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AÇIKLAMALAR 
ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler İnşaat 

MODÜLÜN ADI Ray Arızaları 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylarda aşınma nedenleri, kırılan, apleti olan rayların 

değiştirilmesi, raylardaki şöminmanın önlenmesi ve 

contalarda imbisat payı düzenlenmesi ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Üstyapı Tamiratı modülünü başarmak 

YETERLİK Ray tamiratı yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ray 

arızalarının bakım ve tamirini yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Ray aşınmalarına karşı önlem alabileceksiniz. 

2. Demir yollarında apleti olmuş rayları tespit edebilecek, 

ray tebdilini yapabilecek ve küçük malzemeleri tekrar 

sıkabileceksiniz. 

3. Raylarda şöminman takozlarının uygulamalarını 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Demir yolu 

Donanım: Kazma, kürek, kriko, bağlantı malzeme 

anahtarı, tebeşir, bağlantı malzemesi, gres yağı, ray 

aşınması ölçme aleti, manivela, ray kancası, sentil, balyoz, 

tirfonez makinesi, çelik metre 

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,  

 

Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında, demir yolu ray arızaları 

uygulamalarında kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.  

 

Bu modülü tamamladıktan sonra sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile demir 

yollarında ray arızalarını tespit edip bu arızaları giderebilecek, ray tebdili, raylarda 

şöminman takozu uygulaması ve imbisat payı uygulamalarını yapabileceksiniz. Ayrıca 

ortaya koyacağınız iş, sizin demir yolları bakım ve onarımı mesleğinde iyi bir eleman 

olmanızı sağlayacaktır. 

 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda ray arızalarının giderilmesi 

işlerini daha kolay yapabilmek için günümüzde geçerliliğini koruyan raylı sistem 

teknolojilerini ve malzemelerini takip etmek gerekmektedir. Bundan dolayı mesleğinizle 

ilgili gelişmelerin uzağında kalmamanız için teknolojik yenilikleri araştırma çalışmalarında 

bulunmanız faydalı olacaktır. 

 

Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu 

güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Demir yollarının güvenli olabilmesi için yol 

güzergâhında teşkil edilen rayların bakım, onarım ve değiştirilmesi işlemleri kurallarına ve 

talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.  

 

Demir yollarında yapılan ray tebdili ve ray arızaları ile ilgili bilgi ve becerileriniz ne 

kadar iyi olursa demir yolu sektöründeki yeriniz de o kadar sağlam olacaktır.  

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında aşınma miktarını ölçebilecek, ray 

aşınmalarına karşı önlem alabilecek ve aşınan rayları değiştirebileceksiniz. 

 

 

 Ray aşınma nedenlerini araştırınız. 

 Ray aşınmalarının ölçülmesiyle ilgili işlemleri araştırınız. 

 Ray aşınmalarına karşı alınacak önlemleri araştırınız.  

 

1. RAY AŞINMALARI 
 

 Raylar, tekerleklerle temas ettiği yüzeylerinde düşey ve yatay olarak aşınır. 

 

 Raylar, aşınma şekilleri ve mukavemet momentleri dikkate alınarak değiştirilir 

veya aşınmış rayların bulunduğu yol kesimlerine seyir kısıtlaması konulur. 

 

 Raylarda düşey ve yanal aşınma miktarı mukavemeti de azalttığından aşınmaya 

maruz raylar yılda en az bir kez ray aşınması ölçen aletler ile ölçülmelidir. 

Mukavemet momenti hesap edilmeli ve aşınma açısı bulunmalıdır.  

 

 Raylarda aşınma, alfa açısı 33 dereceden daha büyük olması hâlinde boden 

tırmanmaları olacağından raylar değiştirilmeli veya seyir kısıtlaması 

konulmalıdır (Şekil 1.1). 

 

 Ayrıca düşey aşınmalarda (mukavemet açısından sınırın altına düştüğünde) 

raylar değiştirilir.  

 

 Ray aşınmaları; yatay kurplarda, makas dillerinde ve göbeğinde meydana gelir. 

Aşınma, yol açıklığının artmasına ve tekerleğin raya tırmanmasında etkili 

olmaktadır.  

 

 Ray aşınmaları kurplarda her iki rayda da ölçülür. Alınan ölçüler 1417 modele 

yazılarak ilgili yerlere gönderilir.  

 

 Raylarda aşınmalar iki türlü olur: 

 Düşey aşınma: Düşey aşınma raylarda mantarın üst seviyesinde meydana 

gelen aşınmadır özellikle kurplarda iç dizilerde yayılma ve aşınma 

şeklinde karşımıza çıkar. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yatay aşınma: Kurplarda merkezkaç kuvvetinin etkisiyle dış ray iç 

yanaklarında ve makas dillerinde bariz olarak meydana gelen aşınmadır. 

    

 

   

Resim 1.1: Ray profil ölçme aleti               Şekil 1.1:  = 33
0
 lik aşınma açısı şekli 

 

Resim 1.2: Rayda yanal aşınma 

=33oden 

büyük 

olmamalıdır. 

Aşınan 

Bölge 
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1.1. Ray Aşınmasının Nedenleri 
 

 Bandaj çeliğinin ray çeliğinden daha sert olması, 
 

 Tekerlek bodenlerinin aşınmış ve normal şeklini kaybetmiş olması, 
 

 Kurplarda merkezkaç kuvveti nedeni ile kurp dış rayına intikal eden kuvvetler 

sebebiyle, 
 

 Yol açıklığının toleransları dışında olması (açık veya kapalı olması),  
 

 Yoldaki dresaj bozuklukları, 
 

 Kurplardaki deverin fazla veya noksan olması, 
 

 Trenlerin verilen hızdan fazla hız yapması, 
 

 Fren veya demeraj (ilk hareket) etkisi (banliyö bölgelerinde), 
 

 Yoldaki tren trafiğinin yoğun olması, 
 

 Bazı lokomotif ve vagonların boji takımlarının özelliği, 
 

 Patinajı önlemek için dökülen kum, 
 

 Yolda düşüklüklerin olması, doğru yollarda her iki rayın aynı seviyede 

olmaması, 
 

 Yoldaki bağlantı malzemelerinin sıkılı ve bakımlı olmaması, 
 

 Yola intikal eden düşey yüklerin normalden fazla olması (özellikle fazla yük 

veya hatalı yükleme sonucu), 
 

 Fazla lase ve yalpa hareketleri (Lase hareketleri yanal, yalpa hareketleri düşey 

aşınmalara neden olur.) raylarda aşınmaya neden olmaktadır. 
 

1.2. Rayların Aşınmasına Karşı Alınacak Önlemler 
 

 Aşınmaya maruz bölgelerde iklim şartları uygun ise sert raylar kullanılmalıdır. 
 

 Tek istikamette çalışan lokomotif ve vagonların bodenleri sağ ve sol kurplar 

birbirine eşit olmadığı için eşit aşınmamaktadır. Çok aşınmış boden ray 

aşınmasını hızlandıran bir faktördür. 
 

 Rayın aşınma yüzeylerinde yağlama suretiyle önlem alınması gereklidir. 
 

 Ray yağlaması, kurplarda dış ray iç yanaklarına; makaslarda göbek iğne 

uçlarına, tavşanayaklarına ve eğri dil ucu iç yanaklarına yapılır.  

