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AÇIKLAMALAR 
 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi  

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Makine 

MODÜLÜN ADI 
Raylı Sistem Araçlarının Kumanda ve Kontrol 

Devreleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistem çeken araçlarının taşıt ikaz, hız kontrol, 

çoklu kumanda ve otomatik bağlantı, emniyet ve uyarı 

sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilme becerisinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Çeken araç güç kumanda devresinin bakım ve 

kontrollerini yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında; raylı sistem 

çeken araçlarının kumanda ve kontrol devresinin bakım 

onarım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 
 Amaçlar 

1. Taşıt ikaz sisteminin bakım onarımını 
yapabileceksiniz.  

2. Hız kontrol sisteminin bakım ve onarımını 

yapabileceksiniz. 

3. Çoklu kumanda ve otomatik bağlantı 

sistemlerinin bakım ve onarımını 

yapabileceksiniz. 

4. Emniyet ve uyarı sistemlerinin bakım ve 

onarımını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Raylı sistem araçları, atölye, sınıf ve laboratuar 

ortamı. 

Donanım: Havai hatsız ortam,  multimetre, devre şeması, 

konuyla ilgili resim ve materyaller. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan öğrenme faaliyetlerinden sonra, 

verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik 

performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

 Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle raylı sistem araçlarının kumanda 

ve kontrol devrelerini tanıyarak gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz. 

 Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi raylı sistem araçlarında da yeni 

gelişmelere yol açmakta ve bu araçlarda kullanılan kumanda ve kontrol devrelerinin de 

sürekli yenilikler olmaktadır. Böylece elektriğin daha kullanışlı daha güvenli ve kullanımı 

gayet kolay hale getirilen bu sistemleri tanımanız sizlerin mesleğinizi icra ederken 

vazgeçilmeziniz olduğunu göreceksiniz. 

 Elektrik insanların işlerini kolaylaştırdığı için kullanım sahası çok artmıştır. Bunun 

için çeken araç kumandası da o derece kolaylaşmıştır. Kolaylaşmasına rağmen insan faktörü 

yine önemlidir. Bu araca kumanda edecek olan yine insandır. Kumanda gereçleri sadece 

bizim işimizi kolaylaştırır. Aracı çalıştıran ve götüren yine insandır. Bundan dolayı kumanda 

edeceğiniz sistemi tanımalı ve meydana gelebilecek basit arızalara müdahale edebilmelisiniz. 

Yani sistemin mümkün olduğu kadar devamını sağlamamız gerekir. 

 Raylı sistem araç kumandası ile ilgili bilgileri bu modülde bulabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında;  taşıt ikaz sisteminin 

bakım onarımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistem ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem 

araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların kumanda ve kontrol devreleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların taşıt ikaz sistemleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların kumanda panelleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  
 

 

1. TAŞIT İKAZ SİSTEMLERİ  

 

 

1.1. Tanımı ve Görevi  
 

Taşıt ikaz sistemi, raylı sistem çeken aracının güç kaynağından elde edilen enerjinin 

tekerleklere aktarılmasını sağlayan güç devre elemanlarının kontrolünü sağlar. 

 

Çeken aracın ilk hareketinde ve seyir esnasında tekerleklere farklı güçler uygulamak 

gereklidir. İlk hareket anında, hızlanma ataklarında ve rampalarda daha fazla güce ihtiyaç 

vardır. İstenen hıza ulaşıldığında sabit hızla ilerleme durumunda ihtiyaç duyulan güç azalır. 

Rampa inişlerinde ise tekerleklere uygulanan gücü kesmek gerekir.  

 

Taşıt ikaz sistemine ait elemanlar, bu işlemlerin makinist tarafından ve gerektiğinde 

koruma-kontrol sistemleri tarafından yapılmasını sağlar. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Valseler 
 

Valse: makinistin çeken aracı kontrol ettiği ikaz sistemi elemanıdır. Park pozisyonu 

olan “ 0 “ durumundan ileri doğru hareket ettirilerek araç yürütülür. Farklı araçlardaki 

valseler 6.7.8.10 veya daha fazla kademelere bölünmüştür. Her kademede tekerleklere 

uygulanan güç arttırılarak aracın hareketi ve hızlanması sağlanır. Valse geri hareket 

ettirildiğinde aracın hızı azalır. 

 

 Güç kaynağının ürettiği güç, valse ile aşağıda anlatılan devre elemanları üzerinden 

kontrol edilerek tekerleklere aktarılmaktadır.  

 

        

            Resim 1.1: DE 24000 tipi valse                             Resim 1.2: E 43000 tipi valse 

 

1.3. Role ve Kontaktörler 
 

 Roleler 
 

Çeken araç ikaz sistemi üzerindeki roleler valseden gelen kumanda gerilimi ile ikaz 

sistemi kontaktörlerinin devreye girmesini veya devreden çıkmasını sağlar. Seyir esnasında 

hız aşımı , sinyal ihlali , arıza gibi istenmeyen bir  durum oluştuğunda da roleler emniyet 

devrelerinden gelen uyarı gerilimi ile taşıtın ikazı keserek yavaşlamasını ve gerektiğinde 

durmasını sağlar. 

 

 Kontaktörler 

 
İkaz kontaktörleri, valse ve roleler üzerinden gelen kumanda gerilimi ile güç 

kaynağından gelen enerjinin cer motorlarına aktarılmasını sağlamaktadır. Bazı 

uygulamalarda Örneğin, E 43000 tipi lokomotiflerde bu güç kontaktörleri doğrudan elektrik 

gerilimi ile kumanda edilir. DE 24000 tipi lokomotiflerde ise Valse bir yardımcı kontaktörü 

devreye sokarak basınçlı hava yolunu açar, ikaz kontaktörü, basınçlı hava pistonu ile 

kontakları itilerek çalışır ve ikaz gerilimini iletir. 
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 Kumanda gerilimi 

 
Kumanda gerilimi farklı araç tiplerine göre değişmektedir. Örneğin, DE 24000 tipi 

lokomotiflerde 72 VDC, Manevra lokomotiflerinde 24 VDC, E 43000 tipi lokomotiflerde 

110 VDC kullanılmaktadır. Kontaktörler bu düşük voltajlı doğru akımla kontrol edilerek 

kendi üzerlerindeki ana kontaklardan yüksek gerilimleri geçirmektedir. 

 

Farklı araç tiplerine göre AC veya DC olarak yüksek gerilimler kontaktörler üzerinden 

cer motorlarına aktarılır. Örnek olarak E 43000 tipi lokomotiflerde 900 VDC, YHT 65000 

tipi yüksek hız trenlerinde 1500 VAC gerilim ana trafolardan gelerek kontaktörler üzerinden 

aracı hareket ettiren cer motorlarına geçmektedir. 

 

1.4. Kuplör ve Konektörler 
 

Taşıt ikaz sistemi elemanlarının birbirleri ile bağlantısını sağlayan özel fişlerdir. 

