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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL / MESLEK Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 

MODÜLÜN ADI Makas Kontrol Sistemleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül raylı sistemlerde kullanılan makasları dolayısıyla 

makas motorlarını kumanda ve makas pozisyonlarını kontrol 

etmek, bunların devrelerini oluşturmak ve bu devre 

elemanlarının bakım onarımını yapmak ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Makasları kumanda ve makas pozisyonlarını kontrol etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında makasları kumanda 

ederek makas pozisyonlarını kontrol edebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Makas motorlarının kumanda ve kontrol devrelerini 

oluşturabileceksiniz.  

2. Elektrik kilitli makas kontrol devresi oluşturabileceksiniz. 

3. Dedektörlü makas kontrolü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sistemin kurulacağı yer, işletme 

Donanım: Makas motoru, röleler, motor montaj malzemeleri, 

projeler, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Raylı sistem içerisindeki araçların düzenli bir şekilde hareket edebilmesi,  hareketlerin 

daha hızlı olabilmesi için makas sisteminin iyi tanınması gerekmektedir. 
 

Edineceğiniz bilgi ve beceriler ile Raylı Sistemler Teknolojisi alanının Raylı Sistemler 

Elektrik Elektronik dalı içerisindeki makas sistemlerini oluşturan elemanları tanıyarak bakım 

ve onarımını yapabileceksiniz. Makas motorlarını öğrenecek, makas motorlarının kumanda 

ve kontrol işlerini yapabilecek, makas enerji devrelerini okuyabilecek ve gerekli olduğu 

durumlarda bu devrelere müdahale edebileceksiniz.  
 

Bu modül sonunda makas kontrol çeşitlerini tanıyacak, bunların kumanda kontrolünü 

ve bakımını yapabileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında makas motorlarının bakım ve 

onarımını yapabileceksiniz. 
 

   

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmelerde bulunan 

sinyalizasyon merkezini gezerek makaslar, makas motorları hakkında bilgi 

edininiz. Ayrıca bölgede bulunan makas sistemlerini inceleyeniz. Bu 

araştırmaları yaparken edindiğiniz bilgileri not ederek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. MAKAS MOTORLARI 
 

Demir yolu araçlarının bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan hareketli ve sabit 

parçalardan oluşan tesise makas denir.  

 

Resim 1.1: Makasın yoldaki görünümü 

Demir yolu araçlarının karayolu araçlarından önemli bir farkı da dümenlerinin 

olmayışıdır. Bu sebeple demir yolu araçlarının bir yoldan diğer yola geçişi yollar üzerine 

döşenen makaslar vasıtasıyla olur. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Trenin yan yola geçişi 

Makaslar normalde iki rayın arasına çift travers üzerine monte edilir. Montaj 

yapılırken yol çalışmaları, bakımı, kar ve su gibi etkenleri göz önüne alınarak iyi bir 

korumanın yapılması gerekir.  
 

Makaslar imal edilirken çekme kuvveti (KN), itme kuvveti (KN), çekme akımı (A), 

çalışma gerilimi (V) gibi özellikler dikkate alınarak imal edilir. Yüksek hızlarda kullanılan 

makasların özellikleri, düşük hızlarda kullanılan makaslara göre daha fazla güçlüdür. Yüksek 

hızlarda döner göbekli makaslar kullanılırken düşük hızlarda sabit göbekli tipler kullanılır. 
 

Uzaktan kumandalı motorlu makaslar, kontrolör merkezinden kumanda edilerek 

düzenlenir ancak kontrolörden izin alınarak manevra veya başka nedenlerle panodan veya 

istasyon kumanda masasından düzenlenebilir. 
 

Basit bir makas üç bölümden oluşur: 
 

 Dil takımı 

 Ara raylar 

 Göbek ve kontra raylar 

 

Şekil 1.2: Makasın bölümleri 
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 Dil takımı 
 

Demir yolu araçlarının yol değiştirmesini sağlayan kısımdır. 
 

Dillerin ara raylarına bağlandığı bölüme ökçe adı verilir. Diller ökçeden hareket 

ediyorsa mafsallı dil; kendi esnekliği ile hareket ediyor, ökçeden hareket etmiyorsa fileksibl 

dil denir. 
 

 Ara raylar 
 

Makas dil takımı ile göbek takımını birleştiren raylara makas ara rayları adı verilir. 
 

