


 İşletmemizde döküm sigmalı  oluk kullanılmaya başlanana kadar yıllık       

4000 adet Maz tipi oluk kullanılmaktaydı. 

 Maz tip olukların dezavantajı sigmalarının kısa sürede deformasyona 

uğramasıydı. 

 Bu durum karşısında 8 Ağustos 2009 tarihinde döküm sigmalı  oluk denenmeye 

başlanmıştır. 

 Alınan netice olumlu sonuçlanınca 2010 yılında  1000 adet döküm sigmalı  

oluk siparişi verilmiştir. 

 

 O zamandan günümüze kadar bütün makinaların olukları yenilenmiş olup, 

maksimum nokta olarak da 135  ç.z.k , günümüzde aktif olarak ise 87 ç.z.k, döküm 

sigmalı  oluklarla çalışmaktadır. 

 İşletmemizde ki çift zincirli konveyör sayısının fazla olması(Yaklaşık 130 adet) 

oluk sarfiyatında artış ve buna paralel iş-zaman-üretim kaybı demekti. 
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       MAZ TİPİ OLUK 
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       DÖKÜM SİGMALI  OLUK 
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 Ç.Z.K MAZ TİPİ OLUK Ç.Z.K DÖKÜM SİGMALI OLUK 

 EBAT     : 8.5 x 42.6 x 150 , cm EBAT     : 11 x 43.6 x 125 , cm 

 AĞIRLIK : 67 kg AĞIRLIK : 87 kg 

 TABAN SACI: St52, 6mm TABAN SACI: Hardoxs450, 5mm 

 TAMİR    : Kullanılamıyor. TAMİR    : Kayıtları deforme 

olmadığından defalarca tamir edilebilir. 
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 Resimlerde görüldüğü üzere Maz tipİ oluklarda özellikle yan kayıtların çok kısa 

zamanda aşınması sonucu; 

 

 Oluk sarfiyatının fazla miktarda artmasına 

 Kısa sürede oluk deformasyonu sonucunda üretimde duraksama yaşanması 

 Kısa sürede oluk değişimi sonucu  ekstra işçiliğin artmasına 

 Deforme olmuş malzemenin yeraltından yerüstüne çıkarılması ve yerine yeni 

oluk taşınması da ayrı bir işçilik  olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Döküm sigmalı  oluk kullanılmaya başlamasıyla yukarıda ki belirtilen sorunlar 

azalma göstermiştir ve buna bağlı olarak oluk kaynaklı arızalar minimize edilmiştir. 

 Ayrıca, bu gelişmelerin yaşanması sonucunda baş oluk redüksiyonu( orijinal 

oluk) diye adlandırdığımız  konveyör ekipmanı da, döküm sigmalı  oluktan yeniden 

yapılmıştır. Bu sayede orijinal oluktan kaynaklanan arızalarda da azalma görülmüştür. 
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 Maz tipi oluklar çok sık deforme olan sigmaları nedeniyle tamir edilemezken, 

döküm sigmalı  oluklar sadece taban sacını değiştirip kayıtları kullanılmaz hale 

gelinceye kadar tamir edilebilmektedirler.  

 Bu olukların sigmalarının  döküm olması özellikle taşlı posta taşınması 

sırasında makineye ayrı bir güç kazandırmaktadır. 
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 Döküm sigmalı  oluklarının boyunun, Maz tipi oluklara göre kısa olması 

nedeniyle ayak içinde dizayn edilen konveyörlerin ondülasyonlara ve kavislere 

uygunluğu daha da artmıştır. 



 2010 yılından  2015  yılına kadar 7800 adet döküm sigmalı  oluk satın 

alınmıştır. 

Bu olukların yaklaşık 5126 adedi ocak içerisinde kullanılmış ve 

kullanılmaktadır. 

 Bu olukların 150 adeti orijinal oluk , yaklaşık 200 adeti ise redüksiyon oluğu 

olarak kullanılmıştır.  

   Ambarımızda 1200 adet yeni oluk bulunmaktadır. 

Bu olukların 60 adeti Karadon Müessesesi’ne 164 adeti Kozlu Müessesesi’ne 

verilmiştir.  

Göçük de kalan ve hurdaya ayrılan 900 adet oluk 
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 7 sene boyunca göçükte kalan ve hurdaya ayrılan toplam oluk sayımız 900 

adet dir. 

 MAZ tipi oluğun yaklaşık birim fiyatı 250tl olarak baz alınırsa 7 yıllık maliyeti 

7x250x4.000=7.000.000 TL 

 Daha önceki yıllarda, her yıl 4000 adet maz tipi oluk tüketen bir işletme için 7 

yılda sadece 900 adet oluğun kullanılamaz hale gelmesi çok düşük bir rakamdır. 

 Döküm sigmalı  oluk maliyeti 7800x260=2.028.000 TL’dir. Bu hesaplamalardan 

yola çıkarak yaklaşık olarak 4.972.000 TL hem ülke ekonomisi hem de kurumumuz 

adına tasarruf etmiş bulunmaktayız  

 

 

Not: MAZ tipi oluk ve Döküm sigmalı  oluk, alındığı dönemin  ortalama birim fiyatları  

baz alınmıştır. 
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SONUÇ 
  MAZ TİPİ OLUK          DÖKÜM SİGMALI OLUK 

 Boyut olarak 25cm. daha kısa olan döküm sigmalı  oluğun nakliyesi daha 

kolaydır. 

 Döküm sigmalı  oluk darbe, zincir sürtünmesi, göçük ve bu gibi zorlamalarda 

daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

 Döküm sigmalı  oluk kayıtları az deforme olduğundan taban sacı defalarca 

değiştirilerek kullanılmaktadır. 

 Maliyet hesaplandığında döküm sigmalı  oluğun, ömrünün uzun olması 

defalarca tamir edilebilmesi maliyeti düşürmektedir. 

 Ocaklarda karşılaşılan oluk değişimi ile ilgili zaman ve üretim kayıpları 

azalmaktadır. 

 Sonuç olarak; Döküm sigmalı  oluğu ; dayanımı, tamiratı, değişim süresi ve 

maliyeti açısından daha verimli kılmaktadır. 
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ARZ EDERİZ 