Kuplör ve konnektörlerde farklı işlemler için elektrik gerilimi taşıyan çok sayıda “pin” ismi 

verilen uçlar bulunur. İletim kabloları çok telli olup her kablo ucu bir pine bağlanarak kuplör 

veya konnektör gövdesi içindeki yerine sabitlenir. Kuplörlerde erkek ve dişi tarafları 

birbirine geçirildikten sonra sabitlemek için vida dişli bağlantı yüzükleri bulunur. 

Konnektörlerde de sıkı geçme kilitler vardır. Bu sabitleme işlemi ikaz sistemi elemanlarının 

seyir esnasında iletişimden çıkmaması için gerekli bir güvenlik önlemidir.      

            

1.5. Elektrovalfler 
 

Elektrovalfler elektrik enerjisi ile çalışan ve mekanik olarak akış yolu açan sistem 

elemanlarıdır. Sıvı veya gaz halindeki akışkanların içinden geçmesini veya durmasını sağlar. 

Birbirine bağlanmış iki bölümden oluşur. 

 

 Elektromanyetik birim: Kumandadan gelen elektrik enerjisi ile içindeki bobin 

manyetik alan yaratır ve ortasında bulunan demir çubuğu iter veya çeker.  

   

 Mekanik birim: Manyetik alanın etkisiyle itilen demir çubuğun hareketi ile 

çalışan klepe elektrovalfe giriş ve çıkış borularını irtibatlandırır veya ayırır. 
 

 
 

Resim 1.3: Pnömatik fren elektrovalfi 
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1.6. Elektronik Kartlar 
 

Raylı sistem çeken araçlarında güç kaynağının ürettiği enerjinin tekerleklere 

aktarılması sürekli olarak kontrol altında olmalıdır. Makinist bu işi valseye kumanda ederek 

yapar. Aynı zamanda ayrı bir denetleyici sistemi takip ve kontrol etmelidir. Bu kontrol: 

 

 Önceden belirlenmiş parametreler dâhilinde olmalıdır. 

 Makinistin verdiği kumandaya göre olmalıdır. 

 Seyir şartlarına göre olmalıdır. 

 Trenin ( yük veya yolcu treni olması, yol durumu, hava şartları vb.) 

özelliklerine göre olmalıdır. 

 
Taşıt ikaz sisteminin elektronik kartları çeken aracın kumanda ve kontrolünü sağlar. 

Valseden gelen bilgi ile ana kumandayı sağlayan sürücü kartında taşıtın seyri için gereken 

bilgiyi sağlayan yazılım yüklüdür. Makinist taşıtı kullanırken elektronik kart kendinde yüklü 

yazılım parametrelerine göre taşıtı ilerletir. Güç devrelerindeki tüm elektronik kartlar da bu 

ana sürücü karta (master sürücü) bağlıdır. Devre kartları ana elektronik karttan gelen bilgiye 

göre kendi sistemlerini yönetir. 

 

Bütün koruma sistemleri de ana karta bağlı olup ana kart işlemlerin ve seyrüseferin 

tamamını takip eder. Gerektiğinde makinistten bağımsız olarak taşıtı yavaşlatır veya 

durdurur. 

 

YHT 65000 tipi yüksek hız trenleri bu sistemi tam olarak kullanır. SICAS adı verilen 

ana işlemci ve kartı makinistin kumandasına göre treni yürütür, hızlandırır, yavaşlatır veya 

durdurur. Trenin güç kaynağını, cer motor konvertörlerini, cer motorlarını, hava 

kompresörlerini yönetir. Denetimi sırasında meydana gelen aksaklıklara karşı işlem yapar. 

Örneğin yolcu kapısı açık ise hızın 3 km/h’i geçmesine izin vermez. Hız üst limiti (255 

km/h) geçerse güç kaynağını devre dışı bırakır.   

 

DE 24000 tipi lokomotifler gibi eski sistemlerde aşırı motor devri, kaçak akım gibi 

bazı koruma sistemleri bulunur ve elektronik sürücü kartlara sahip değildir. Taşıtın seyri 

makinistin becerisi ve dikkatine dayanan elektromekanik sistemler ile olmaktadır. Ayrıca 

ikaz sisteminin kumanda ve kontrolü için basit elektronik elemanlardan oluşan ikaz 

regülâtörü vardır. Regülâtör cer motorlarının çektiği akım arttıkça alternatör ikazının ve dizel 

motor yakıt geçişinin artmasını sağlayarak güç artışı ihtiyacını karşılamaktadır. 

 

1.7. Elektronik Sürücü Sistemleri 
 

Raylı sistem araçlarında güç kaynaklarından alınan güç ile cer motorlarında kullanılan 

güç voltaj ve frekans açısından farklıdır. 

 

Elektrik enerjisi güç kaynağı ile almaçlar arasında aktarılırken kayba uğramaması için 

yüksek voltaj ile sevk edilir. Örneğin, ülkemizde demiryolu hatlarının kataner voltajı 25000 

VAC’dir.(25 kVAC) Trafo merkezleri arasındaki hatlarda o anda faal olan çeken araç 

sayısına göre 25 – 27 kVAC arasında değişiklik göstermektedir. 
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Diğer taraftan aracın güç sisteminde bu kadar yüksek voltajın değiştirilmeden 

kullanılması iki sebeple mümkün değildir: 

 

 Güç kumanda devresi elemanları çok büyük ve pahalı, güvenlik düşük ve 

risk yüksek olacaktır. 

 Taşıtın çekiş gücünün ve hızının seyir sırasında sık sık değiştirilmesi 

gereklidir. Bu durum cer motorlarına giden gerilimin voltaj ve 

frekansının değiştirilebilir olmasını zorunlu kılar. 

 

 Raylı sistem taşıtları güç kaynağından gelen enerjiyi kumanda ve kontrol devreleri ile 

taşıt ikaz sistemi için uygun değerlere çeviren elektronik sürücü sistemleri ile donatılmıştır. 

 Lokomotifler, tren setleri, metro araçları ve tramvaylar işletmeci kuruluşların 

tercihine göre doğru akım veya alternatif akım ile çalışan sürücü sistemlerine sahip olarak 

üretilmektedir. 
 

1.7.1. DC Sürücü Sistemleri  

 
Bu tür araçlarda katanerden veya araç üzerindeki alternatörden alınan AC gerilim 

doğru akıma çevrilerek kullanılır. 

 

Bu sistemin ana parçaları şunlardır: 

 
 Redresörler: Alternatörün AC çıkış gerilimini doğru akıma çevirir. Bu işlem 

diyot grupları ile yapılır. Burada elde edilen doğru akım ana güç kontaktörlerine 

ve cer motorlarına gider. TCDD bünyesinde DE 24000, DE 22000 ve DE 33000 

tipi ana hat lokomotifleri bu sistemle çalışmaktadır. 

 

 Kontaktörler: Redresörden veya konvertörden gelen elektrik enerjisini cer 

motorlarına aktarır. Ana güç kontaktörleri basınçlı hava ile veya elektrik enerjisi 

ile çalışır. Kontaktörlerin yönetimi valse ile doğrudan veya elektronik sürücü 

kartları ile yapılır. Bu kontaktörler grup halinde olup sıra ile devreye girip 

çıkarak aracın çekiş gücünü ve hızını değiştirir.  

