'de kullanılan ve hesaplanan tasarım parametreleri 
aynen kullanılarak bu bölümde bir sonlu elemanlar analizi 
yapılmıştır. Burada kabin yükünün kabin orta noktasında ol-
duğu kabul edilmiştir. Beyan yükünün ise y doğrultusunda 
yQ = 23,58 cm kaydığı asimetrik durumda olduğu varsayıla-
caktır. Bu durumdaki yükleme durumu için Şekil 4‘te görü-
len durum analiz edilecektir [1-5].

Burada A ve B okları ile gösterilen ve Halat_Askı_1-2 adı ve-

rilen noktalar halatların tijler vasıtasıyla kabine bağlandığı 
noktalardır.

Bu şekilde yapılan yükleme durumunda, Şekil 6 ‘da görü-
len 1,89 mm maksimum şekil değişimi meydana gelmiştir. 
Görüldüğü gibi çift pistonla yapılan asimetrik tahrik kabini 
y ekseni etrafında eğmiştir. Buraya bağlanacak patenler va-
sıtasıyla bu etki raylara aktarılacak olsa da tasarımda dikkat 
edilmesi gerekir. Şekil 6 ‘da bu şekil değişiminin genel da-
ğılımını görmek mümkündür.

Şekil 7'de ise özel olarak x-ekseni doğrultusundaki şekil 

 
 

Şekil 4. Kabin İskeleti Yük ve Mesnet Konumları (yQ)
 

 Şekil 5. Kabin İskeleti Maksimum ve Minimum Şekil Değişimi 
(ΔlyQ) [1]

 
 

 
 

Şekil 6.  Kabin İskeleti X Doğrultusundaki Şekil Değişimi (ΔlyQ) [1] Şekil 7. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerinimleri (εyQ) Grafiği [1]
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değişimi incelenmiştir. Bu etki ne kadar fazla olursa kılavuz 
raylara o kadar etki edecektir. Bu etkinin kabin iskeleti tasarı-
mında minimize edilmesi daha ekonomik ve güvenli bir kla-
vuz ray bağlantısı seçilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun 
yanında patenlerdeki aşınma etkileri de azalacağından daha 
uzun kullanım ömrü ile ekonomiklik sağlayacaktır.

Döner eleman kullanılan patenlerde ise yatak değişim süre-
lerini uzatarak ekonomi ve uzun çalışma ömrü sağlar. Ayrıca 
raylara gelen etkinin azalması da bu kısımdaki betonarme 
yapı bağlantılarına koruyucu etki sağlayacaktır. 

Şekil 7'de elastik gerinim (strain) değerleri görülmektedir. 
Burada kabin iskeleti boyunca düşük değerler görüldüğün-
den emniyetli bir tasarım yapıldığı söylenebilir.

Şekil 8'de ise kabin iskeleti üzerindeki gerilme değerleri gö-
rülmektedir. Bu gerilmelerin maksimum 191 MPa değerinde 
olduğu görülmektedir.

Şekil 7 ve Şekil 8'deki sonuçlara bakacak 
olursak, gerilme ve gerinim dağılımları-
nın tahrik halat bağlantılarında yoğun-
laştığı görülecektir. UPN 140 profillerinin 
uç kısımlarında meydana gelen bu etki-
ler halat bağlantıları yapılırken dikkate 
alınmalıdır. Buradaki emniyeti sağlamak 
için bağlantı yerinde delinecek delikler 
sadece profil yanağına açılmamalıdır. 
Profilin bu kısmı bir destek sacı kaynatıla-
rak sağlamlaştırılmalı ve bağlantı bu sac 
ve profil ikilisi ile taşınacak şekilde imal 
edilmelidir.

4. BEYAN YÜKÜ ÖNDE OLAN YÜKLEME DURUMU (XQ) 
Bu kısımda ise beyan yükünün x ekseni doğrultusunda xQ = 
23,58 cm öne veya arkaya kaydığı durumdaki analizi yapı-
lacaktır. Şekil 9'da yük ve bağlantı noktalarının uygulandığı 
yerler görülmektedir [1-5].

Şekil 10'da ve Şekil11'de bu durumdaki şekil değişimleri gö-
rülmektedir. Görüldüğü gibi maksimum şekil değişimi 1,53 
mm olarak, yine asimetrik tahrik ve yüklemeden kaynaklı 
olarak kabin iskeletinin üst kısmında meydana gelmiş ve pa-
tenler aracılığıyla kılavuz raylara etki edecek şekildedir. Şekil 
değişimleri iskeletin üst kısımlarında dağılım göstermiştir ve 
tasarımda dikkate alınmalıdır.

Şekil 11'de ise özel olarak z doğrultusunda meydana gelen 
şekil değişimi incelenmiştir. Bu şekil değişimi tahrik halatı 
bağlantı noktalarında meydana gelmiştir. Buradaki değerin 
yüksek olması ani yükler ve çalışma esnasında meydana ge-

 
 Şekil 8. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerilmeleri (syQ) 

 
 Şekil 9. Kabin İskeleti Yük ve Mesnet Konumları (xQ) [1]

 
 

Şekil 10. Kabin İskeleti Maksimum Şekil Değişimi (ΔlxQ) [1]
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lecek sarsıntıların şiddetine bağlıdır. Asansör ivme değerleri 
bu etkinin oluşmasında önemli bir parametredir.

Şekil12'de ise gerinim değerleri yine halat bağlantı nokta-
larında maksimum değerlere gelmiştir. Yine Şekil13 ‘den de 
görülebileceği gibi aynı noktalarda 151 MPa gibi bir geril-
me değeri oluşmuştur. Buradan, tahrik halatlarının bağlantı 
noktalarındaki tasarımın önemi görülmektedir. Uygun bir 
tasarım optimizasyonu ile bu etkiler daha düzgün bir dağı-
lım sergileyecek şekilde bir tasarım yapılabilir. 

Genel olarak oldukça emniyetli bir kabin iskeleti tasarımı 
yapılmıştır. Ancak gerilme, gerinim ve şekil değişimlerinin 
yığılma yaptığı ve geniş yelpazede değişimler gösterdiği 
bölgeler tasarım değişikliğine gidilerek düzeltilmeli ve ima-
lat esnasında dikkate alınmalıdır.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, tasarım verileri Tablo 1'de verilen hidrolik asan-
söre ait kabin iskeleti Autodesk İnventor yazılımı ile bilgisayar 
ortamında modellenerek ANSYS programı vasıtasıyla analiz 
edilmiştir. Analizler farklı yükleme durumlarını gösterecek şe-
kilde seçilmiş ve kabin iskeletinin davranışı incelenmiştir. 

Burada iskelet üzerindeki maksimum gerilmeler ve şekil 
değişimleri gözlemlenerek tasarımın emniyetli olduğu so-
nucuna varılmıştır. Kabin iskeleti üzerinde gerilme ve şekil 
değiştirmelerin yoğunlaştığı bölgeler tespit edilmiştir. Bu 
analizlerin sonucunda kabin iskeletinin seçilen işletme şart-
larındaki kritik zorlanma bölgeleri belirlenmiş ve gerek ima-
lat gerekse tasarım aşamasında bu bölgelerin dikkate alın-
masının gerekli olduğu sonucu çıkarılmıştır. 
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Şekil 11. Kabin İskeleti Z Doğrultusu Şekil Değişim (ΔlxQ) [1] Şekil 12. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerinim Değerleri (εxQ) [1]

 
 Şekil 13. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerilme Değerleri (sxQ) [1].