 Göbek ve kontra raylar 
 

Göbek, makasın doğru yol bir ray ile sapan yol bir rayının birbirini kestiği noktaya 

denir. Bu kesişme noktasından tekerlek budenlerinin geçişini sağlamak için iki ray kesişme 

noktasından başlayarak dışa doğru bükülür ve tavşanayağı denilen eğrileri oluşturur. 

Kesişme noktasında tekerlek budenlerinin serbestçe geçmesi için bir boşluk bırakılır. Bu 

boşlukta araçların yol değiştirmemesi için de karşılarında kontra raylar bağlanır. 
 

1.1. Makaslara Kumanda Şekilleri 
 

Makasların kumandası iki şekilde yapılabilir: 
 

 Uzaktan kumandalı  
 

Bu tip makaslar elektrik motorları ile teçhiz edilmişlerdir.  CTC hat kesimlerinde 

kontrolör kumanda merkezi ya da istasyon kumanda masasında veya kumanda panosunda 

elektriksel olarak kumanda edilebilen, gerektiğinde mekanik olarak kol takılarak elle tanzim 

edilebilen, durumları izlenilebilen makaslardır. Ana hatlarda ve yüksek hızlarda kullanılır. 

 

Resim 1.2: Uzaktan kumandalı motorlu makas 

 Elle kumandalı makaslar 
 

Elektrik kilitli makaslar, kontrolör merkezi veya istasyon kumanda masasından 

kilidinin elektriksel olarak çözülmesinden sonra bir görevli tarafından elle kullanılan toplu 

basit makaslardır. Durumları, kontrolör merkezi ve istasyon kumanda masasında izlenebilir. 

Topları sarıya boyalı makaslardır. Sinyalizasyonlu hatlarda kullanılır. 
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Resim 1.3: Elektrik kilitli (K) makas 

1.1.1. Tiplerine Göre Makaslar 
 

 Ters çıkmalı  
 

Tren her iki yönden de makasa girip çıkabilir. Manevrası bol terminal denilen 

istasyonlarda bu tip makasların kullanımı tercih edilir. Bunların raya bastırma ve çekme 

kuvvetleri diğer tiplere göre daha düşüktür. Uzaktan kumanda edilebilir. 
 

 Ters çıkmasız  
 

Bu tip makaslar ana hatlarda kullanılır. Tren tek yönlü olarak üzerinden geçer. Rayı 

itme ve çekme kuvvetleri çok yüksektir. Bunlar da uzaktan kumanda edilir. 
 

1.2. Makas Motorlarının Özellikleri 
 

Makasların uzaktan kumandasını sağlayan en önemli etken, bu sistem içerisinde 

çalışan elektrikli motorlardır. Makas sistemi içerisinde genellikle doğru akımla çalışan 

motorlar kullanılır. Bu motorlar 26 VDC ile iki yönlü çalıştırılabilen motorlardır. Kurulan 

mekanizma ile motora uygulanan gerilimin yönü değiştirilir. Bu şekilde kullanılan motor iki 

yönlü çalıştırılmış olur. Bu motorlar 26 VDC’lik hazırlanmış bataryalar ile beslenir. Makas 

dillerinin yaslanma rayından diğer yaslanma rayına en kısa sürede ulaşması için gerekli olan 

itme gücünü verebilmelidir. Ayrıca makas motorları 2 ile 3 mm’lik dil açıklıklarını kontrol 

eder yani makas kilidi 2 mm’den aşağıda kilitler, 3 mm’den itibaren kilitlemez. 

 

Resim 1.4: Makas hareket mekanizması sandığının içindeki DC motor 
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Resim 1.5’te makas motorunun çalışması için gerekli olan bilgiyi alan ve hareket 

sonrasında motorun durumunu kontrolöre bildiren makas mekanizması içindeki kontak 

grubu görülmektedir. Makasın son durumuna göre motor devir yönünü değiştirmesi için 

gerekli hazırlık makasın daha önceki çalışmasında hazırlanmıştır. Kontrolör makasın 

harekete geçmesi için gerekli talimatı verdiğinde kontaklar çalışmaya başlar ve motora 

çalışması için gerekli gerilimi sağlar. Sistem çalışmaya başlar. Makas sistemi çalışarak 

konum değiştirir. 