 
 Ray yağlama usulleri şunlardır: 
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 El ile 

 

o İşçi marifetiyle mantar yanakları yüzeyleri grafitli gres yağı 

kullanılarak yağlanır.  

o Yağlama tren trafiği dikkate alınarak her gün veya birkaç günde bir 

yapılır. Yağlama sırasında ray mantarı üzerine yağın çıkması tren 

trafiğini olumsuz yönde etkilediğinden kurplar atlamalı olarak 

yağlanır. Atlanan kurplar dönüşte veya ertesi gün yapılmalıdır. 
 

 Yerel yağlama apareyleri ile 

 

o Ray gövdelerine yağlama apareyleri bağlanmak suretiyle yapılır.  

o Bağlı bulunduğu ray dizisi üzerindeki kurpların dış dizi rayları ile 

bodenlerin yağlanmasını sağlar.  

o Aparey silindirlerinin içerisine grafitli gres yağı konulur.  

o Apareyler trenlerin tek yönlü çalıştığı hatlarda rayların yanal olarak 

önemli derecede aşınmamış, kurbun giriş parabolü, PO-TO 

arasında olmalıdır.  

o Trenlerin çift yönde çalıştığı hatlarda ise kurpların orta noktasında 

bir yere takılmalıdır. 

 

Resim 1.3:  Rayların aşınmaya karşı yağlama apareyi ile yağlanması 

 Boden yağlama cihazları ile 
 

o Raylar lokomotiflere yerleştirilen boden yağlama cihazları ile de 

yağlanmaktadır.  

o 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan cihazların esas 

amacı lokomotif bodenlerinin aşınmasını önlemektir.  

o Lokomotif hızı 9 km/h sürati geçtiğinde önceden belirlenen 

mesafeye veya zamana göre ayarlanabilen aralıkta, cihaz hava-yağ 

karışımını 1 ve 4. tekerleklerden bodenlere püskürtmektedir. Her 

püskürtmede yağlama süresi 8 saniyedir.  

o Uygulamada genel olarak aliğmanlarda 400 m’de bir yağlama 

yapılır. Zamana göre ise 10-160 sn. ara ile yağlama ayarı 

yapılabilir.  

o Özel ithal yağ kullanılır. Boden ile ray arasına sıkışan yağ, diğer 

bodenlerin de geçişleri esnasında yağlamaktadır. Bu esnada 

bodenlerin yağıyla (sürtmesiyle) ray da yağlanmaktadır. 
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o Kurplarda kurp sensörü tarafından verilen sinyaller doğrultusunda 

boden yağlama yapılır. Lokomotif kurba girdiğinde ister mesafeye 

ister zamana bağlı olarak çalışıyor olsun, kurpta yağlama sistemi 

otomatik olarak devreye girer. 

o Kurplarda 2 sn. ara ile yağlama yapılır. Loko kurptan çıktıktan sora 

tekrar zaman veya mesafeye bağlı yağlama düzeninde çalışmaya 

başlar.  
 

1.3. Ray Aşınma Hesapları 
 

 Ray mantarı üst seviyesinin 100.000 tren geçmesi ile 1 mm aşındığı 

görülmüştür. 

 Ray tipine göre aşınma limiti 4-11 mm arasındadır. 

 Ray aşınma miktarları ray profil ölçme aleti ile ölçülür (Bu alete Robel-A, 

Robel-B veya SKM denir.).  
 

Normal aşınmamış rayda kalemlerde okuyacağımız değerler ray tiplerine göre aşağıya 

çıkartılmıştır: 

 

Rayın tipi                 ROBEL – A Aleti ile           ROBEL – B  Aleti ile 

 

∆                  a          b            c           d       a          b        c           d 

 

49,430 kg/ m          39,6    47,5      52,3           49                42,5    53      61,8     59   

49,050 kg/m           39,6    47,5      52,3           48                42,5    53      61,8     58   

46,303   “                 36      43,5      48,5           45,5                38,5    48      57,5     55 

39,520   “          37       42,5     43              38                    39,5    49      51,5     48 

  

 a = 22,5  derecelik kalemdeki aşınma 

 b = 45    derecelik kalemdeki aşınma 

 c = 67,5  derecelik kalemdeki aşınma 

 d = 90   derecelik kalemdeki aşınma 
 

49,050 kg/m’lik rayda aşınma sınırı formülleri; 

 

Robel-A                                Robel-B                                     SKM-2 

 

∆H=d+0,87c                ∆H=d+0,90c                       ∆H=d+0,92c 

             2                                      2                                                 2 

 

∆B=0,87a+0,71b         ∆B=0,82a+0,64b               ∆B=0,92a+0,71b 

                2                                  2                                       2 
 

∆H= Ortalama düşey aşınma 

∆B= Ortalama yanal aşınma 
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Örnek:   49,050 kg/m’lik rayda Robel-A ile alınan ölçüler aşağıda verilmiştir. Yanal ve 

düşey aşınma miktarını hesaplayınız. 

 
a=20 mm=2 cm                ∆H=?      ∆H=d+0,87c =  0,2+0,87x1,6  =1,592  =  0,796 cm 

b=27 mm=2,7 cm             ∆B=?                   2                    2                  2 

c=16 mm=1,6 cm                           

d=2 mm =0,2 cm                  ∆B=0,87a+0,71b = 0,87x2 +0,71x2,7  = 3,657 =0,8285 cm 

                                                           2                          2                       2 
 

1.4. Zimmerman Metoduna Göre Hız ve Mukavemet Momenti 

Tayini 
 

Araçların yaptığı hızlara göre demir yoluna aktarılan yükleri üstyapının taşıyıp 

taşıyamayacağının araştırılması gerekir. Burada Alman Zimmerman’ın geliştirmiş olduğu 

formülden yararlanarak hızların kat sayılarını hesaplayacağız. Bu hız kat sayıları, yola gelen 

dingil basıncı, traversler arası mesafe, travers altındaki balast kalınlığı dikkate alınarak 

rayların mukavemet momentlerinin hesaplanması gerekir. 
 

M =  x G x L x K 
 

Bu formülde verilenler yerine konularak verilmeyen bulunur. Burada; 
 

M= Traversler arası mesafe ve dingil yüküne bağlı olarak ortaya çıkan eğilme          

       momenti;       M= W x Qs 

 

W= I x E olmak üzere mukavemet momenti (cm
3
) 

 

       I= Rayın ölçülerine bağlı olarak atalet momenti 

 

       E= Rayın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olup elastikiyet  

 

G= P/2 teker basıncı (kg) 

 

       P = Dingil basıncı 

 

L= Travers ara mesafesi (cm) 

 

K= Travers altı balast kalınlığı (mt) 

 

Q = Emniyet gerilmesi (sabit değer olup 1400 kg/cm
2
)     
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(Bir tren hareket hâlinde değilse yola sadece tren ağırlığından gelen kuvvetler (statik 

kuvvetler) gelir. Hareket etmekte olan bir trende ise trenin hareketi nedeniyle statik 

kuvvetlere ilave olarak dinamik kuvvetler de gelmektedir.  Hareket etmeyen bir trende, yola 

kuvvetlerden dolayı meydana gelen gerilmeler; 
 

           M 

Qs= --------  ise dinamik gerilmeler sonucu Qd olacak ve  > 1 olmak üzere;  

          W 

             M 

Qd=Qs X = ------ X  olur. 