 

 Konvertörler: DC sürücü sistemlerinde kullanılan konvertörler redresörler gibi 

AC/DC çevirici görevi yapmaktadır. Ancak bu sistemde çevirme işlemi 

tristör/diyot grupları ile elektronik olarak yapılmaktadır. Çekiş gücü ve hız 

değiştirme işlemi için ayarlanabilen DC gerilim vermekte olup süreç elektronik 

kartlar ile uygulanmakta ve denetlenmektedir. Örneğin E 43000 tipi 

lokomotiflerde ana trafodan alınan 600 VAC gerilim konvertörden 0 ile 900 

VDC arasında ayarlanabilen akım olarak çıkmaktadır. Kumanda valsesi ve 

elektronik sürücü kartı aracılığı ile süreç yönetilmektedir. 
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Elektrik enerjisi 

   Güç kontaktörleri 

 

L1 L2 L3 
 Endüktör sargıları 

fırça(kömür)   

(kömür) Motor 

endüvi 

sargıları 

    Dirençler bölümü 

Güç 

kaynağı : 

-DC- 

Kataner  

veya 

alternatör 

Valse ile 

kumanda 

  fırça 

 

    Şekil 1.1: DC sürücü sistemi ile çalışan araçların basit güç kontrolü devre şeması 

 

1.7.2. AC Sürücü Sistemleri 

 
Bu tür araçlarda katanerden alınıp ana trafodan çıkan veya araç üzerindeki 

alternatörden alınan AC gerilim cer motorlarında kullanılır. TCDD İşletmesinde DE 11000 

tipi manevra lokomotiflerinin bir bölümünde ve YHT 65000 tipi yüksek hızlı tren setlerinde 

bu sistem kullanılmaktadır. 

 

Bu sistemin ana parçaları şunlardır: 

 

 Konvertörler: Bu sistemde kullanılan konvertörler AC/DC çeviricilerdir. Trafo 

veya alternatörden alınan 50 Hz frekansa sahip  AC gerilim konvertörde uygun 

bir DC voltaja evrilir(genellikle 600 VDC). Konvertörden çıkan doğru akım 

elektrik enerjisi invertöre verilir.    

 

 İnvertörler: Konvertörden gelen doğru akım invertörde bulunan ve sürücü kartı 

tarafından kesik sinyaller verilerek kontrol edilen IGBT (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) anahtarlama elemanları ile tekrar AC gerilime çevrilir. 

 

  Taşıt ikaz sistemi konvertörüne AC olarak girip DC olarak çıkan gerilim invertörde 

yine AC gerilime çevrilmiş olmaktadır. Fakat invertörden çıkan gerilimin frekansı yine 

sürücü karttan gelen sinyallerin hızına göre değiştirilebilir özelliktedir. Değiştirilebilir 

frekans ile AC sürücü sistemli araçlarda bulunan asenkron cer motorlarının gücü ve hızı 

seyir durumuna göre istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. 
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                Şekil 1.2: AC sürücü sistemi ile çalışan araçların basit güç kontrolü devre şeması 

 

1.7.3. Sürücü Yazılımları 

 
Taşıt ikaz sistemi elektronik kartlar ile yönetiliyorsa mutlaka komutları alan, işlemleri 

yürüten, denetleyen ve duruma göre gerekli tedbirleri alıp uygulayan, sistem ekranına bilgi 

veren ve tüm işlemleri hafızasına kaydeden bir sürücü yazılımı gereklidir. 

 

Yazılım kullanıldığı aracın teknik özelliklerini, gücünü, hızını, güvenlik prosedürünü 

ve sistemin iç işleyişinin parametrelerini (uygun alt ve üst çalışma sınır değerleri) 

taşımalıdır. Sürücü yazılımı (işletme programı) olmazsa elektronik kartlar hiçbir işlev 

yürütmeyecektir. Raylı sistem aracı üreticileri aracı satın alan işletmeci kuruluşun şartnamesi 

ve aracın özelliklerine uygun sürücü yazılımını üretir ve araç sistemine yükler. Örneğin YHT 

65000 tipi yüksek hızlı tren setlerinin üreticisi  “SICAS” yazılımını araçta uygulamaktadır. 

Araç tamamen bu yazılımın parametreleri içinde yönetilmektedir. 

 

1.8. İkaz Sistemi Elemanlarının Taşıt Üzerindeki Yerleri  
 

Valseler ve taşıt ikazı sürücü kartları taşıt kumanda mahallindedir. Roleler, 

kontaktörler, kuplör ve konnektörler, redresör, konvertör ve invertörler taşıtın makine 

bölmesinde bulunur. 

 

Güç 

kaynağı : 

-AC- 
Kataner 

veya 

alternatör 

AC-DC 

konver- 

tör 

DC-AC 

invertör DC 

bara 

2 adet 

3 faz  

AC 

motor 

Yardımcı devre 

elemanları için  

AC  güç çıkışı 

Elektronik 

kumanda 

ünitesi 
VALSE 
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1.9. Periyodik Bakımları ve Arızalar 
 

 Taşıt ikaz sistemi elemanları çalışma süreci içinde yıpranır, aşınır. Bu durum arıza 

olasılığını arttırır. Arızaların oluşmasını önceden önlemek için periyodik bakımlar yapılır. 

Raylı sistem çeken araçlarının bakımları toplam kilometre esasına göre yapılmaktadır. 
 

 Periyodik bakımlarda yapılacaklar 
 

1. Güvenlik önlemleri alınır. Araç bakım talimatına uygun hareket edilir. 

2. Bakım alet ve ekipmanları uygun yerde ve talimatına göre kullanılır. 

3. İkaz sistemi parçaları ve bağlantılarının gözle kontrolü yapılır. 

4. Taşıtın olay kayıt sistemi veya 2058 model seyir defterinden bakım 

öncesi arıza ve aksaklık durumu kontrol edilerek gerekli bakım ve tamir 

yapılır. 

5. Bütün mekanik ve elektrik bağlantıları tekrar sıkılır. 

6. Elektrikli cihazlarda multimetre ile kaçak, direnç kontrolü yapılır. 

7. Kolektör ve karbon fırça bulunan aks alternatörü gibi aksamlarda kontrol 

yapılır. Kollektör temizlenir, fırça ölçüleri tolerans altında ise yenileri ile 

değiştirilir. 

8. Filtre gibi süreli parçalardan süresi dolanlar değiştirilir. 

9. Tüm cihazlar, kablo bağlantıları, klemensler temizlenir, nemden 

arındırılır. 

10. Bakım sonunda araç çalıştırılarak sistemin fonksiyon kontrolü yapılır. 
 

 Arıza tamirleri 
 

1. Arıza tespiti için aracın fonksiyon kontrolleri yapılır. Arıza 2058 seyir defteri 

veya varsa olay kayıt sisteminden tespit edilir. 

2. Arızalı aksam üzerinde gözle kontroller yapılarak arızanın mahiyeti incelenir. 

3. Arızalı cihazın üzerindeki  elektrik motoru, kuplör, klemens, elektronik kart, 

modül ve kabloların  bağlantılarına bakılır. 

4. Bütün sigortalar, koruma şalter ve röleleri kontrol edilir. 

5. 3.ve 4. maddedeki aksamlarda multimetre ile kaçak ve direnç ölçümü yapılarak 

arıza sebebi aranır. 