 

Resim 1.5: Makas hareket mekanizması sandığının içindeki kontak grubu 

1.2.1. Makas Motoru Kumanda Devresi (Westınhouse) 
 

Şekil 1.3’te görülen bağlantıda, kumanda merkezinden makası normal konuma (+) 

getirmek için kumanda kodu gönderildiğinde arazideki (sahada) CTC istasyonunda bulunan 

DTS cihazının 10 numaralı ucundan B16 volt pozitif enerji (+) çıkacaktır. Bu enerji ZR 

(mahalli kumanda pano rölesi) rölesinin düşük kontağından, LR kilit rölesinin çekik 

kontağından geçerek makas motorunun normal (+) durumuna kumanda eden NWRS 

rölesinin +1 ucuna gelecektir. Bobinin -1 ucuna yine DTS cihazının 18 numaralı ucundan ve 

NWSR rölesinin düşük 4 numaralı kontağından N16 negatif batarya gelecektir. Bu batarya 

ile NWSR rölesinin 1 numaralı bobini çekecektir. Belirli bir sürenin sonunda DTS 

cihazından gelen enerji kesileceğinden NWSR rölesinin çekik durumda kalmasını sağlamak 

amacıyla yine bu rölesinin çekik 1 numaralı kontağı üzerinden 2 numaralı bobine 16 volt 

enerji uygulanır. Bu enerji NWSR rölesinin 2. bobinine kendi çekik 1 numaralı kontağı 

üzerinden, OR rölesinin düşük 1 numaralı kontağı ve makas motorundan gelen B16 volt 

pozitif (+) enerji +2 ucuna gelir. -2 ucu da N16 negatif (-) enerji aldığından NWSR rölesi 2. 

bobini vasıtasıyla çekili durumda kalmaya devam eder. ZR rölesi makas motoruna 

mahallinden kumanda edildiği zaman çeker ve makas motoruna merkezden kumanda edilme 

devresini açar (makasın normal durumu için ZR rölesinin 1 ve 3 numaralı kontakları, ters 

pozisyonu için 2 ve 5 numaralı kontakları).  
 

LR kilit rölesi giriş çıkış sinyalleri arasındaki makaslar (OS) bölgesinde bir tren 

bulunması veya giriş veya çıkış sinyallerinden herhangi birinin tanzim edilmiş olması 

durumunda düşüktür. Bu durumda makas motoruna hem kumanda merkezinden hem de 

mahallî kumanda panosundan elektrikle kumanda edilemez.  
 

OR rölesi aşırı akım rölesidir. Her ne sebeple olursa olsun makas motorunun aşırı 

yüklenmesi veya zorlanması durumunda fazla akımdan etkilenerek çeker ve makas 
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motorunun kumanda devrelerinin çalışmasını iptal eder. Böylece makas motoru sargılarının 

yanmasını önlediği gibi diğer parçalarının da zarar görmesini engeller. 

 

Şekil 1.3: Westinhause tipi makas motoru kumanda devresi 

1.3. Makas Motorlarının Kilitleme ve Algılama Mekanizmaları 
 

Şekil 1.4’te bir elektrikli makasın hareket mekanizmasının ayrıntılı resmi 

görülmektedir. Bu resme göre makas hareket mekanizmasını kısaca açıklayalım. 
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Şekil 1.4: M4 Makas hareket mekanizması 

1 Muhafaza sandığı 

3A Elektrikli motor 

4 Dişli treni 

5A Dişli çubuk 

5B Dişli çubuk 

5C Döner makas kilidi 

5D Makas kilit dişi 

6A Tahrik dişli çubuğu 

6B Tahrik dişli çubuğu 

6C Dişli çubuk yuvası 

6D Dişli çubuk yuvası 

6E Dişli çubuk yuvası 

6F Dişli çubuk yuvası 

7A Beşiksel hareketli kol 

7B Mafsallı çubuk 

7C Müşir 

7D Stabilizatör 

8 Akım yönü değiştirici kontaklar 

9 Yüzük komütatör 

10A Yüzük komütatör 

10B Yüzük komütatörleri çalıştırıcı 

10C Sürgü 

10D Sürgü 

11A Kamalı kontrol çubukları 

11B Kamalı kontrol çubukları 

12A Elle çalıştırma tertibi 

12B Elle çalıştırmak için kol 

13 Elektrikle çalıştırma kesme anahtarı 
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 Döküm demirden yapılmış bir sandık muhafazanın içinde bulunur. Bu 

muhafaza içinde elektromekanik aksamı bulundurur. Bu sandığın üstü su, toz ve 

toprak gibi yabancı maddelerin girmesini engellemek ve gerektiğinde içine 

kolayca ulaşmayı sağlayacak kilitli bir kapağa sahiptir. 