                        W 

V= Hız (km/saat) 
 

 = Hız kat sayısı 
 

V  60 km/saat için   = 1                

                        V - 60
                

 

60≤ V≤ 200 km/saat için  = 1 +  ---------------   

                          140
                            

 
 

Hız kat sayısının hesabında V= 60 ila 200 km/saat hızlara kadar bu formülü kullanmak 

doğru sonuçlar vermektedir. V= 200 km/saat üzerindeki hızlar için bu formül kullanmak 

doğru olmayacağından yeni formül bulunması gerekmektedir. (Formül bulununcaya kadar 

200 km/saat üzerindeki hızlarda, 200 km/saate ait hız kat sayısı kullanılması doğru 

olacaktır.) 
 

Ayrıca yol üstyapısının, özellikle traverslerin deforme durumları dikkate alınarak 

tablodaki hız kat sayıları () 0,2 (orta derece deforme olan yollar için) ile çarpılarak yola 

intikal eden dinamik kuvvetlerin olumsuzlukları da dikkate alınabilir. Aşağıdaki örnek 

hesaplamalarda bu durum dikkate alınmamıştır. 
 

V 

(Km/h) 
 

Hız Kats. 

V 

(Km/h) 
 

Hız Kats. 

V 

(Km/h) 
 

Hız Kats. 

V 

(Km/h) 
 

Hız Kats. 

0-60 1,000 115 1,393 170 1,786 225 2,178 

65 1,036 120 1,429 175 1,821 230 2,214 

70 1,071 125 1,464 180 1,857 235 2,250 

75 1,107 130 1,500 185 1,893 240 2,286 

80 1,143 135 1,536 190 1,928 245 2,321 

85 1,179 140 1,571 195 1,964 250 2,357 

90 1,214 145 1,607 200 2,000 260 2,429 

95 1,250 150 1,643 205 2,036 270 2,500 

100 1,286 155 1,679 210 2,071 280 2,571 

105 1,321 160 1,714 215 2,107 290 2,643 

110 1,357 165 1,750 220 2,143 300 2,714 

Tablo 1.1: Hız kat sayıları tablosu 
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Örnek hesaplamalar 
 

Örnek-1: P= 20 ton olan bir trenin V= 120 km/saat hızla 49,430 kg/m’lik veya 46,303 

kg/m’lik ray döşeli ve travers mihverleri arası 63,7 cm (ahşap traversli eski yollarda), travers 

altı balast kalınlığı 30 cm olan bir yolda bu hızı yapabilmesi için minimum mukavemet 

momentinin ne olması gerektiğini hesaplayalım. 
 

V= 120 km/saat olduğuna göre; 

 

Hız kat sayısı = 1,429 tablodan bulunur. 

 

L= 63,7 cm 

 

G= P/2 = 20 000/2 =10 000 kg 

 

K= 30 cm= 0,30 m 

 

M =  x G x L x K  

 

M=1,429 x 10 000 x 63,7 x 0,30 

 

M= 273081,9 kg/cm 

 

         M                    

Q =---------   

         W 
 

                 273081,9                                                          273081,9 

1400 = ------------------ bilinmeyeni çekersek;      W = ----------------- =195,058 cm
3
 

  W                                                               1400 

W= 195,1 cm
3
 bulunur. 

 

 Aynı değerlerde ancak travers aralığı 62,5 cm olduğunda minimum mukavemet 

momenti ise; 
 

M =  x G x L x K  

 

M=1,429 x 10 000 x 62,5 x 0,30 = 267937,5 kg/cm 

 

              267937,5 

W = ------------------- =191,038 cm
3
 olur. 

               1400 
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Örnek-2: P= 20 ton olan bir trenin V= 95 km/saat hızla 49,430 kg/m’lik veya 46,303 

kg/m’lik ray döşeli ve travers mihverleri arası 63,7 cm (ahşap traversli eski yollarda), travers 

altı balast kalınlığı 30 cm olan bir yolda bu hızı yapabilmesi için minimum mukavemet 

momentinin ne olması gerektiğini hesaplayalım. 
 

V= 95 km/saat olduğuna göre; 
 

Hız kat sayısı = 1,250 tablodan bulunur. 

 

L= 63,7 cm 

 

G= P/2 = 20 000/2 =10 000 kg 

 

K= 30 cm= 0,30 m 

 

M =  x G x L x K  

 

M=1,250 x 10 000 x 63,7 x 0,30 

 

M= 238875 kg/cm 

 

         M                    

Q =---------   

         W 

 

                 238875 238875 

1400 = ------------------ bilinmeyeni çekersek;      W = ----------------- =170,625 cm
3
 

  W                                                                     1400 

W= 171 cm
3
 bulunur. 

 

Örnek 3: Minimum mukavemet momenti 215 cm
3 

olan 49,430 kg/m’lik ray döşeli ve 

travers mihverleri arası 62,5 cm travers altı balast kalınlığı 30 cm olan bir ana yolda P= 22 

ton olan bir trenin yapabileceği maksimum hızın ne olması gerektiğini hesaplayalım. 

W = 215 cm
3 

 

L= 62,5 cm 

 

G= P/2 = 22 000/2 =11 000 kg 

 

K= 30 cm= 0,30 m 

         M                    

Q =---------    ise     M= Q x W = 1400 x 215  

         W  
                  
M=  301000 kg/cm 
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M =  x G x L x K  formülünden  

 

 M          301000 

 = --------------- = ------------------------------  

         G x L x K          11 000 x 62,5 x 0,30 

 = 1,459  hız kat sayısına tablodan yapılabilecek en azami hız V= 120 mm/saat 

olduğu bulunur. 
 

Örnek 3: Minimum mukavemet momenti 215 cm
3 

olan 49,430 kg/m’lik ray döşeli ve 

travers mihverleri arası 62,5 cm travers altı balast kalınlığı 30 cm olan bir ana yolda P= 22 

ton olan bir trenin yapabileceği maksimum hızın ne olması gerektiğini hesaplayalım. 
 

W = 215 cm
3 

 

L= 62,5 cm 
 

G= P/2 = 22 000/2 =11 000 kg 
 

K= 30 cm= 0,30 m 
 

         M                    

Q =---------    ise     M= Q x W = 1400 x 215  

         W  

                  

M=  301000 kg/cm 

 

M =  x G x L x K  formülünden  

 

 M          301000 

 = --------------- = ------------------------------  

         G x L x K           11 000 x 62,5 x 0,30 

 

 = 1,459  hız kat sayısına tablodan en yakın hız V= 135 km/saat olduğu bulunur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Rayların aşınmalarını hesaplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ray aşınma nedenlerini tespit ediniz 

 Rayların aşınmalarını 

kontrol ederken dikkatli 

olunuz. 

 Çalışma alanında gerekli 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 Ray aşınmasına karşı alınacak önlemleri tespit ediniz.  

 Aşınmaların nasıl olduğu 

araştırınız. 

 Çalışma kurallarına uyunuz. 

 Çalışma alanında gerekli 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 Ray aşınma hesaplamaları yapınız. 

 Hesaplama yaparken 

yaklaşık hesap yapmayınız. 

 Hesaplama işlemini 

yaparken gerekli araç gereci 

önceden hazırlayınız. 

 Zimmerman metoduna göre hız ve mukavemet 

momenti hesabı yapınız. 