6. Elektronik modüller üzerindeki gerilim ve akım değeri kontrol noktalarından 

yönergesinde gösterilen normal değerlerin varlığı ve uygunluğu multimetre ile 

ölçülür. 

7. Arıza tespiti yapıldıktan sonra, entegre olan devreler yenisi ile değiştirilir. 

Tamir edilebilir parçalar sökülüp tamir edildikten sonra monte edilir. Sarf 

malzemesi niteliğindeki parçalar yenisi ile değiştirilir. 

8. İş bitiminde araç çalıştırılarak fonksiyon testleri yapılır ve servise verilir. 

9. Sökülen ve yenisi ile değiştirilen arızalı malzemelerden iş yeri seviyesinde 

olanlar işyerinde tamir edilerek yedeğe konur. Fabrika seviyesinde olanlar 

tamire gönderilir.  

10. Yazılımdan kaynaklanan arızalarda yazılım yeniden yüklenerek ve format 

yenilenerek arıza giderilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 
 İkaz (hareket) devresinde bulunan 

valsenin (akım verici) bakım ve onarımını 

yapınız. 

 

 İkaz devresinde bulunan rölelerin ve 

kontaktörlerin bakımı ve onarımını 

yapınız. 

 

 İkaz devresinde bulunan kuplör ve 

konnektörlerin bakım ve onarımını 

yapınız. 

 

 

  Elektrovalflerin bakım ve onarımını 

yapınız. 

 

 Elektronik kartların bakım ve kontrollerini 

yapınız. 

 

 Sürücü yazılımları üzerinden 

parametreleri kontrol ederek  arızaları 

tespit ediniz. 

 

  

 Sistem elemanlarının yerlerini tespit 

ederek, periyodik kontrol ve bakımlarını, 

arıza tespitlerini gözle ve ölçü aletleri ile 

yapınız. 

 
 

 Güvenlik kurallarına uyunuz 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Malzeme değişimini enerjisiz ortamda 

yapınız. 

 Temizleme işlemini sistem dururken 

yapınız. 

 Arızalı malzemeyi sökme sırasına 

dikkat ediniz. 
 Bakım ve tamirleri üretici katalogları, 

bakım yönetmelikleri ve teknik 

gereklere uygun olarak yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
İkaz (hareket) devresinde bulunan valsenin (akım verici) bakım ve 

onarımını yaptınız mı? 

  

2 
İkaz devresinde bulunan rölelerin ve kontaktörlerin bakımı ve 

onarımını yaptınız mı? 

  

3 
İkaz devresinde bulunan kuplör ve konnektörlerin bakım ve onarımını 

yaptınız mı? 

  

4 Elektrovalflerin bakım ve onarımını yaptınız mı?   

5 Elektronik kartların bakım ve kontrollerini yaptınız mı?   

6 Elektronik sürücü sistemlerinin bağlantılarını kontrol ettiniz mi ?   

7 
Sürücü yazılımları üzerinden parametreleri kontrol ederek arızaları 

tespit ettiniz mi? 
  

8 
Sistem elemanlarının yerlerini tespit ederek periyodik kontrol ve 

bakımlarını, arıza tespitlerini gözle ve ölçü aletleri ile 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi düşük voltajlı doğru akım ile kumanda edilerek büyük gerilim 

ve akımların cer    motorlarına aktarılmasını sağlayan taşıt ikaz sistemi elemanıdır? 

A) Kontaktör       

B) Role         

C) Katener       

D) Kuplör 

 

2. DE 24000 tip lokomotiflerin kumanda gerilimi ne kadardır? 

A) 110 VAC  

B) 110 VDC     

C) 72 VAC      

D) 72 VDC 

 

3.  Elektrovalflerin görevi nedir? 

A) Manyetik alan oluşturur  

B) Sıvı ve gazlar için akış kontrolü sağlar 

C) Elektrik akımını keser 

D) Elektrik akımını geçirir 

 

4.  E 43000 tipi lokomotif konvertörünün giriş gerilimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 900 VAC      

B) 900VDC      

C) 600 VAC        

D) 600 VDC 

 

5.  Aşağıdaki araçlardan hangisi yazılım programı ile yönetilir ve denetlenir? 

A)  E 14000 

B)  DE 24000 

C)  DE 22000 

D)    DMU 15000 

 

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 öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında  hız kontrol sisteminin 

bakım ve onarımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistem ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem 

araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların kumanda ve kontrol devreleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların hız kontrol sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Bu araçlarının kumanda panelleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  

 

2.HIZ KONTROL SİSTEMLERİ 
 

 

2.1.Tanımı ve Görevi  
 

Hız kontrol sistemleri, raylı sistem araçlarının seyir süratini algılayıp gösteren sefer 

süresince yapılan hızı, duruş yer ve sürelerini kaydeden araçlardır. 

 
 Lokomotifin yaptığı hızı göstermek ve kaydetmek, 

 Zamanı 24 saat esasına göre göstermek ve kaydetmek, 

 Totman (sürücü var mı?  Kontrolü) olayını kontrol etmek ve kaydetmek, 

 Lokomotifin katettiği mesafeyi “km” cinsinden numaratöre kaydetmek, 

 DE lokomotiflerde 44 km/h ve 67 km/h şöntlemelerini yaptırmak, 

 ATC sistemini çalıştıran hız bilgilerini sisteme iletmek. 

 

2.2.Hız Kontrol Sayaçları ve Göstergeleri 
 

Hız kontrol sayaçları ve göstergeleri tekerleklerde bulunan hız duyucularından gelen 

sinyalleri işleyerek aracın o anki hızını gösterir. Sayaçlar aynı zamanda bünyelerinde 

bulunan kayıt ortamlarına yapılan hızı kaydeder. Hız göstergeleri analog ibreli gösterge veya 

dijital rakamlı ya da ibreli olabilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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İki istasyon arasında yapılabilecek hız yol durumuna ve tren tipine (yolcu veya yük 

treni) göre önceden belirlenmiş olup seyir cetveline kayıtlıdır. Makinistin aracı bu hız 

sınırları içinde kullanması gerekmektedir. Hız kontrol sayaçları bu cetvele uyumu, her an 

yapılan hızı ve hız aşımlarını kaydeder. Ayrıca bütün duruşlar ve duruş süreleri de sayaçta 

bulunan 24 saat esasına göre çalışan zaman saatine bağlı olarak kayda geçer. 

 

Kayıt ortamı olarak DE 24000 ve E 43000 tipi lokomotiflerde termik bantlar bulunur. 

Rulo halindeki bandı zaman sayacı döndürür. Hız duyucudan gelen bilgiye göre bir termik 

iğne bant üzerine bilgiyi işler. Yaklaşık 3600 km mesafeyi kaydeden bu bant doldukça 

değiştirilir. Kontrol bu bandın incelenmesi ile yapılır. 

 

DE 33000 tipi lokomotiflerde elektronik kayıt yapılır. Teloc adı verilen elektronik kart 

üzerindeki hafızaya bütün bilgiler işlenir. Kontroller cihaza bilgisayar ile bağlanarak veya 

USB portundan seyyar belleğe alınan bilginin bilgisayara aktarılması ile yapılır. 

