Mobil Konkasör ve Beton
Santralleri
Büyük taşların daha fazla
alanda kullanılabilmeleri
için ufalayarak küçük
parçalara ya da istenilen
büyüklükteki parçalara
ayıran tesislere konkasör
adı verilmektedir.
Konkasörlere ülkemizin
hemen her yerinde
rastlamak mümkündür. Taş
çıkan her yere bu tesisler
kurulabilir ve üretim
yapabilir. Genellikle şehir
merkezlerinden uzakta
faaliyet göstermektedirler.
Konkasör tesisleri her yere kurulabilir fakat uzun vadeli programlar için kurulacak bölgedeki taş
miktarının hesaplanması gerekmektedir. Eğer yeteri kadar taş yok ise kurulacak konkasör tesisi tam
olarak istenileni veremeyecektir. Kısaca kurulacağı alanda hammadde sıkıntısı olmaması
gerekmektedir. Bunun için önce alanın etüt edilmesi, yeterli hammadde varsa kurulumun yapılması
gerekmektedir. Konkasörler mobil ve sabit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sabit bir konkasörler
adından da anlaşılacağı uzun kurulum gerektiren ve sabit olarak üretim yapan tesislerdir. Mobil
konkasörler ise uzun kurulum gerektirmeyen tesislerdir. Mobil konkasör fiyatı, sabit konkasöre göre
daha uygundur. Bunun birçok sebebi vardır.
Mobil Konkasör ve Beton Santralleri Nasıl Çalışmaktadır?
Mobil konkasör fiyatları sabit olan konkasörlere göre daha uygun olabilmektedir. Konkasör ürünleri
yol yapımında ve özellikle yapı sektöründe kullanılmaktadır. Yapı sektörünün temel hammaddesi ise
betondur. Bu durumdan dolayı konkasör tesisleri ile beton santralleri arasında ilişki vardır. Kırılan
taşlardan elde edilen ürünler beton yapımı için kullanılmaktadır. Buradan da inşaat alanlarına
gönderilerek yapı sektöründe kullanılması sağlanmaktadır. Bu ilişkiden dolayı bazı işletmeler hem
konkasör tesisi, hem de beton santralleri kurarak ikisini aynı anda işletmektedirler. Özellikle bu iki
tesis yan yana olduğunda seri şekilde beton üretimi yapılabilmekte ve üretilen betonun maliyeti
düşmektedir. Maliyetin düşük olma sebeplerinden birisi ulaşımdır. Konkasör ürünlerini herhangi bir
yere taşımadan üretildiği yerde beton yapımı için kullanmak, maliyet açısından olumlu şekilde
yansımaktadır. Ulaşım için ücret ödenmemesi, maliyetin düşmesine sebep olmaktadır. Tabi bunun
gibi maliyeti düşüren ya da artıran birçok sebep bulunmaktadır.

Mobil Konkasör ve Beton Santralleri Arasındaki İlişki
Satılık mobil konkasör arayışları bu düşük maliyetlere bağlı olarak da artış göstermektedir. Konkasör
ürünlerinin, beton santrali ile birlikte düşük maliyetli beton üretmesi ve bu betonun birçok alanda
kullanılması işletmeleri bu alana yöneltmişlerdir. Ülkemizde bulunan inşaat sektörünün sürekli olarak
büyümesi betona olan ihtiyacı artırmıştır. Konkasör tesisi ve beton santrali sahipleri ürettikleri beton
için pazar sıkıntısı yaşamamaktadır. Çünkü büyüyen inşaat sektörü sebebiyle özellikle bazı illerde
neredeyse her sokakta inşaata rastlamak normal hale gelmiştir. Bu durumdan dolayı üretilen beton

çok rahat satılabilmektedir. Hatta bazı bölgelerde bulunan konkasör tesisleri ve beton santralleri
sipariş olarak verilen betonu üretmeye yetişememektedir. Bu kadar yoğun kullanılmakta olan beton
içi işletmeler yeni tesisler kurmakta ya da mevcut tesislerinin kapasitesini artırmaktadırlar. Böylece
istenilen betonu daha rahat şekilde yolları bulunmuş olmaktadır.