 Ray aşınma miktarlarını ray 

profil ölçme aleti ile 

ölçünüz. 
 Üzerinde bulunan 22,5–45–

67,5–90 derecelik açılar 

bağlanmış kalemlerdeki 

değerleri okuyunuz ve bu 

değerleri not alınız. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Rayların aşınma türünü tespit ettiniz mi?   

2. Aşınmaya nelerin sebep olduğunu belirlediniz mi?   

3. Rayları traverslere bağlayan küçük bağlantı malzemesinin iyi sıkılıp 

sıkılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

4. Raydaki aşınma miktarını tespit ettiniz mi?   

5. Yaptığınız çalışmayı rapor hâline getirip gerekli yerlere ilettiniz mi?   

6. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

7. Çalışma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

8. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

9. Zamanı iyi kullandınız mı?   

10. Çalışma alanını tertipli-düzenli bıraktınız 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Raylarda aşınma yatay ve düşey olmak üzere iki türlüdür.   

2. (   ) Aşınmalarda ray çeliğinin yumuşak oluşu etken değildir.   

3. (   ) Rampalardaki fren ve patinaj tesiri ray aşınmasında etkilidir.   

4. (   ) Patinajı önlemek için dökülen kum, ray aşınmasında etkili değildir. 

5. (   ) Rayları traverslere bağlayan küçük bağlantı malzemesinin iyi sıkılmaması 

ray aşınmalarına neden olur.   

6. (   ) Ray mantarı üst seviyesinden 1000 tren geçmesinde 1 mm aşınır.  

7. (   ) Ray tipine göre aşınma limiti 4-11 mm arasındadır.   

8. (   ) Ray aşınma miktarları ray profil ölçme aleti ile ölçülür.   

9. (   ) Aşınmaya maruz bölgelerde sert raylar kullanılmalıdır.   

10. (   ) Bodenle rayın temas yeri olan yanaklar grafitli gres yağı ile yağlanmalıdır. 
 

 

 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında kuralına göre demir yollarında apleti 

olmuş rayları tespit edebilecek, ray tebdilini yapabilecek ve küçük malzemeleri tekrar 

sıkabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Raylarda apletilik miktarları ve ray tebdilinde (değiştirilmesi) uygulanacak 

kuralları araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ARIZALI RAYLARDA ALINACAK 

ÖNLEMLER 
 

2. 1. Ray Kırılmaları  
 

Rayın herhangi bir yerinde uzun veya kısa zamanda kırılmaya yol açabilecek, 

malzemedeki süreksizlikler ister gözle görülsün ister görülmesin çatlak kabul edilir. Rayda 

çatlak görülürse ray kırık demektir, derhâl değiştirilmelidir. 

 

Resim 2.1: Ray kırıkları 

2.2. Ray Kırılma Nedenleri 
 

 Soğuk havalarda apletili vagon veya makine seyretmesi, 
 

 Rayda imalat hatası olması, ray kaynağının hatalı yapılması, 
 

 Ray bağlantı malzemelerinin eksik, kırık veya laçka olması, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Traverslerin kırık, ekerli veya aralıklarının fazla olması, 
 

 Balastın kirli, topraklı veya az olması, 
 

 Yolda tasman gibi düşey (şakuli) düşüklerin olması, 
 

 Platformun don ve çamurlu olması, 
 

 Dingil basıncından fazla yük yüklenmesi veya hatalı yükleme yapılması, 
 

 Trenlerin normalin üstünde hız yapması, 
 

 Kurplardaki deverin fazla veya az olması, 
 

 Raydaki aşınmanın fazla, malzemenin yorgun olması, 
 

 Patinaj sonucu rayda oyulmaların (apleti) meydana gelmesi raylarda kırılma 

nedenlerindendir. 

 Genleşme aralıklarının normalden fazla olması, ray kırılmalarına neden olur. 
 

2.3. Kaynak ve Ray Kırılmalarının Bildirilmesinde Belirtilecek 

Hususlar 
 

Kaynak ve ray kırılmalarının bildirilmesinde belirtilecek hususlar aşağıda 

açıklanmaktadır. 
 

2.3.1. Kaynak Kırılmalarında Belirtilecek Hususlar 
 

 Kırıldığı tarih ve kilometresi 
 

 Kırılan kaynağın cinsi 
 

 Kırıldığı tarihteki ray ısısı  
 

 Kırıldığı tarihteki hava ısısı 
 

 Kaynağın yapıldığı tarih ve dayanma süresi 
 

 Rayın cinsi ve menşei 
 

 Rayın ferş edildiği tarih 
 

 Kırık kaynağın katalog nu.sı (Şekil itibarıyla katalogdan alınacak.) 
 

 Kırılma nedenleri  
 

 Kırık kaynakta alınan önlemler 
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2.3.2. Ray Kırılmalarında Belirtilecek Hususlar 
 

 Kırıldığı tarih ve kilometresi 
 

 Rayın cinsi ve boyu 
 

 Rayın menşei  
 

 Rayın ferş edildiği tarih 
 

 Kırık rayın katalog nu.sı (Şekil itibarıyla katalogdan alınacak.) 
 

 Kırılma nedenleri  
 

 Kırık rayda alınan önlemler 

 

NOT: Teller, Şube Şefliğine ve Mekanik Atölye Müd.ne gereği, Yol ve Bölge Müd.ne 

Yol Dairesi Bşk.lığına bilgi şeklinde çekilecektir.  
 

2.4. Ray Kırılmalarında Alınacak Önlemler 
 

 Kaynak kırılmalarında acil tedbir olarak kaynak yerine oturması için oyulmuş 

özel cebire ile kırık kaynak bağlanmalıdır. 

 

 Kırık kaynak altlarının burajı ve malzeme bakımı yapılıp kırık yere ahşap takoz 

takılmalıdır. 

 

 Kırık yere bağlanan cebire maşa kalıyorsa ray kısa sürede değişmelidir. 

 

 Kırıklar verev şeklinde ise vuruntular nedeniyle verev kırıklarda kısa sürede 

mantar atmaları olacağından en kısa zamanda ray değişmelidir. 

 

 UKR’li yollarda kırık ray kupon rayla tebdil edilip kaynak yapılırken her iki 

taraftan ellişer metrelik kesimde ray gerilimi alınmalıdır. 

 

 Özürlü ve kırılması muhtemel çatlak kaynaklar kontrol altına alınmalı, cebire ve 

takozla takviye edilmelidir. 

 

 UKR’li yollarda geçici bir cebire ile bağlanarak kırılan kesimin altı takozla 

beslenir. Kırılan bölgede her iki tarafta en az 20 metrelik kesimde antişöminman 

takozları bağlanarak rayın ileri geri hareketi önlenir. Ayrıca küçük malzeme 

bağlantıları sıkılmalıdır. 
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2.5. Raylarda Apletilik ve Miktarları 
 

Lokomotiflerin patinaj yapmasıyla rayların bir veya birkaç yerinden oyulmasına apleti 

ray denir. 
 

Aşağıdaki apletilik miktarını aşan raylar değiştirilmelidir. 
 