 

E43000 tipi lokomotiflerin bazılarında ve YHT 65000 tipi yüksek hız tren setlerinde 

sayaç olarak çok gelişmiş elektronik kart ve yazılım kullanılır. Bu sistem sürat, duruş 

bilgilerinden başka aracın birçok işleyiş ve arıza bilgilerini takip eder, kayıtlarını tutar. Bu 

araçlarda hat boyunca yapılabilecek hız cetveli sayacın hafızasında yüklüdür. Hız 

aşımlarında araca müdahale ederek hızı düşürürler. 

 

 

  

                

   Resim 2.1: E 43000 hız sayacı  ve çeşitli hız sayacı örnekleri 
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2.3.Tekerlek Hız Duyucuları 
 

Hız kontrol sayaç ve göstergelerinin çalışabilmesi için araç hızı bilgisinin bu cihazlara 

bildirilmesi gereklidir. 

Bu iş için tekerlek hız duyucuları kullanılır. Hız duyucular araç tekerlek takımlarının 

dingil yatak gövdesi üzerine monte edilir. Esas olarak tekerleğin dönüş sayısını tespit 

ederler. 

 

 Görevleri 

 
1. Çeken aracın hız tespitini sağlar. 

2. Çeken aracın dinamik freninin çalışması için devir bilgisini sağlar 

3. Çeken aracın patinaj devresini çalıştırır. Cer motoru devri toleransı aşarsa güç 

düşürerek patinaj devresini çalıştırır. 

4. Çeken aracın totman devresini çalıştırır. Totman sistemi makinistin aracın 

kontrolünü kaybetmesi durumunda önce sesli uyarı verir. Kontrol sağlanmazsa 

seri fren yaptırarak aracı durdurur. 

 

 Hız duyucu çeşitleri 

 
1- Aks jeneratörleri: Tekerleğin dönüşünden faydalanarak elektrik akımı üretir. Bu 

gerilim devir sayısı ile değişkendir. Hız sayacında bulunan senkron motorgelen akımla 

dönerek sayacı çalıştırır. TCDD DE 24000 ve 22000 tipi lokomotiflerde bu tip duyucuları 

kullanmaktadır.  

 

 

 

 

 

   Resim 2.2: Takılmamış aks jeneratörü, araç üzerinde aks jeneratörü ve hız sayacı 
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   Şekil 2.1: DE 24000 tipi lokomotifin hız kontrol sistemi 

 

 
2- Optik okuyucular: Dingil başına monte edilen hız duyucu içinde bulunan delikli 

çarkın boşlukları arasından geçen ışığı algılayan sensörler ürettikleri sinyali sayaçta bulunan 

elektronik karta gönderir. Çarktaki delik sayısını bilen yazılım bu sayı kadar sinyali bir devir 

olarak tespit eder. Bunu km/h cinsinden hesaplayarak göstergeye ve diğer devrelere 

gönderir.(DE 33000 ve E43000). 

 

 

 

Resim 2.3: Optik okuyucu çarkı, dingile montajı ve güç aktarma aparatı 
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3- İmpuls vericiler: Bu tip duyucular cer motoru dişlisi veya dingil başındaki dişli çark 

üzerine monte edilirler. Merkezinde bulunan daimi mıknatıslı milin ucu dişli üzerine çok 

yakın olacak şekilde monte edilir. Tekerlek döndükçe dişlerin üst ve alt mesafeleri farklı 

olduğundan mıknatıs üzerinde etki yaratır. Mıknatıslı milin etrafına sarılı bobinde bir 

elektrik gerilimi oluşur. Devir sayısına göre farklı voltaj üretilerek sayaç kartına gönderilir. 

Sayaç gelen voltaja göre hızı hesaplar.  

 

 

 

 

Şekil 2.2: İmpuls verici hız duyucu sistem ve parçaları 

 
Raylı sistem araçlarında hız tespiti temelde tekerleğin dönüş hızı ile zamanı 

karşılaştırarak yapılır. Bu sebeple hızın doğru ve kesin tespiti için tekerlek çapı çok önemli 

etkendir. Her aracın farklı orijinal tekerlek çapı vardır. Aracın hız kontrol sistemi bu tekerlek 

çapına göre yapılandırılmıştır. 

 

 Ancak sürekli raya sürtünen metal tekerlek süreç içinde aşınmaktadır. Bu şekilde çapı 

azalan teker her dönüşte daha az yol kat ettiği halde sayaç orijinal çaptaki tekerleğe göre hız 

gösterir. Aşıntı sebebi ile tekerleklerinin çevre uzunluğu %10 azalmış olan bir lokomotifte 

hız göstergesi 100 km/h sürat gösterdiği halde gerçekte 90 km/h hızla yol almaktadır. 

 

Bu sakıncanın giderilmesi için tekerlek çapları her ay ölçülerek sayaç sistemi 

programına girilmesi gerekir. Yeni tekerlek takıldığında da bu defa gerçeğinden daha az hız 

göstermemesi için yeniden yeni tekerlek çapı girişi yapılmalıdır. 

 

Eski tip araçlarda sistem analog olduğundan giriş yapılmaz ancak sefer süresi 

belirlenirken aşınmış tekerleklerden dolayı gerçek hız daha az olacağından iki gar arasındaki 

mesafenin daha uzun sürede aşılacağını göz önüne almak gerekir.       
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2.4.Tren Denetim Sistemi (TDS) 
 

Bilgisayarlı sistemlerin gelişerek teknik alanda yaygınlık kazanması ile raylı sistem 

araçlarının daha güvenli çalışması için tren denetim sistemi uygulamaları kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

 Tren denetim sistemi bilgisayar, ekran, yazılım ile aracın kumanda, kontrol ve güç 

devrelerine yapılan bağlantılardan oluşur. Tren denetim sistemi raylı sistem aracının faal 

duruma alındığı andan itibaren aracı kontrol etmeye ve yazılımında yüklü parametreler 

dâhilinde olunup olunmadığını teyit eder. Bir arıza olduğunda uyarı yapar. Aracın seyir 

esnasında program parametreleri içinde çalışmasını takip eder ve aksaklık halinde tedbirler 

alarak ekranından gösterir. 

 

Tren denetim sistemi kurulu araçlarda makinist önce sisteme kendini tanıtarak 

işlemleri başlatır. Menüden gidilecek hat kesimi seçilir. Daha sonra aracın çekeceği trenin 

cinsi yük veya yolcu treni olarak seçilir. Bu durumda bu hat güzergâhı içinde trenin 

yapabileceği azami hızlar ekranda görünür. Makinist raylı sistem aracını bu azami hızlar 

sınırı içinde kullanmak zorundadır. 

 

Seyir sırasında hız aşımı olursa sistem güç kontaktörleri devresine bağlı olduğundan 

cer motorlarına giden akımı keserek treni yavaşlatır. Fren sistemine de bağlı olduğu için 

gerekirse araca frenleme yaptırarak yavaşlatır, hızı üst sınırının altına indirir.   

 

 Gidilecek hat kesimi seçildiğinde sistem hangi istasyon veya gara gelindiğini bilir. 

