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Zincirli konveyör tekne tipleri, kullanım amacına göre çeşitlilik gösterir. Tablo1'de kullanım amacına göre tekne tiple-
ri gösterilmektedir.  

Tablo1. Kullanım Amacına Göre Zincirli Konveyör Tekne Tipleri 
Tekne Tipi P C PK CK BK B 
Tesis Kapasitesi < 30 000 ton x   x   x x 
Tesis Kapasitesi >30 000 ton   x   x x x 
Sürekli Olmayan Kısa Zamanlı Kullanım x   x   x x 
Günlük ve Sürekli Kullanım   x   x x x 
Ürün Kırılabilir x x       x 
Ürün Kırılamaz     x x x   
Silolar Arası Ürün Karışabilir x x x x     
Silolar Arası Ürün Karışamaz         x x 

Polyamid rulolu tekne anlamına gelir. Depolama kapasitesi 
30.000 ton'dan küçük tesislerde kullanılmalıdır. Günlük ve 
sürekli kullanıma uygun değildir, sürekli olmayan, kısa za-
manlı kullanıma uygundur. Teknenin üst kısmında, polyamid 
rulolar vardır. Zincir, bu rulolar üzerinde hareket eder. Tek 
konveyörle, birden fazla silo dolumu yapılıyorsa, silolar ara-
sında ürün karışır. Konveyör boşaltım kapakları standart ka-
paklardır ve döküş haznesinin altına monte edilir.  

P:  
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Çelik rulolu tekne anlamına gelir. Depolama kapasitesi 30.000 
ton'dan büyük tesislerde kullanılmalıdır. Günlük ve sürekli 
kullanıma uygundur. Teknenin üst kısmında, çelik rulolar var-
dır. Zincir, bu rulolar üzerinde hareket eder. Polyamid ruloya 
göre, çok daha uzun zamanda aşınır. Tek konveyörle, birden 
fazla silo dolumu yapılıyorsa, silolar arasında ürün karışır. 
Konveyör boşaltım kapakları standart kapaklardır ve döküş 
haznesinin altına monte edilir.  

C:  

Polyamid rulolu ve klavuzlu tekne anlamına gelir. Depolama 
kapasitesi 30.000 ton'dan küçük tesislerde kullanılmalıdır. 
Günlük ve sürekli kullanıma uygun değildir, sürekli olmayan, 
kısa zamanlı kullanıma uygundur. Teknenin üst kısmında, 
polyamid rulolar vardır. Zincir, bu rulolar üzerinde hareket 
eder. Teknenin alt kısmında, uhmw  malzemeden mamul, taşı-
yıcı klavuz vardır. Zincir, bu klavuzun üstünde hareket eder; 
bu nedenle taşınan üründe kırılmalar olmaz. Tek konveyörle, 
birden fazla silo dolumu yapılıyorsa, silolar arasında ürün ka-
rışır. Konveyör boşaltım kapakları standart kapaklardır ve 
döküş haznesinin altına monte edilir.  

PK:  

Çelik rulolu ve klavuzlu tekne anlamına gelir. Depolama ka-
pasitesi 30.000 ton'dan büyük tesislerde kullanılmalıdır. Gün-
lük ve sürekli kullanıma uygundur. Teknenin üst kısmında, 
çelik rulolar vardır. Zincir, bu rulolar üzerinde hareket eder. 
Polyamid ruloya göre, çok daha uzun zamanda aşınır. Tekne-
nin alt kısmında, uhmw malzemeden mamul, taşıyıcı klavuz 
vardır. Zincir, bu klavuzun üstünde hareket eder; bu nedenle 
taşınan üründe kırılmalar olmaz. Tek konveyörle, birden fazla 
silo dolumu yapılıyorsa, silolar arasında ürün karışır. Konve-
yör boşaltım kapakları standart kapaklardır ve döküş haznesi-
nin altına monte edilir.  