 DERİNLİK BOY YÜKSEKLİK 

Apletilik 1 mm 60 mm ---- 

Katmer ( yığıntı) --- 60 mm 1 mm 

Tablo:1.1: Apletilik miktarları 

2.6. Raylarda Ondilasyon ve Hepçek Arızaları 
 

Üstyapı içerisinde traversin görevlerinden en önemlisi mesnet olma özelliğidir ancak 

bazen traversler, bağlantı malzemelerinin görev yapamaması veya yoldaki düşey eksen 

arızaları (nivelman arızaları) gibi nedenlerle malzemeler mesnet görevi yapamayacak 

biçimde oynaklaşır. Bu traverslerin, dolayısıyla da rayın özellikle iki travers arasında dingil 

ağırlığından dolayı farklı çökmeler göstermesiyle rayda ondülasyonlar meydana gelir. 
 

Tekerleğin ilk hareketi esnasında aderansı (raya yapışması) veya kumlamalar gibi 

nedenlerle ray mantarı yuvarlanma yüzeyinde tırtıklı ve verev şeklinde açılı ve sık aşınmalar 

meydana gelir. Bunlara hepçek denir. Hepçekler ondilasyonların büyük hâlidir. 
 

Ray mantarı yuvarlanma yüzeyindeki bu arızalar yola gelen statik ve dinamik yüklerin 

artmasına ve dolayısıyla üstyapı malzemelerinin deforme olmasına neden olur. Bu arızalar 

daha büyük zararlara yol açmadan taşlama makineler ile taşlanmalıdır. 

 

Şekil 2.2: Raylarda ondilasyon                              Şekil 2.3: Raylarda hepçek 
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2.7. Ray Oksitlenmeleri 
 

Rayların kimyasal yapıları gereği su, nem ve topraktan etkilenerek yüzeylerinde 

meydana gelen çürüme, kabuklanma, paslanma, küçük ve sık delikler şeklindeki bozulmalara 

ray oksitlenmeleri denir. 
 

2.7.1. Ray Oksitlenmelerinin Meydana Geldiği Yerler 
 

Ray oksitlenmeleri; 
 

 Havadaki nem oranının yüksek olduğu hat kesimlerinde, 

 

 Sulu zeminlerde ve su ile temas ettiği yerlerde (tüneller ve yarmalar gibi), 

 

 Toprakla veya kirli balast ile temas ettiği yerlerde, 

 

 Rayların birbirine veya başka demir aksama uzun süreli temasta bulunduğu 

yerlerde, 

 

 Tren trafiğinin az olduğu hat kesimlerinde iklim şartları nedeniyle 

oluşur. 
 

2.7.2. Ray Oksitlenmelerine Karşı Alınacak Önlemler 
 

 Rayların su teması tamamen önlenmelidir. Bunun için sulu hat kesimlerinde su, 

drenaj kanallarıyla hattan uzaklaştırılmalıdır. 
 

 Rayların toprakla teması tamamen önlenmelidir. Bunun için mevcut hatlardaki 

kirli balast elenmelidir. İstif hâlindeki rayların zeminle temas noktalarına beton 

ya da ahşap ızgara konmalıdır. 

 

 Rayların birbiri ile temas ettiği yerlerde temas eden yüzey yağlanmalıdır. İstif 

hâlindeki rayların aralarına da ahşap veya beton ızgaralar yerleştirilmelidir. 

 

 Nem oranı yüksek hat kesimlerinde çelik oranı yüksek raylar tercih edilmelidir. 
 

2.8. Ray Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslar 
 

 Ray değiştirilmesinde kullanılacak kupon rayın başları travers aralarını 

ortalayacak şekilde ve uzunlukta, en az 8 m olmalıdır. Hızlı tren hattındaki 

kaynaklarda en az 10 m’lik kupon ray kullanılmaktadır. 
 

 Sökülecek bağlantı malzemesi 8 – 10 gün önce motorin veya ince yağ ile 

yağlanmalıdır. 
 

 Ray değiştirmeye başlamadan önce bulonlar anahtar ile birkaç diş gevşetilip 

tekrar sıkılmalı, çalışmayan bulonlar tespit edilip çıkartılmalıdır. 
 

 Bir kurbun aşınmış olan rayları bir defada değiştirilmelidir. 
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 Ray arızaları sebebiyle tek tek veya yan yana bir kaç tane ray değiştirilecek ise 

yeni atılacak rayların yoldaki mevcut raylardaki düşey ve yanal aşınmaya 

uyacak raylardan seçilmesi gerekir.  
 

 Tebdil sonucu raylar arasında olabilecek yükseklik farkları özel bindirme cebire 

veya ray ve cebire yanakları arasına konulacak ince kaller ile giderilmelidir 

ancak en uygun ve sürekli çözüm seviye farkının elektrik ark kaynağı ile dolgu 

yapılarak giderilmesidir. 
 

 Rayların değiştirilmesi sırasında gereken bulon, cebire, selet ve benzeri bağlantı 

malzemeleri önceden hazırlanmalıdır.  
 

 Sinyalizasyon bölgelerinde ilgili elemanlar gerekli malzemeleri ile birlikte hazır 

bulunmalıdır.  
 

 Sıcak ve soğuk günlerde, yolda mefruş raylarda uzama ve kısalmalar meydana 

gelmemesi için tüm bölgenin daha evvel genleşme aralıkları (imbisat payları) 

düzeltilmeli ve sökülmeyecek rayların bağlantı malzemeleri iyice sıkılmalıdır. 

Ray sıcaklığına göre genleşme aralıkları ayarlanmalıdır. 
 

 Ray kesme ve ray delme makineleri faal hâlde bulundurulmalıdır. 
 

 Ray tebdili, yolun usulüne göre kapatılması ve emniyete alınması suretiyle 

yapılmalıdır. 
 

 Ray tebdili ilk geçecek tren arkaya alınarak yapılmalıdır. 
 

 UKR‘li yollarda tebdil edilen rayda en kısa zamanda kaynak yapılmalıdır. 

Kaynak optimum sıcaklık toleransları içinde gerilim alınarak yapılmalıdır. Acil 

durumlarda ray değiştirilecekse kaynak yapılıncaya kadar yola 30 ila 70 km/h 

arasında seyir kısıtlaması konulmalıdır.  

 

Şekil 2.4: Ray değiştirme işlemi 
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2.9. Rayların Yüklenmesi, Taşınması ve İndirilmesi 
 

Günümüzde ray boyları uzadığı için rayların nakli, indirilmesi ve istiflenmesine ayrı 

bir özen gösterilmelidir. 
 

 24–36 m boyundaki rayların tek vagonlara yüklenmesi olanaksızdır. Bu 

durumda raylar zorunlu olarak birden fazla vagon üzerine yüklenerek sevk 

edilmelidir. Ray yüklemelerinde “yük vagonları yükleme talimatının” ilgili 

maddelerine aynen uyulmalıdır. 

 Boyları 12–18 m olan raylar vagonlardan boşaltılırken vagonun yanında 

yapılacak, bir iskeleden kaydırılarak indirilmelidir. İndirilen zeminin düzgün 

olmasına dikkat edilmelidir. İndirme sırasında rayların zeminde yüksek bir 

kesime ve birbirlerine çarparak eğilmemesine dikkat edilmelidir. Boşaltma 

vinçle yapıldığında rayın en az iki yerinden sapan takılmalıdır. 

 Boyları 24–36 m olan raylar vagonun baş tarafından sağılmak suretiyle 

indirilmelidir. İniş sırasında rayın son kısmında ray ucunun vagondan aniden 

düşerek yere çarpmasını engellemek için vagon sonuna bir kayma sathı 

yapılmalıdır. 