Alınan mesafeyi kaydeder ve ekranda gösterir. Bütün işleyişi gerçek zamanlı olarak takip 

eder ve kaydeder. Sonraki istasyonu, sonraki sinyal bloğunun hız üst sınırını önceden 

makiniste bildirir. 

 

Raylı sistem çeken aracının güç devresinin, fren devresinin ve kumanda kontrol 

devresinin bütün elemanları ile bağlantılı olup meydana gelen arıza ve hataların hepsini 

tespit ederek bilgi ekranında gösterir, kayda alır. Bu sırada hava basıncı düşüklüğü, trafo 

soğutma yağı harareti, ana konvertör aşırı ısınması, aşırı akım çekilmesi, patinaj gibi aracın 

yaptığı arıza ve aksaklıklar durumunda aracı güçten çıkarır, durdurur. GPS modülü sayesinde 

araç merkezden takip edilebilmektedir. 

 

        Ana parçaları şunlardır: 

1. Tren denetim bilgisayarı 

2. Dokunmatik kumandalı monitör birimi 

3. Hız duyucu birimi 

4. Olay kaydedici birimi 

5. Sürat göstergesi 

6. ATS modülü    
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Resim 2.4: YHT 65000 tipi trenin tren denetim sistemi cer durumu ekranı 

 

 

 

 

Resim 2.5: DMU 15000 tipi tren seti tren denetim sistemi açık ve kapalı yolcu kapıları ekranı 
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2.5.Otomatik Tren Durdurma Sistemi (ATS, ATP, ETCS) 
 

 Otomatik Tren Durdurma Sistemi, güvenli tren trafiğini sağlamak amacıyla kullanılan 

otomatik tren durdurma ve hız kontrol sistemidir. Bu sistem, hareket halindeki trenlerin hat 

üzerindeki konumlarına ve demiryolu sinyalizasyon sisteminin durumuna uygun olarak hız 

ve fren kontrolü yapmasına olanak sağlar. 

 ATS-ATP sistemi ana parçaları  

 
1. Araç üzerinde komuta modülü 

2. Araç şasesi altında magnetler 

3. Olay kaydedici 

4. Hız duyucu 

5. Yol üzerinde magnetler 

 

 Komuta modülü elektronik kart ve komuta biriminden oluşur. İşlemcide sistemin 

çalışması için gerekli bilgiler kayıtlıdır. Modül panelinde durum göstergesi, uyarı ışıkları, 

kumanda butonları bulunur. Modül araç altı ve yol magnetlerinin etkileşiminden gelen 

bilgilere göre Aracın otomatik olarak fren yapmasını sağlar. 

 

 Sistemin temel amacı raylı sistem araçlarının sürücü hatası veya sürücünün bayılması, 

ölümü gibi beklenmeyen durumların gerçekleşmesi sebebiyle kırmızı sinyallerden geçerek 

diğer bir araca arkadan veya önden çarpmasını önlemektir. 

 

ATS (Otomatik çekiş kontrol-durdurma sistemi) veya ATP (Otomatik tren koruma 

sistemi) taşıdıkları GPS modülü ile aracın merkezden takibine de imkan vermektedir.ATS 

Komuta modülüne girişler ;  

 

1. Trenin hız bilgisi 

2. Araç altı magnetlerinden geçilen sinyalin durumu bilgisi 

3. Araç seyir bilgileri ( Cer durumu, fren devrede veya değil durumu, fren hazır 

veya değil durumu ) 

 

            

 ATS komuta modülünün işlemleri 

 
        1- Kırmızı uyarı: Kırmızı sinyalde durmadan geçilirse ekranda “kırmızı uyarı” 

yazar, sesli ihbar verir, cer gücünü keser ve aracı seri frene geçirerek durdurur. Tüm işlem 

otomatik olarak gerçekleşir. 

 

        2- Sarı uyarı: Sarı sinyalde geçildiğinden araç hızı 65 km/h’dan fazla ise ekranda 

“sarı uyarı” yazar, sesli ihbar verir. Makinist 10 saniye içinde “ihbar alındı” butonuna basar, 

aksi halde araç frene geçer. Makinist sonraki 20 sn. içinde ise araç hızını 65 km/h’a indirir. 

Aksi halde sistem aracı yine frene geçirir. 

 

        3- 40 km/h kontrolü: Hız pano sinyalinden (gar, istasyon ve sayding giriş 

sinyallerinden 300 metre önce yola yerleştirilmiş olan 40 km/h hız sınırlama magneti) gelen 
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bilgi ile devreye girer. Eğer gar giriş sinyali kırmızı ise bu magnet üzerinden en çok 40 km/h 

hız ile geçmek gerekir. Daha hızlı geçilir ise; komuta birimi ekranında “ kırmızı uyarı” 

yazar, sarı lamba yanar, otomatik frenleme yapılır. Kırmızı sinyale kadar hız 40 km/h’ı 

aşarsa yine frenleme olur. 

 Bu işlemlerden hangisi gerçekleşir ise tekrar harekete geçmek için komuta 

birimindeki “serbest kalma” butonuna basılır. Komuta birimi gerçekleşen tüm olay ve 

işlemleri kaydeder. 

    

 ETCS sistemi  
 

ETCS sistemi (Avrupa tren kontrol sistemi) bütün Avrupa ülkelerinde uyumlu olarak 

kullanılmak üzere geliştirilmiş ve birçok ülkede uygulamaya geçmiş bir tren kontrol 

sistemidir. 4 farklı düzeyde uygulaması bulunmaktadır. 

 
1. ETCS 0: Sinyaller ve kırmızı sinyalde duruş sağlayan, trenin hangi iki sinyal 

bloğu arasında olduğunu bildiren güvenlik seviyesindeki sistemlerdir. 

 

2. ETCS 1: Yol magnetleri (baliz) ve sinyaller bir komuta merkezine bağlı olup 

tren hat üzerinde ilerledikçe hem art arda magnet ve sinyallere hem de kumanda 

merkezine trenin hızı hakkında bilgi iletir. Sonraki sinyaller buna göre belirlenir 

ve trenin hızı ve hız aşımı kontrol altında tutularak gerektiğinde araç üzerindeki 

sistemin otomatik frenleme ile aracı yavaşlatması veya durdurması sağlanır. 

 

3. ETCS 2: Tren hem yol magnetleri hem de GPS-R (radyo sinyalleri ile global 

konumlandırma sistemi) sinyalleri ile takip edilerek ilerler. Tren modülü bir 

bilgisayar olup yol magnetleri ve GPS-R sistemi ile merkezi kumanda irtibatına 

sahiptir. Trenin hızı ve sinyal geçişleri radyo sinyalleri ile merkeze bildirilir. 

Yol üstü magnetler ise aracın gerçek zamanlı yerini belirleyerek GPS-R sistemi 

ile karşılaştırır. Hız aşımı veya hatalı sinyal geçişi halinde hem araç üstü modül 

hem de takip merkezinden gelen radyo sinyali ile tren yavaşlatılır veya 

durdurulur.  

