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III 4 Adımda 
Depolama Sistemi 

Güvenliğinizi 
Gözden Geçirin !!!

Kullanım Amacına
Uygun TasarımI

Depolama sistemi 
kul lanım koşul lar ı  
değer lendir i lerek 

tasar lanmalıdır.

+ Adet ve kapasi te 
+ Boyut ve ağır l ık
+  Ürün şekl i
+  Makina yardımı 
veya insan gücü i le 
depolama

Depolama sistemini alanı (raf adeti, sayısı vb.) işletmenizdeki üretim kapasitesine uygun 
olarak seçilmeli, gerektiğinde palet ayağı, güvenlik durdurucusu, palet kapısı kullanılmalı, varil 
vb. şekillerde depolanacak ürünlerin şekline uygun olarak aparatlar oluşturulmalı,  insan gücü 
kullanılarak depolama yapılması durumunda ürünün ağırlığı ve raf yükseklikleri insan 
ergonomisi ile ilgili standartlara uygun tasarlanmalıdır. 

Koruma Önlemleri 
ve Personel EğitimiII

Ara Bağlantı

Dikmelerin 
yüksekliği ve raf 
deriniğine göre 
uygun ölçü ve 

adette ara 
bağlantının 

montajı doğru 
noktaya 

yapılmalıdır.

Dikme Koruyucu

Endüstriyel 
araçların taşıyıcı 

dikmelere 
çarpması uygun 
nitelikli tampon 

veya koruyucular 
ile 

engellenmelidir.

Raf Sonlandırmaları

Raf 
sonlandırmaları 

koruyucu 
bariyerler ile 

desteklenmelidir.

Uyarı İşareti

Depolama 
sistemi 

üzerindeki 
rafların 

kapasitesi 
belirtilmeli ve 
raflar uygun 

uyarı işaretleri ile 
donatılmalıdır.

Eğitim

Depolama 
sisteminin 

güvenliğinden 
sorumlu bir 

personel atanmalı 
ve tüm personel 
güvenlik şartları 

konusunda 
eğitilmelidir.

Kaldırma Makinaları 
ve Donanımı

III
İşletme içerisinde kullanılan kaldırma iletme makinaları depolama 
sisteminin koridorları arasında rahatlıkla fonksiyonlarını yerine 
getirebilmelidir. Dönme çapı (d) koridor genişliğine (e) uygun değil 
ise potansiyel bir kaza riski bulunduğu kabul edilir.

a: Yere işaretlenmiş çizgi
b: Palet veya yükün maksimum boyutu
c: Açıklıklar (100 mm)
d: Forklift ve yük için dönme çapı
e: Çalışma koridoru genişliği

Palet üzerindeki yük ile 
raf arasındaki boşluklar

Paletin düşmesini 
önlemek için dayamalar

Palet ölçülerinin rafa 
uygunluğu

Paleti üzerindeki yüklerin 
palete dengeli istiflenmesi

PALETLERDE 
KONTROL

Periyodik
Muayene
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EN 15635 
Çelik Statik Depolama Sistemleri 
standardına göre  
depolama sistemleri        
12 Aylık periyotlarla 
yetkili bir kişi tarafından 
muayene edilmelidir.

ontrol kapsamı aşağıda 
belirtilmiştir.
- Yapısal Hasarlar
- Dikmelerin Açısal 
Doğrusallığı
- Taban Plakası ve 
Bağlantılarının Durumu
- Kaynak Bölgesi ve Ana 
Malzemede Çatlak Kontrolü
- Zemin Durumu
- Palet Üzerindeki Yüklerin 
Konumu
- Yükün Raflara Göre 
Konumu
- Rafın Kurulum Talimatına 
Uygun Montajı
- Uyarı ve Bilgilendirmeler
- Aşırı Yükleme

Önce

Sonra

AŞIRI YÜKLEMENİN KONTROLÜ
Konsollarda 
L/100 
Kirişlerde 
L/200 
değerinin aşılması 
durumunda raf aşırı 
yüklenmiş sayılır.

HASAR KONTROL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Depolama sistemi dikmelerinde, kirişlerinde ve ara desteklerde olan hasarlar üç seviyede değerlendirilir.

GÜVENLİ
DEPOLAMA 
İÇİN
KONTROL
E T T İ R İ N .

KAPASİTE TAYİNİ
Raflarınızın taşıma kapasitesini statik analizlerini yaptırarak belirleyebilirsiniz.