 

Resim 1.6: Döküm demirden yapılmış sandık muhafaza 

 İki yönlü çalışabilir doğru akım motoru 26 VDC ile veya 110 VAC ile 

çalışabilir. Motor mili dişli trenine geçen ve makası hareketlendiren bir pilot 

dişli ile bağlantılıdır. Şeffaf kapak sökülerek motor kolektör ve fırçalarına 

ulaşılabilir. 

 

 Dişli treni dişliler grubuna verilen addır. Sonuncu dişli debriyaj ile irtibatı 

sağlar ve 5 grubuna hareket verir. 

 

 Dişli çubukları ve döner makas kilidinin çalıştırmaya mahsusu küçük dişliler 

ana şaft üzerine yerleştirilmiş olup bağımsız olarak dönebilir. Bunların 

bağlantısı elastik rondelalar tarafından uygulanan basınçtır. Makasın hareketi 

esnasında bu grup birlikte hareket eder. 5A ve 5B dişlileri 6A ve 6B 

çubuklarının hareketini kumanda ederler. 5C makas kilidi ve 5E ve 5D 

tokmakları yardımı makas işlemini yaptıktan sonra hareketi durdurur. 

 

 Kremyer dişlili 6A ve 6B çubukları makas mekanizması içinde uygun kanallar 

içinde kayarak hareket ederler. Bu çubuklar her hareketin sonunda makas 

kilitleme tokmaklarının oturacağı 6C ve 6E yuvaları ile bağlantılıdır. Her dişli 

çubuk TC6 ve TL6 hareket çubuklarına bağlanmak üzere son bulur. 
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Resim 1.7: Makas hareket mekanizması sandığının iç görünümü 

 Beşiksel hareketli 7A kolu ana şaft üzerinde bir nokta etrafında serbestçe 

dönerek hareket edebilir. 5L döner makas kilidi ile direkt olarak devamlı olarak 

temas hâlindedir. Bir hareketin sonunda levyeler ve 7B mafsal çubuğu vasıtası 

ile motorun beslenme devresindeki akım yönü değiştirici 8B kontaktörünü 

faaliyete geçirir. Pozisyon göstergesi 7C makas normal durumda iken kolayca 

düzenlenebilen bir parçadır. Grup stabilizatörü 7D tren hareketlerinden doğan 

sarsıntının makas sistemi içerisinde istenilmeyen hareketlere engel olur. 
 

 Akım yönü değiştirici 8 kontaktörü sabit ve hareketli kontaklardan oluşur. Her 

hareketin sonunda motoru besleyen akımı keser ve bir sonraki harekette motoru 

çalıştırmak için devreyi önceden hazırlar. 
 

 Yüzük komütatörü 9 döner makas kilidi 5C’nin pozisyonunu elektrikle olarak 

kontrol eder. Komütatör, beşiksel hareketli 7A çubuğuna irtibatlı 7B çubuğu 

tarafından kontrol edilir ve döndürülür. Yüzük çalışmasının sonunda elektrikli 

kilidin pozisyonunu kontrol eder. 
 

 Nihai makas dili uçları durumunun ve komütatör hareket çubuklarının elektrikli 

kontrollerine mahsus 10A yüzük komütatörü, beşiksel hareketli 10B tertibi 

komütatörün dönmesini kontrol eder. 
 

 Kamalı makas kontrol çubukları, 11A ve 11B çubukları muhafaza kutusuna 

tespit edilmiş kılavuz kanalar içinde hareket eder. Bu çubuklar üzerinde bulunan 

çentikler 10 grubunu faaliyete geçirir ve kontrol sürgülerini hareket ettirerek 

komütatör yüzüğünü döndürür. Kontrol çubukları makas dillerinin hareketlerini 

takip eder ve 11E vasıtası ile birbirleri ile irtibatlıdır. Açık makas dilinin 

çubuklarını bağlayan bir pim düştüğü ve kırıldığı takdirde 11E yayı alakalı 

çubuğu ve sürgüyü hareket ettirir. Başlangıçta yüksekte olan sürgüyü basılı yayı 

tarafından aşağıya itilir ve bu hareket yüzük komütatörü tarafından dönerek 

hatalı durumu masa başındaki kontrolör haber verir. 



 

 12 

 Kol ile çalıştırma tesisi sırasında yapılacak ayarlar ve enerji kesilmesi hâlinde 

kullanılmak üzere makas makinesi sandığı dışından sokulan 12D kolu ve bu 

sisteme bağlı hareket ettirme sisteminden oluşur. 
 

 13 kol ile hareket için 12D kolu kullanılması sırasında motora gelen enerjiyi 

kesen bir emniyet sistemidir. 
 