CK:  
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Bölmeli ve klavuzlu tekne anlamına gelir. Tekne ara bölme ile 
bölünmüş ve uhmw malzemeden taşıyıcı klavuz monte 
edilmşitir. Teknenin alt kısmınsa, uhmw malzemeden mamul, 
taşıyıcı klavuz vardır. Zincir, bu klavuzların üstünde hareket 
eder; bu nedenle üründe kırılmalar olmaz. Bir miktar ürün, 
zincirli konveyör zinciri üzerinde kalır. Zincir üzerinde taşınan 
ürün diğer silolara dökülür. Farklı ürün depolanmak ve bu 
ürünlerin birbirine karşması istenmiyorsa bu konveyör kulla-
nılmalıdır. Bölmeli ve klavuzlu konveyör de mutlaka özel ka-
paklar kullanılmalıdır. Konveyör boşaltım kapakları, tekne ile 
döküş haznesi arasına takılarak, döküş haznesi içnde farklı 
ürün depolanması önlenir. Bu konveyör her kullanıma uygun-
dur.  

BK:  

Bölmeli tekne anlamına gelir. Tekne ara bölme ile bölünmüş 
ve üst bölüme uhmw malzemeden ince bir taşıyıcı klavuz 
monte edilmşitir. Teknenin alt kısmında, taşıyıcı klavuz yok-
tur. Zincir, teknenin alt yüzeyine sürterek hareket eder; bu 
nedenle taşınan üründe kırılmalar olur. Zincir, teknenin alt 
kısmından, üst kısmına doğru yön değiştirdiğinde, tekne zemi-
ninde kalan ürünü de üst bölmeye taşır, tekrar alt bölmeye 
ürünü dökerek, istenilen kapaktan boşaltma yapar. Böylelikle 
kısa bir zaman içinde tekne içinde ürün kalmamış olur.Bu kon-
veyör, ürünün kırılması istenmeyen, fakat silolar arası farklı 
ürünler depolanan tesislerde kullanılmalıdır. Konveyör boşal-
tım kapakları standart kapaklardır ve döküş haznesinin altına 
monte edilir.  

B:  

Ürün Yoğunluğu 

ZKY-2624 
70 m³/s 

ZKY-2632 
140 m³/s 

ZKY-3238 
210 m³/s 

ZKY-3643 
280 m³/s 

ZKY-4052 
325 m³/s 

ZKY-5358 
390 m³/s 

Buğday (780 kg/m³) 50 t/h 100 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h 

Arpa (650 kg/m³) 40 t/h 90 t/h 130 t/h 180 t/h 240 t/h 285 t/h 

KAPASİTE TABLOSU 
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KONVEYÖR KOD ÖRNEĞİ: 

 

           
ZKY 2632 15 P C         
                       
                Redüktör Tipi  

              
               
                 Zincir Taşıyıcı Tipi  

             
                     
                  

Zincirli Konveyör Uzunluğu  
            
                    
                   

Kasa Ölçüsü  
           
                   
                   Zincirli Konveyör Çalışma Tipi :  Y(Yatay) , E(Eğimli) 
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A

B

Ölçüler ZKY-2624 ZKY-2632 ZKY-3238 ZKY-3643 ZKY-4052 ZKY-5358 
A(mm) 260 260 320 360 400 530 
B(mm) 240 320 380 430 520 580 

          Zincirli konveyörler tahıla zarar vermeden siloları doldurma ve boşaltma amaçlı olarak farklı kapasiteler ve 
farklı model seçenekleri ile galvanize çelikten üretilmektedir.Tahrik,tekne ve avare kısımlarından meydana gelen zin-
cirli konveyörler tamamıyla cıvata-somun bağlantısı ile birbirine monte edilmektedir. Böylece zincirli konveyörlerin 
montaj süresi kısaltılmış,teknik servis ve bakımı kolaylaştırılmıştır.Galvanize sacdan üretilmesi ayrı bir avantajdır ve 
zincirli konveyörün kullanım ömrünü arttırmaktadır.Dolayısıyla her yıl boya bakımı gerekmeyecektir. Bu da uzun 
vade de bakım maliyetini azaltacaktır. 

           Aşağıda konveyör kasalarına ait kesit iç ölçüleri verilmiştir. 