 

4. ETCS 3: Raylı sistem aracının tüm seyir bilgisini, hızını, hız aşımını ve hatalı 

sinyal geçişinin araç üzerindeki bilgisayar ve kumanda merkezi arasında GPS-R 

sistemi ile radyo sinyalleri aracılığı ile takibi ve yönetimini amaçlayan 

sistemdir. Sistem ile hem trenin bilgisayar modülü kendi üzerinde güç ve fren 

sistemini denetler hem de kumanda merkezi tarafından denetim sağlanır. ETCS 

3. seviyenin bir amacı da sinyaller arasını blok olarak almak yerine tüm hattı 

“hareketli blok” olarak kabul ederek hat üzerindeki her aracı gerçek yerinde ve 

gerçek zamanlı algılamak, aynı anda daha fazla treni çok güvenli olarak 

çalıştırabilmektir. 

 

ETCS sistemi (Avrupa tren kontrol sistemi)  söz konusu olduğunda ATS-ATP 

sistemlerinden farklı olarak işin içine kumanda merkezi daha fazla girmektedir. Eski 

sistemlerde olaylar sadece sinyal magnetlerinin trene bildirdiği bilgi ile sinyallerden normal 

geçiş, hızlı geçiş ve kırmızı sinyalde durmama hallerinde aracın kendi sisteminin otomatik 
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frenleme ile yavaşlatma veya durdurma işlemini yapması şeklinde gerçekleşmektedir. ETCS 

sistemlerinde ise kumanda merkezleri yani ERTMS sistemi de ( Avrupa demiryolu trafik 

yönetim sistemi)  devreye girmektedir. Bu sayede trenlerin daha güvenli seyretmesi ve aynı 

zamanda tüm hat izlenerek daha çok tren çalıştırılması sağlanmaktadır. ETCS sisteminin tüm 

seviyelerinde olaylar gerçek zamanlı olarak sistem belleklerine kaydedilmektedir. 

 

    

         

                     

       

             Resim 2.6: ATS modül kartı.                   Resim 2.7: ATS komuta ve kontrol birimi 

 

 

 

                 

                Resim 2.8:ATS araç üstü magnetleri. Solda doğu tipi sağda batı tipi 
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 Resim 2.9: Batı ve doğu ( sağda)  tipi ATS yol üstü magnetleri 
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Sistem Kontrol BirimiSistem Kontrol Birimi

SarSarıı UyarUyarıı LambasLambas ıı

Sistem UyarSistem Uyarıı Onay Onay 

AnahtarAnahtarıı

KullanKullanııccıı AnahtarAnahtarıı

KKıırmrmıızzııda da İİzinli Gezinli Geççiişş

AnahtarAnahtarıı

Serbest Kalma AnahtarSerbest Kalma Anahtarıı

Tekrar Tanzim Tekrar Tanzim 

LambalLambalıı ButonuButonu

Sistem HazSistem Hazıır r 

LambasLambas ıı

Sistem ASistem Aççıık k 

LambasLambas ıı

MenMenüü ButonlarButonlarııBilgi EkranBilgi Ekranıı

 

 

Resim 2.10: ATS cihazı kontrol birimi 

 

 

2.6.Olay Kayıt Sistemleri 
 

Raylı sistem aracı faal pozisyona alındığı andan itibaren hazır bekleme, yola çıkma, 

hat üzerinde seyir ve durma anına kadar pek çok olay gerçekleşmektedir. Pantografın 

kaldırılması, disjönktörün tutması, trafonun çalışması, soğutulması, fren havasının 

doldurulması, hareket için cer motorlarının devreye girmesi, hızlanma, sinyal blokları 

arasında yapılan hızlar, makinist tarafından yapılan frenleme ve durma, ATS-ETCS 

tarafından yapılan otomatik frenleme ve durma, duruş halinde bekleme işlemlerinin hepsi 

birer olaydır. 
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 Raylı sistem araçlarının sürücü personel tarafından güvenli ve kurallar dâhilinde 

kullanılmasını temin etmek ve kaza meydana geldiğinde olay anındaki hızı, frenlemeyi tespit 

edebilmek amacı ile olayların sonradan gerektiğinde ve istenildiğinde kontrol edilebilmesi 

için kayıt edilmesi şarttır.  

Bu şartı gerçekleştirmek için raylı sistem çeken araçlarında olay kayıt sistemleri 

mevcuttur. 

 

 Olay kaydedici cihaz çeşitleri 

 
1. Termal kâğıt bantlar: En eski yöntem olup km/h hız sayaçlarının içinde bulunan 

döner mekanizmaya takılırlar. Mekanizma 24 saat esasına göre kâğıt rulosunu 

döndürür. Sayacın servo motor mekanizmasına bağlı bir metal uç bant üzerinde 

zaman/hız eğrisi grafiğini çizer. Bu kâğıt rulo incelendiğinde hangi noktalar 

arasında ne kadar hız yapıldığını, frenlemeyi ve duruşları görmek mümkün olur. 

Yapılan kayıt bunlarla sınırlı olup sonradan hızı ve duruşları kontrol etmeyi 

sağlar. 

 

2. Tren denetim sistemi: Bilgisayar sistemidir. Hız ve duruş kayıtlarından başka 

aracın güç, fren, kumanda-kontrol ve yardımcı devrelerinde birçok ekipmana 

bağlıdır. Yol boyunca hızları, duruşları, beklemeleri, araçta meydana gelen arıza 

ve aksaklıkları olay kayıt modülü kartında bulunan hafızaya gerçek zamanlı 

olarak kaydeder.Kayıt bilgileri RS232 girişinden bilgisayarla veya USB 

girişinden seyyar hafıza ile alınıp incelenir. 

 

3. ATS sistemi: ATS sistemi de tren denetim sistemi gibi çalışarak olayları 

kaydeder. Bilgiler ATS sisteminin olay kayıt modülünden alınarak elektronik 

ortamda incelenebilir. 

 

4. Bağımsız olay kayıt modülleri (event recorder) :  Bu tip kaydediciler araç 

üzerinde bağımsız olarak yerleştirilmiş olup tren denetim sistemi, ATS modülü, 

ETCS sistemi gibi sistemler ile bağlıdır. Yeni tip hızlı (maks:160 km/h) ve 

yüksek hızlı ( 200 km/h üzeri) trenlerde kullanıma girmiştir. Tren seti faal 

durumda olduğu sürece meydana gelen tüm olayları saniyeden daha küçük 

zaman birimlerine kadar ayrıntılı olarak kaydeder. Makinistin kumanda 

üzerinde yaptığı tüm hareketler de kaydedilir.  

5.  

2.7.Hız Kontrol Sistemi Elemanlarının Taşıt Üzerindeki Yerleri 
 
Hız kontrol sistemi elemanları birbirleri ile ortak çalışmak üzere irtibatlı olup taşıt 

üzerinde kullanılmalarına en uygun konumlara yerleştirilmişlerdir.   

 

1. Analog veya dijital hız kontrol sayaçları taşıt kumanda mahallinde kolay 

görülüp erişebilecek şekilde kumanda masasındadır. 

 

2. Hız duyucu taşıtın tekerlek takımı buategresine (rulman yatak kutusu) monte 

edilmiştir. Dingil ucundaki kavramadan hareket alır. 
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3. Tren denetim sisteminin tren denetim bilgisayarı kumanda masası üzerindedir. 