1.4. Makas Motorlarının Dönüş Kontrolü 
 

Makas motorları, makasın iki yönlü hareket edebilmesi için iki yönlü dönüş 

yapmaktadır. Bu hareketi kontrollü yapabilmeleri için kontrol devreleri tasarlanmıştır. 
 

1.4.1. Makas Motoru Enerji Devreleri (Westinghouse) 
 

Makas motorunun normal (+) durumuna kumanda edilmek istendiğinde normal (+) 

duruma ait olan NWSPR rölesinin çekik duruma getirilir. NWSPR rölesinin çekmesi ile 

bunun çekik 3 numaralı kontağından B26 volt pozitif (+) enerji makas motoruna ait 

endüvinin artı (+) kutbuna gelecektir. Endüvinin eksi (-) kutbundan çıkan uç OR aşırı akım 

rölesinin bobininden geçerek RWSPR rölesinin çekik 4 numaralı kontağı ve makas motoruna 

ait endüktör kutup sargılarını da ikaz ederek 26 voltluk bataryanın eksi (-) ucundan (N26) 

devresini tamamlayarak makas motorunu döndürecektir. Motorun çalışması ile makas 

normal (+) konuma tanzim edilmiş olacaktır.  
 

Makas ters (-) konuma getirilmek isteniyorsa bu takdirde RWSPR rölesi çekecek ve 

NWSPR rölesi düşecektir. RWSPR rölesinin çekik 3 numaralı kontağı, OR rölesinin bobini 

üzerinden makas motoruna ait endüvinin (-) ucuna B26 volt pozitif enerji, endüvinin artı 

ucuna ise endüktör sargısı ve RWSPR rölesinin çekik 4 numaralı kontağı üzerinden N26 

negatif enerji gelecektir. Endüvi kutuplarına ters yönde enerji geldiğinden makas motoru ters 

yönde dönecek ve makası da ters (-) pozisyona tanzim etmiş olacaktır. 
 

Makas motorunda endüvinin uçlarına uygulanan enerji artı kutba artı, eksi kutba eksi 

enerji geldiğinde motorun doğru  (+) yönde; eksi kutba artı, artı kutba eksi enerji geldiğinde 

ters (-) yöne döner. 

 

Şekil 1.5: Makas motoru enerji ve aşırı alım devresi 
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1.4.2. Bir Makasın Dönüşünün Kontrol Edilmesinin Basit Bir Devresi 

 

Şekil 1.6: Makasın ana yola tanzimi 

T1 yolu boş, T2 yolu meşgul edilmiş ve S21 sinyal kırmızı, S11 yeşil iken makas ana 

yola tanzim edilmiş olur. 
 

1.4.3. Makas Kontrol Devresi 
 

Bir makas aşağıdaki gibi hazırlanmış bir elektrik devresi ile kontrol edilebilir. 

Aşağıdaki devrede istenmeyen hataları önlemek için koruyucu röleler kullanılmıştır. Ayrıca 

makas bir yöne çalışırken diğer yöne doğru çalışması yine bu devre ile önlemiştir.  

 

Şekil 1.7: Makas kontrol devresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Makas motorlarının bakım ve onarımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makas motoru kumanda devresini 

oluşturunuz. 
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Makas motoru enerji devresini oluşturunuz. 
 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Makas motoru işar devrelerini oluşturunuz. 
 Bu işlem esnasında röle ve 

kontak bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Makas motorunu çalıştırınız. 

 Kontrolörden izin alınız. 

 Motorun yaptığı hareketlerin 

doğru komutlarda olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 Makas motorunun mekanik ayarlarını yapınız. 

 Motorun makası gitmesi gereken 

yere kadar götürüp götürmediğini 

kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Demir yolu araçlarının bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan tesise ne denir? 

A) Geçit     B) Motor 

C) Makas     D) ATS 

 

2. Makaslar manevra veya başka nedenlerle panodan veya istasyon kumanda masasından 

düzenlenebilmesi için kimden izin almak gerekir? 

A) TSİ şefi     B) Kondüktör 

C) İstasyon şefi    D) Kontrolör 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi makasın bölümlerinden değildir?  

A) Magnet     B) Dil takımı 

C) Ara raylar    D) Göbek ve kontra raylar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi makas çeşitlerinden değildir?  