 Ray kaynak fabrikasındaki çeşitli boydaki rayların birbiriyle alın kaynağı 

yapılmak suretiyle 160–180 metre boyda raylar elde edilmektedir. Bu raylar poz 

bölgelerine özel vagonlarla sevk edilmekte ve indirilmektedir.  

 Rayların vagonlara bindirilmesinde; en arkadan yola halat bağlanmalı ve halat 

vagonlar içinden en öne uzatılmalıdır. Oto vinci yardımı ile ray ucu yerden 

alınıp vagon üzerine bindirilmelidir. Bindirilen ray halata bağlanmalı ve 

vagonlar çekilerek ray vagonlar üzerine bindirilmelidir. Rayların kaymasını 

kolaylaştırmak için vagon ön ve arkaları ile içlerine belirli aralıklarla üzerleri 

yağlı demir travers konulmalıdır.  
 

2.9.1. Rayların Yedek Olarak Bekletilecek Yerlere İstiflenmesinde Dikkat 

Edilecek Hususlar  
 

 İstifin yapılacağı yer, vagondan yükleme ve boşaltmaya uygun olmalıdır. 

 Rutubetten uzak olmalıdır (Deniz ve dere kenarında olmamalıdır.). 

 İstif yeri düzeltilmeli gerekirse stabilize ve mıcır yayılarak ot çıkması ve suların 

göllenmesi engellenmelidir.  

 İstif için yapılacak iskelenin altına önce aralıklı olarak eski ahşap veya beton 

traversler dizilmelidir. Dizilen bu traversler üzerine yola dik olarak 4 – 5 m 

aralıklarla raydan iskele yapılmalıdır. 

 Raylar iskele üzerine kaydırılarak indirilmeli ve birbirine değmeyecek şekilde 5 

mm aralıklı olacak şekilde dizilmelidir. 

 Birinci sıra ray istifi tamamlandıktan sonra raylar üzerine dikine bir şekilde yine 

4 – 5 m ara ile ray konularak ikinci sıra bu raylar üzerine yapılmalıdır. Raylar 

kesinlikle kapaklama yapılarak istiflenmemelidir. 

 Ray istifi altında ve yanında otların büyümesine, su birikintilerine müsaade 

edilmemelidir. 

 Raylar istiflendikleri yerlerde uzun süre bekletilecek ise yılda bir defa iyi cins 

yağ sürülerek yağlanmalı ve rayların oksitlenmeleri önlenmelidir. 
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Apleti olmuş rayların tespitini ve tebdilini yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kaynak ve ray kırılmalarında 

gerekli önlemleri alınız. 

 Rayları muayene ederken arızalı rayların 

gözden kaçmamasına dikkat ediniz. 

 Tespit ettiğiniz arızalı rayları işaretleyiniz. 

 Unutulmaya ve gözden kaçmaya meydan 

vermemek için arızalı rayları not alınız. 

 Yedek rayları takoz üzerine alınız ayrıca dar 

yarıçaplı kurplar için yedek kısa raylar da 

bulundurunuz. 

 Kör cebire mengeneleri ile yedek takozların 

yolun nerelerinde olduğunu takım çavuşu, 

bekçisi ve takımın işçileri de bilmelidir.  

 Şiddetli soğuklarda tünel kesimlerine fenerli ve 

çekiçli bekçiler konulmalı, buz tutan tünellerin 

buzları kırılmalıdır. 

 Ölçme işleminde hataya meydan vermemek için 

işlemi birkaç kez tekrar ediniz. 

 İmbisat payı ayarını yaparken ray aralarına 

keski koyarak vurmayınız. 

 İmbisat payı kapalı olan ray, yerinden zor çıkar. 

Rayın çıkarılması sırasında kazaya sebep 

vermemek için dikkatli çalışınız. 

 Sökülen cebireleri birbirine karıştırmadan rayın 

yanına koyunuz. 

 Cebire bulonlarının somunlarını da birbirine 

karıştırmadan ikişer diş tutturarak cebirelerin 

yanlarına koyunuz. 

 Aşınmış rayı değiştiriniz. 

 Rayların naklini yapınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Ray tebdiline başlamadan önce yoldaki mefruş rayın boyunu, 

yüksekliğini ve mantar genişliğini ölçtünüz mü?   

2. Kilometrelerde yedek bulunan raylardan mefruş rayın boyuna, 

yüksekliğine ve mantar genişliğine uygun olan bir rayı tebdili 

yapılacak rayın yanına getirdiniz mi? 
  

3. Yol, kısım şefi tarafından telgrafla sefere kapatıldıktan sonra yolun 

sağ ve solunu (1050) bin ellişer metreden kestane fişekleriyle nizami 

şekilde bağlayıp yolu emniyete aldınız mı? 
  

4. Tebdil edilecek rayı yoldan çıkarmadan önce mefruş yoldaki rayın 

imbisat paylarının ayarını yaptınız mı? 
  

5. Ray tebdili için önce cebireleri söktünüz mü?   

6. Rayda şöminman takozu varsa onları da sökerek bağlantı yerlerini 

işaretlediniz mi? 
  

7. Değiştirilecek rayın iç dizisinde bulunan tirfonları iki veya üç diş 

gevşeterek laçka ettiniz mi? 
  

8. Dış dizideki tirfonları tamamen çıkararak kaybolmayacak şekilde 

travers yanına koydunuz mu? 
  

9. Rayın altında küçük malzemeye zarar verecek balastları temizlediniz 

mi?  
  

10. Küçük malzemesi çıkarılan rayın cebire deliğine manivela takarak 

rayı gevşetilen küçük malzeme tarafına yatırarak yerinden çıkardınız 

mı? 
  

11. Yeni rayı çıkarılan rayın yerine koydunuz mu?   

12. Rayın küçük malzemelerini sıktınız ve cebireleri yağladınız mı?   

13. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

14. Çalışma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

15. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

16. Zamanı iyi kullandınız mı?   

17. Çalışma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?   
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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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Malzeme yorgunluğu eskime ve yıpranma ray kırılmalarının başlıca 

sebebidir.   

2. (   ) Altı boş traversler ve düşüklükler ray kırılmalarında etkili değildir. 

3. (   ) Rayın mantar, gövde ve tabanında çatlak oluşu ray kırılmalarına neden 

olur.   

4. (   ) Raylarda kırılmayı önlemek için kırılmaya karşı mukavemetli ve çok sert 

olmayan raylar kullanılmalıdır.   

5. (   ) Ray kırılmalarını önlemede özürlü ve çatlak küçük yol malzemesinin 

değiştirilmesi etkili değildir.   

6. (   ) Boyu 60 mm, derinliği 1 mm olan apletilik miktarına ulaşan ray 

değiştirilmelidir.   

7. (   ) Ray tebdiline başlamadan önce değiştirilecek rayın boyu, yüksekliği ve 

mantar genişliği ölçülmelidir.   

8. (   ) Ray tebdili için önce cebireler sökülür.   

9. (   ) Kaynak kırılmalarında çekilecek tellerde kırılan kaynağın kim tarafından 

ne zaman yapıldığı belirtilir.   

10. (   ) Ray kırılmalarında çekilecek tellerde rayın kırıldığı tarih ve kilometresi, 

rayın cinsi ve boyu belirtilir.   
 

 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylarda şöminman takozlarının 

uygulamalarını yapabileceksiniz.   
 

 

 

 

 Şöminman nedir? Araştırınız.  