A) Otomatik çalışan makas  B) Uzaktan kumandalı motorlu makas 

C) Elektrik kilitli makas    D) Devre kontrollü makas 

 

5. Uzaktan kumandalı çalışan makaslar hangi durumlarda kol ile çalıştırılır? 

A) Tren o yoldan geçeceği zaman   

B) Tren şefi o yoldan geçmek istediğinde 

C) Makasın hızlı çalışması istendiğinde  

D) Elektrik enerji kesilmesinde 

 

6. Makas motorlarında dil açıklıkları kaç mm’den aşağı olursa makası kilitler?  

A) 1 mm     B) 2 mm  

C) 3 mm     D) 4 mm 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makas motoru kumanda devresini oluşturdunuz mu?   

2. Makas motoru enerji devresini oluşturdunuz mu?   

3. Makas motoru işar devrelerini oluşturdunuz mu?   

4. Makas motorunu çalıştırdınız mı?   

5. Makas motorunun mekanik ayarlarını yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi doğrultusunda elektrik kilitli makas kontrol devresini 

oluşturabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmelerde bulunan 

sinyalizasyon merkezini gezerek elektrik kilitli makasları inceleyiniz. Bu 

elektrik kilitli makaslara ait elektrik devrelerini bulup bu devrelerin 

çalışmalarını inceleyiniz. Ayrıca bu devrelerin bir kopyasını da derse 

getirebilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken edindiğiniz bilgileri not ederek 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ELEKTRİK KİLİTLİ MAKASLAR 
 

Bu tip makaslar içeriklerinde motor bulundurmaz. Bu makasların kontrolü elle 

yapılmasına rağmen içerdiği elektrik bağlantıları yardımı ile sinyalizasyon sistemlerinde de 

durumları görülmektedir. 
 

2.1. Elektrik Kilitli Makasların Yapısı 
 

Bu makaslar, fiberglas ile güçlendirilmiş plastik kaplı, dökme demir kutu içerisinde 

korunmaktadır.  
 

Algılama ve kilitleme mekanizmaları bu muhafazanın içindedir. Bu sandığın üst 

kapağı su, toz ve toprak gibi yabancı maddelerin girmesini engeller ve gerektiğinde içine 

kolayca ulaşmayı sağlar. Gövdeye bir kilit mekanizmasıyla anahtar kullanılarak tutturulur. 
 

Uygulandığı makası mekaniksel olarak kilitleyen elektrik devresine sahiptir. Bu 

elektrik devresinde makasın mekanik olarak kilitlenmesini sağlayan anahtar ve röleler 

mevcuttur. 
 

2.2. Elektrik Kilitli Makasların Özellikleri 
 

Bu makaslar kontrolörden izin alınmak şartı ile arazide tren personeli tarafından 

kullanılır. Elektrik kilitli makaslar oluşturulan bir elektrik devresi ile kilitlenir veya kilitli 

durumda tutulur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Elektrik kilitli makas devresi 

Şekil 2.1’deki devrede makaslar rölelerin kumandasıyla kilitlenmiştir. CWL elektrikli 

makasın kilit rölesini çekince kilit çözülür. Kumanda masasında bir işar lambası ile 

konumları kontrol edilebilir. 
 

2.3. Makasın Kilitleme ve Algılama Mekanizmaları 
 

Makaslarda kilitleme normalde 1. kilitleme çubuğu ( İki tane kalın kısa ve uzun tip) ve 

2. algılama çubuğu (İki tane ince uzun ve kısa tip) ile yapılmaktadır.  
 

Kilitleme ve algılama çubukları bulundukları yataklarda kolayca hareket edecek 

şekilde yapılmıştır. Bunlar toz ve sudan korunmuştur. Çubukların bir uçlarında makaslara 

bağlantı için delikler bulunmaktadır. Makas motorları üzerine gelen titreşimleri giderecek 

lastik kovanlar bulunmaktadır. Bu lastikler elektriksel yalıtımı da sağlar. Bu kutunun 

içerisinde nem yoğunlaşmasını gidermek amacıyla ısıtıcılar bulunmaktadır. Gerek kilitleme 

mekanizmalarının gerekse detektör kısmındaki algılama çubuğunun durumları elektriksel 

olarak belirlenir. Kilitleme yapmadıysa elektriksel olarak flaş yapar. 
 

2.4. Elektrik Kilit Devresinin Kontrolü 
 

Şekil 2.2’de 1, 3 ve 5 numaralı makaslar uzaktan kumandalı, motorlu makaslardır. “C” 

makası da elektrik kilitli makastır. Elektriksel devredeki CWL rölesi “C” makasına ait 

elektrikli kilit rölesidir. CWL rölesi çekince elektrikli kilit çözülür. CWL rölesinin 

çekebilmesi için 5 numaralı makasın normalinde mutabakat olması yani 5 NWCR rölesinin 

çekik olması veya 5 numaralı makasa ait kilit rölesinin (5LR) çekik olması gerekir (5 

numaralı makas üzerinden tren geçecek şekilde sinyal açılmamalı veya 5 numaralı makasın 

bulunduğu OS bölgesinde meşguliyet olmamalıdır.). 
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Şekil 2.2: Elektrik kilitli makas devresinin kontrolü 

Elektrik kilitli makaslarda elektrik kilidin yanında bir de makas devre kontrolü  

(makas dedektörü) bulunur. Makas dedektörünün kontaklarından geçen 10 volt enerji 

makasın bulunduğu konuma göre polarite alarak makas normalde (+) ise CNWLPR rölesini, 

eğer makas ters konumda (-)  ise CRWLPR rölesinin çekmesi sağlanır. Bu röleler vasıtasıyla 

makasın bulunduğu konumun tespiti yapılmış olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Makas kontrol devresini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Elektrik kilit devresini oluşturunuz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Elektrik kilit devrelerini çalıştırınız. 
 Bu işlem esnasında röle ve kontak 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Elektrikli kilit deki ve dedektördeki kontak 

ayarlarını yapınız. 
 Makas konumunu kontrol ediniz. 

 Elektrik kilit ve işar testlerini yapınız. 

 Bu işlem esnasında röle ve kontak 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Kontrolörden izin alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Elektrikli makasın kilidi nasıl çözülür?  

A) Elektrikli makasın kilit rölesini çekince  

B) Elektrikli makasın kilit rölesini bırakınca 

C) Anahtarlar konum değiştirince 

D) Besleme geriliminin yönü değişince 
 

2. Elektrik kilitli makaslar kontrolör tarafında nasıl kontrol edilir?  

A) Kumanda masasındaki zil yardımı ile 

B) Kumanda masasındaki işar lambası ile 

C) Yola bakarak göz ile 

D) Kontrole gerek yoktur. 
 

3. Makas kutularının içerisinde nem yoğunlaşmasını gidermek amacıyla ne bulunur?  

A) Boşluklar   B) Nem çekici bezler 

C) Delikler    D) Isıtıcılar 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kilitli makasın görevidir?  

A) Makasa bağlı sinyallerin yanmasını sağlar. 

B) Kapağı elektrikli kilit ile kilitlenir. 

C) Uygulandığı makası mekaniksel olarak kilitler. 

D) Uygulandığı makası fiziksel olarak kilitler. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektrik kilit devresini oluşturdunuz mu?   

2. Elektrik kilit devrelerini çalıştırdınız mı?   

3. Elektrik kilitteki ve dedektördeki kontak ayarlarını yaptınız mı?   

4. Elektrik kilit ve işar testlerini yaptınız mı?   
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda dedektörlü makas kontrol devresini 

oluşturabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmelerde bulunan 

sinyalizasyon merkezini gezerek dedektörlü (devre kontrollü) makasları 

inceleyiniz. Bu dedektörlü (devre kontrollü) makaslara ait elektrik devrelerini 

bulup çalışan bu devrelerin çalışmalarını inceleyiniz. Ayrıca bu devrelerin bir 

kopyasını da derse getirebilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken edindiğiniz 

bilgileri not ederek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. DEDEKTÖRLÜ MAKASLAR 
 

Barınma yoluna ait makasların dil ucu açıklıklarını kontrol etmek için kullanılır. 
 

3.1. Dedektörlü Makasların Yapısı 
 

Bu makaslar, fiberglas ile güçlendirilmiş plastik kaplı, dökme demir kutu içerisinde 

korunmaktadır.  
 

Algılama ve kilitleme mekanizmaları bu muhafazanın içindedir. Bu sandığın üst 

kapağı su, toz ve toprak gibi yabancı maddelerin girmesini engeller ve gerektiğinde içine 

kolayca ulaşmayı sağlar. Gövdeye bir kilit mekanizmasıyla anahtar kullanılarak tutturulur. 
 

Uygulandığı makası mekaniksel olarak kilitleyen elektrik kilitli mekanizmaları ile 

kullanılır. Bu elektrik devresinde makasın mekanik olarak kilitlenmesini sağlayan anahtar ve 

röleler mevcuttur. 
 

3.2. Dedektörlerin Çalışma Prensibi 
 

Dedektörler normalde hareketini makasın kilitli dilinden alır. Devre kontrollü 

makasların görevi, makasın pozisyonunu ve dil açıklığını kontrol etmektir. Normalde kilitli 

olan makasın boştaki dili makas dili anklaşman kilidi ile kontrol edilir. 
 