 Şöminmanı meydana getiren sebepler ve önleme yolları nelerdir? Araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. RAYLARDA YÜRÜME (ŞÖMİNMAN) 
 

Rayların çeşitli nedenlerle ileri geri hareket etmesine ray yürümesi (şöminman) 

denir. Ray yürümesi en fazla trenlerin seyir istikametinde görülür. Ray yürümesi sonucu ray 

genleşme aralıkları (imbisat payları) bozulur. Yolda dresaj hataları meydana gelir. 

Üstyapının diğer elemanlarına zarar verir. 
 

3.1. Ray Yürümesinin (Şöminmanın) Nedenleri 
 

 Yolda eğimin fazla olması, 
 

 Yoldaki bağlantı malzemelerinin noksanlığı veya laçkalığı, 
 

 Trenlerin frenaj-demeraj tesirleri,  
 

 Ani sıcaklık değişimleri (rayların geriliminin alınmamış olması), 
 

 Travers mihver mesafelerinin normalden fazla olması, 
 

 Yolun “N” tipi bağlantılı veya traverslerin seletsiz olması, 
 

 Yolun bakımsız olması, 
 

 Yolda antişöminman takozlarının bulunmaması veya sıkılı olmaması, 
 

 Yolda yeterli balastın olmaması, 
 

 Yola gelen dingil basıncının fazla olması, 
 

 Ray genleşme aralıklarının (imbisat paylarının) ayarsız olması, 
 

 Contalardaki ray başlarında seviye farkının olması, 
 

 Platformun, altyapının sağlam olmaması ray yürümesinin (şöminmanın) 

nedenlerindendir. 
   

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Raylarda Yürümenin (Şöminmanın) Meydana Geldiği Yerler ve 

Antişöminman Takozlarının Kullanılması 
 

 Raylarda yürüme en fazla; 

 

 UKR’li imbisat contalarında (nefes alma bölgelerinde), 
 

 Baş makaslardaki contalarda, 
 

 İzoleli contalarda, 
 

 Yüksek eğimli hat kesimlerindeki contalarda, 
 

 Kantar contalarında, 
 

 Uzun kaynaklı ray bölgesinde kalan çelik köprülerde  görülür.  

 

Buralarda antişöminman takozları kullanılarak önlem alınır. Antişöminman 

takozlarının kullanılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 
 

 Antişöminman takozları rayların yürüdüğü istikametin tersine çalışacak şekilde 

yani yürümeyi engelleyecek şekilde raylara bağlanır. 
 

 Travers yanakların tam yapışacak şekilde yanaştırılır. Traverslere yapışık 

olmayanlar görev yapmaz.  
 

 Antişöminman takozlarının sayısı eğime ve yürümenin büyüklüğüne göre tespit 

edilir. Eğim büyüdükçe antişöminman takozu ilave edilir.  
 

 Antişöminman takozları optimum sıcaklık toleranslarında (+3 ve -3) 

bağlanmalıdır. 
 

 Antişöminman takozları conta başlarından itibaren birinci travers atlanarak 

ikinci traverse konulacak ve iki traverste bir aynı doğrultu olacak şekilde 

şaşırtmalı olarak konulacaktır.  
 

 UKR’li ve ray boyu 324 m ve büyük imbisat contalarında, uzun kaynaklı 

rayların makaslara, çelik köprülere bağlandığı contalarda, raylardaki uzama ve 

kısalmaya karşı emniyetin sağlanması için ray uçlarından itibaren en az 50 

m’lik kesimde, 37 traverste 74 adet antişöminman takozu bağlanmalıdır. 
 

 Ray boyu 36 m’den küçük contalarda en az 12 traverse 24 adet antişöminman 

takozu bağlanmalıdır. 
 

 Ray boyu 36 m’den büyük ve 324 metreden küçük contalarda en az 14 traverse 

28 adet antişöminman takozu bağlanmalıdır.  
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Şekil 3.1: Antişöminman takozlarının yola bağlanışı 

   

Resim 3.1: Antişöminman takozu uygulaması 

3.3. Genleşme Aralığı Tanımı ve Düzenlenmesi  
 

Contalarda iki ray ucu arasında bir miktar aralık bırakılır. Buna genleşme aralığı yani 

imbisat payı denir. Bu aralıklar raylar ısındıkça kapanır, soğudukça açılır. Aralık ray boyu ve 

rayın ferşindeki ray ısısıyla orantılı olarak değişir. Yeni bir yol döşenirken rayın ısısı 

devamlı ölçülerek tespit edilen optimum ray sıcaklığına göre hesaplanacak genleşme payları 

verilir. 
 

Döşenmiş ve genleşme aralıkları düzenlenmiş bir yolda küçük malzeme bakımının iyi 

olmaması, noksan olması, yüksek eğimin olması, fren mıntıkası olması, ray ısısının o 

bölgedeki kabul edilmiş ortalama ray ısısının üstüne çıkması gibi sebeplerle genleşme 

aralıkları bozulur.  
 

Bozulmuş genleşme aralıkları sebebiyle cebire bulonlarında kesmeler, eğilmeler 

meydana gelir. Uzun müddet düzeltilmez ise ray başları ezilir. Contadaki travers deforme 

olur. Genleşme aralıklarının hava sıcaklığındaki ani yükselmeler sebebiyle kapanması 

hâlinde yol ekseninde bozulmalar yani dirsekler (flambajlar) meydana gelir. Bozulan 

genleşme aralıkları ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yeniden düzenlenmelidir. 

 

Resim 3.2:  Genleşme aralığı (imbisat payı) 

Genleşme aralığı 
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3.4. Genleşme Aralıkları Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Uzun kaynaklı bölgelerde köprü, viyadük, tünel ve hemzemin geçitler üzerine 

imbisat contası bırakılmamalıdır. 
 

 Cebire, sökülmüş conta üzerinden tren geçirilmemelidir. Çalışma sırasında 

trenin geçirilmesi gerektiğinde contada en az trenin gelişi yönündeki ray ucuna 

yakın deliğe bir bulon takılarak cebire bağlanmalıdır. 
 

 Ray salyasında contadaki açıklık 50 mm’yi geçmemelidir. 
 

 Yolda hiçbir zaman 25 mm’den fazla imbisat bırakılmamalıdır. 
 

 Raylarda gönye açıklığı 70 mm’den fazla olmamalıdır. 
 

 Trenlerin geçişi için küçük malzeme tamamen sökülmeyip sadece 

gevşetilmelidir. 
 

 Contalı yollarda çalışma yapılabilmesi için ray sıcaklığı (optimum) -20/+15 

derece arasında olmalıdır. 
 

 UKR’li yollarda imbisat düzenlemesi yapılmaz. 

 

3.5. Genleşme Aralığı Hesaplamaları 
 

Germe veya ısınma sebebiyle raylarda uzamalar veya kısalmalar meydana gelir yani 

raylar genleşir. Rayların yola döşenmesi esnasında genleşme aralıkları (imbisat payları) 

hesaplanmalıdır. Zorunlu olmadıkça raylar o hat kesimine ait optimum ray sıcaklığından +3 

derece fazla sıcaklıkta ferş edilmemelidir. Ferş yapılırsa da genleşme aralığı 

bırakılmamalıdır. Genleşme aralığı; 

 

100

Lxtxa
e 

   formülü ile hesaplanır. Formüldeki; 

 

e= mm olarak uzama veya kısalma miktarı 
 

t= Optimum sıcaklık aralığı üst limiti ile ölçülen ray ısısı arasındaki fark, 
 

a= Çelik uzama kat sayısı 1,15 x 10 –5  (Formüle göre a=1,15 alnır.) 
 

e= L x t x a  (Bu formülde kısaltma yaparak 10–5 değerini kaldırmak için formüldeki 

gibi L boyunu m cinsinden yazıp çıkan değeri 100’e böleriz.)   
 