Kumanda merkezinde herhangi bir işarı yoktur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.3. Makasların Dedektörlü Devrelerle Kontrol Şekilleri 
 

 

 
        A    

  

 
           1B  3 

 
   1A  

 

 
Şekil 3.1’de verilen hatta 1 ve 3 numaralı makaslar, uzaktan kumandalı motorlu 

makaslardır. “A” makası da dedektörlü makastır. “A” makasının pozisyonuna göre dedektör 

kontaklarından geçen 10 volt DC enerji eğer makas normal (+) pozisyonda ise ANWPSR 

rölesini ters (-) pozisyonda ise ARWPSR rölesinin çekmesini sağlayacaktır. Böylece 

makasın bulunduğu pozisyon makas dedektörü (devre kontrolü) tarafından tespit edilmiş 

olacaktır. 

 

Şekil 3.2: Devre kontrollü (dedektörlü) makas devresi 

Şekil 3.2’de verilen devrede ANWPSR ve ARWPSR rölelerini çekebilmesi için 3 LPR 

kilit rölesinin çekik olması gerekir yani 3 numaralı makasın bulunduğu OS bölgesinde tren 

bulunmaması (OS meşguliyeti olmaması) veya 3 numaralı makas üzerinden sinyal tanzimi 

yapılmamış olması gerekir. Makasın pozisyonu belirlendikten sonra (ANWSPR veya 

ARWSPR rölelerinden birisi çektikten sonra) 3 numaralı makas üzerinden tren geçecek 

şekilde sinyal tanzimi yapıldığında 3 LPR rölesi düşecektir. Ancak ANWSPR rölesinin 1 

numaralı çekik kontağı veya ARWSPR rölesinin 5 numaralı çekik kontağı bu durumda kendi 

rölelerinin çekik kalmalarını sağlayacaktır. 
 

Şekil 3.1: Devre kontrollü ( dedektörlü ) makas devreleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dedektörlü makas kontrol devresini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dedektörlü makasın devresini oluşturunuz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız  

 Doğru araç ve gereci kullanmaya 

dikkat ediniz. 

 Dedektörlü makasın devrelerini çalıştırınız. 
 Bu işlem esnasında röle ve kontak 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Dedektördeki kontak ayarlarını yapınız. 

 Makas konumunu kontrol ederek 

gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 İşar testlerini yapınız.  Kontrolörden izin alınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dedektörlü makasın devresini oluşturdunuz mu?   

2. Dedektörlü makasın devrelerini çalıştırınız mı?   

3. Dedektördeki kontak ayarlarını yaptınız mı?   

4. İşar testlerini yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Dedektörlü makaslar neyi kontrol etmek için kullanılır? 

A) Ana yola ait makasların dil ucu açıklıklarını  

B) Barınma yoluna ait makasların dil ucu açıklıklarını  

C) Çevre yoluna ait makasların dil ucu açıklıklarını  

D) Kontrol için kullanılmaz. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi devre kontrollü makasın görevidir? 

A) Makasın pozisyonunu kontrol etmek 

B) Makasın sağlamlığını kontrol etmek  

C) Makasın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek  

D) Makas motoruna gelen gerilimi kontrol etmek 
 

3. Dedektörlü makaslar kontrolör tarafında nasıl kontrol edilir?  

A) Kumanda masasındaki zil yardımı ile 

B) Kumanda masasındaki işar lambası ile 

C) Yola bakarak göz ile  

D) Kumanda masasında herhangi bir işarı yoktur. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makas motoru enerji devresini oluşturdunuz mu?   

2. Makas motoru işar devrelerini oluşturdunuz mu?   

3. Makas motorunu çalıştırdınız mı?   

4. Makas motorunun mekanik ayarlarını yaptınız mı?   

5. Elektrik kilit devresini oluşturdunuz mu?   

6. Elektrik kilit devrelerini çalıştırdınız mı?   

7. Elektrik kilitteki ve dedektördeki kontak ayarlarını yaptınız mı?   

8. Elektrik kilit ve işar testlerini yaptınız mı?   

9. Dedektörlü makasın devresini oluşturdunuz mu?   

10. Dedektörlü makasın devrelerini çalıştırdınız mı?   

11. Dedektördeki kontak ayarlarını yaptınız mı?   

12. İşar testlerini yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’ İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 A 

5 D 

6 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’ NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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