L= Serbest ray boyu (m olarak); 
 

     100 m’ye kadarki ray uzunluklarında ray boyu aynen alınır. 
 

     100 m’den uzun raylarda nefes alma uzunluğu 100 m (50+50) kabul edilerek   

               yine 100 m alınır. 
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Örnek: Optimum ray sıcaklığı 22 derece olan bir hatta mevcut ray sıcaklığı 10 derece 

ve (216) iki yüz on altışar m’lik iki rayın contasında bırakılacak genleşme aralığı (imbisat 

aralığı) kaç mm olmalıdır. 

 

L= 100 m 

 

a=1,15 

 

t=(22+3=25) 25-10=15 derece 

 

       100x1,15x15 

e= --------------------- = 17,25 mm‘dir. 

             100 
 

3.6. Çeşitli Sıcaklıklarda Bırakılması Gereken Conta Aralıkları 
 

0
C ISI 

Conta Aralıkları 

Açıklamalar 12 m 18 m 24 m 36 m 

Mm mm Mm mm 

( + ) 46 ve yukarı 0 0   46 
0
C ve yukarı 0 mm’dir. 

( + ) 40 – 45 0,7 1 0  40 
0
C ve yukarı 0 mm’dir. 

( +) 35 – 39 1,4 2,1 1,4 0 35 
0
C ve yukarı 0 mm’dir 

( + ) 30 – 34 2,1 3,1 2,8 2,1  

(+ ) 25 – 29 2,8 4,1 4,1 4,1  

(+ ) 20 – 24 3,5 5,2 5,5 6,2  

(+ ) 15 – 19 4,1 6,2 6,9 8,3  

(+ ) 10 – 14 4,8 7,2 8,3 10,4  

(+ ) 5 – 9 5,5 8,3 9,7 12,4  

(+ ) 0 – 4 6,2 9,3 11,0 14,5  

( - ) 1 – 5 6,9 10,4 12,4 16,6  

( - ) 6 – 10 7,6 11,4 13,8 18,6  

( - ) 11 – 15 8,3 12,4 15,2 20,7  

Tablo 3.1: Sıcaklıklara göre conta aralıkları 

 



 

 32 

 

 

Raylarda şöminman takozlarının uygulamalarını yapınız.   

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ray yürümelerine karşı önlem 

alınız.   Şöminman takozu uygulamalarında verilen tablo 

ve uygulama resimlerinden faydalanınız. 

 İmbisat payını normal hâle getiriniz. 

 Küçük bağlantı malzemelerini iyice sıkınız. 

 Traversler arasındaki balastı yeterli miktara 

getiriniz. 

 Yolu şöminman takozları ile takviye ediniz. 

 Eğim büyüdükçe antişöminman takozu ilave 

ediniz. 

 Raylarda yürümenin meydana 

geldiği yerleri tespit ediniz.  

 Antişöminman takozlarını 

kullanınız.  

 Raylarda imbisat payı 

düzenlemeleri yapınız. 

 Genleşme (imbisat) aralığı 

hesaplamaları yapınız. 

 

 

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. İmbisat payının normal hâle getirdiniz mi?   

2. Küçük bağlantı malzemesinin iyice sıktınız mı?   

3. Traversler arasındaki balastı yeterli miktara getirdiniz mi?   

4. Yolu şöminman takozları ile takviye ettiniz mi?   

5. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

6. Çalışma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

7. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

8. Zamanı iyi kullandınız mı?   

9. Çalışma alanını tertipli-düzenli bıraktınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Raylar sıcak ve soğuk etkisi altında belirli oranda uzar ve kısalır.  

2. (   ) Raylar döşenirken (mevsim sıcaklığına göre) raylar arasında bırakılan 

boşluğa ekartman denir. 

3. (   ) İmbisat payı düzenleme işleri genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında 

yapılır. 

4. (   ) İmbisat payı ayarlaması imkân ölçüsünde sabah erken saatlerde 

yapılmalıdır. 

5. (   ) İmbisat payı ayarlaması raya contalarda keski koymak sureti ile yapılır. 

6. (   ) Sıcaklığın değişmesiyle, raylarda meydana gelebilecek iç gerilmelerin 

önlenmesi için ray uçları arasında genleşme payı bırakmak ve rayların belirli 

oranlarda uzayıp kısalmasını sağlamak gerekmektedir. Bırakılan bu boşluğa 

“imbisat payı” denir.   

7. (   ) Bozulmuş imbisat payları cebire bulonlarına zarar vermez.    

8. (   ) Uzun kaynaklı bölgelerde köprü, viyadük, tünel ve hemzemin geçitler 

üzerine imbisat contası bırakılmamalıdır.   

9. (   ) Yolda hiçbir zaman 25 mm’den az imbisat payı bırakılmamalıdır.  

10. (   ) Trenlerin geçişi için küçük malzeme tamamen sökülmelidir.   
 

 

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 faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aşınmaya maruz kalan bölgelerde daha sert ray kullanılması gerektiğini 

biliyor musunuz? 

  

2. Bodenle rayın temas yeri olan yanakların aşınmayı önlemek için grafitli 

gres yağı ile yağlanması gerektiğini biliyor musunuz? 

  

3. Kış gelmeden önce gizli düşüklerin saptanıp bakım ve onarımların 

tamamlanması gerektiğini biliyor musunuz? 

  

4. Güzergâhta 500-1000 m’de bir yedek ray bulundurulması gerektiğini 

biliyor musunuz? 

  

5. Ray kırılmalarını önlemek için küçük yol malzemesinin gözden 

geçirilip kırık ve çatlak olanların değiştirilmesi gerektiğini biliyor 

musunuz? 

  

6. Çatlak, gövdesi incelmiş ve gövdesinde lüzumsuz delik bulunan 

rayların değiştirilmesi gerektiğini biliyor musunuz? 

  

7. Mantarı, ezilmiş derin patinaj izleri bulunan, ondüle olmuş ve aşınmış 

rayların değiştirilmesi gerektiğini biliyor musunuz? 

  

8. Ray tebdiline başlamadan önce rayın boyu, yüksekliği ve mantar 

genişliğinin ölçülmesi gerektiğini biliyor musunuz? 

  

9. Ray tebdiline başlamadan önce yolun kısım şefi tarafından sefere 

kapatılması gerektiğini biliyor musunuz? 

  

10. Ray değiştirilmesinde izlenecek işlem sırasını biliyor musunuz?   

11. Değiştirilen rayın küçük malzemelerinin sıkılmasından sonra travers 

bulonlarının yağlanması gerektiğini biliyor musunuz? 

  

12. İmbisat payı ayarlamalarının yapılması için en uygun mevsimleri 

biliyor musunuz? 

  

13. Raya contalarda keski ile vurarak imbisat payı ayarlamasının sakıncalı 

olduğunu biliyor musunuz? 

  

 

 

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 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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