Veri kayıt birimi kumanda masası altına yerleştirilmiştir.  

 

4. ATS sisteminin komuta ve kontrol birimi kumanda masasına monte edilmiştir. 

Yalnız DE 24000 tipi lokomotiflerde ve TDS olmayan E 43000 tipi 

lokomotiflerde komuta birimi makine bölmesindedir. Araç magnetleri şase 

altına yol magnetlerini görecek şekilde bağlanmıştır. ETCS sisteminde 

bilgisayar ve komuta birimi kumanda mahallindedir. Araç magneti yine şase 

altında yol magnetini görecek şekilde monte edilmiştir. GPS-R anteni aracın 

kumanda mahallinin çatısı üzerine takılmıştır. 

 

5. Olay kayıt sistemleri eski sistemlerde sayaç içindedir. Tren denetim sisteminde 

ayrı bir modül olarak kumanda masası içinde ve ATS sisteminde komuta 

birimleri içinde ayrı bir modüldür. ETCS sistemlerinde bağımsız modül olarak 

bulunur. YHT 65000 yüksek hız treninde 2. vagonun iç bölmesinde 

yerleştirilmiştir. 

 

2.8.Periyodik Bakım ve Arızalar 
 

Hız kontrol sistemi elemanları çalışma süreci içinde yıpranır, aşınır. Bu durum arıza 

olasılığını arttırır. Arızaların oluşmasını önceden önlemek için periyodik bakımlar yapılır. 

Raylı sistem çeken araçlarının bakımları toplam kilometre esasına göre yapılmaktadır. 

 

 Periyodik bakımlarda yapılacaklar 

 
1. Güvenlik önlemleri alınır. Araç bakım talimatına uygun hareket edilir. 

2. Bakım alet ve ekipmanları uygun yerde ve talimatına göre kullanılır. 

3. Hız kontrol sistemi parçalarının ve bağlantılarının gözle kontrolü yapılır. 

4. Taşıtın olay kayıt sistemi veya 2058 model seyir defterinden bakım öncesi arıza 

ve aksaklık durumu kontrol edilerek gerekli bakım ve tamir yapılır. 

5. Bütün mekanik ve elektrik bağlantıları tekrar sıkılır. 

6. Elektrikli cihazlarda multimetre ile kaçak, direnç kontrolü yapılır. 

7. Kolektör ve karbon fırça bulunan aks alternatörü gibi aksamlarda kontrol 

yapılır. Kollektör temizlenir, fırça ölçüleri tolerans altında ise yenileri ile 

değiştirilir. 

8. Filtre gibi süreli parçalardan süresi dolanlar değiştirilir. 

9. Tüm cihazlar, kablo bağlantıları, klemensler temizlenir, nemden arındırılır. 

10. Bakım sonunda araç çalıştırılarak sistemin fonksiyon kontrolü yapılır. 
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 Arıza tamirleri 

 
1. Arıza tespiti için aracın fonksiyon kontrolleri yapılır. Arıza 2058 seyir defteri 

veya varsa olay kayıt sisteminden tespit edilir. 

2. Arızalı aksam üzerinde gözle kontroller yapılarak arızanın mahiyeti incelenir. 

3. Arızalı cihazın üzerindeki  elektrik motoru, kuplör, klemens , elektronik kart, 

modül ve kabloların  bağlantılarına bakılır. 

4. Bütün sigortalar, koruma şalter ve röleleri kontrol edilir. 

5. 3.ve 4. maddedeki aksamlarda multimetre ile kaçak ve direnç ölçümü yapılarak 

arıza sebebi aranır. 

6. Elektronik modüller üzerindeki gerilim ve akım değeri kontrol noktalarından 

yönergesinde gösterilen normal değerlerin varlığı ve uygunluğu multimetre ile 

ölçülür. 

7. Arıza tespiti yapıldıktan sonra, entegre olan devreler yenisi ile değiştirilir. 

Tamir edilebilir parçalar sökülüp tamir edildikten sonra monte edilir. Sarf 

malzemesi niteliğindeki parçalar yenisi ile değiştirilir. 

8. İş bitiminde araç çalıştırılarak fonksiyon testleri yapılır ve servise verilir. 

9. Sökülen ve yenisi ile değiştirilen arızalı malzemelerden işyeri seviyesinde 

olanlar işyerinde tamir edilerek yedeğe konur. Fabrika seviyesinde olanlar 

tamire gönderilir.  

10. Yazılımdan kaynaklanan arızalarda yazılım yeniden yüklenerek, format 

yenilenerek arıza giderilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Hız kontrol sayaçlarının 

bağlantılarının kontrol ve bakımını 

yapınız. 

 

 Tekerlek hız duyucusunun kömürleri 

ve yaylarının kontrol ve değişimini 

yapınız. 

 

 Hız duyucusunun endüvisini, dişlisini 

kontrol ederek onarımını yapınız. 

 

  Hız kontrol sistemini taşıt üzerinde 

test ediniz. 

 

 Tren denetim sisteminin araç 

elemanları ile bağlantılarını kontrol 

ederek, testlerini yapınız. 

 

 Otomatik tren durdurma sisteminin 

araç elemanları ile bağlantılarını 

kontrol ederek testlerini ediniz. 

 

 Olay kayıt sistemlerinin bağlantı 

kontrolünü yapınız, bilgi kayıtlarını 

mobil ortamlara alınız ve 

kontrollerini yapınız. 

 

 Hız kontrol sistemi elemanlarının 

yerlerini tespit ediniz, kontrol ve arıza 

tespitlerini gözle ve ölçü aletleri ile 

yapınız. 

 

 Güvenlik kurallarına uyunuz 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Malzeme değişimini enerjisiz 

ortamda yapınız. 

 Temizleme işlemini sistem 

dururken yapınız. 

 Arızalı malzemeyi sökme 

sırasına dikkat ediniz. 
 Bakım ve tamirleri üretici 

katalogları, bakım yönetmelikleri 

ve teknik gereklere uygun olarak 

yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Hız kontrol sayaçlarının bağlantılarının kontrol ve bakımını yaptınız 

mı? 

  

2 
Tekerlek hız duyucusunun kömürleri ve yaylarının kontrol ve 

değişimini yaptınız mı? 

  

3 
Hız duyucusunun endüvisini, dişlisini kontrol ederek, onarımını 

yaptınız mı? 

  

4 Hız kontrol sistemini taşıt üzerinde test ettiniz mi?   

5 
Tren denetim sisteminin araç elemanları ile bağlantılarını kontrol 

ederek, testlerini yaptınız mı? 
  

6 
Otomatik tren durdurma sisteminin araç elemanları ile bağlantılarını 

kontrol ederek, testlerini yaptınız mı? 

  

7 
Olay kayıt sistemlerinin bağlantı kontrolünü yapınız, bilgi kayıtlarını 

mobil ortamlara alarak kontrollerini yaptınız mı? 
  

8 
Hız kontrol sistemi elemanlarının yerlerini tespit ederek, kontrol ve 

arıza tespitlerini gözle ve ölçü aletleri ile yapıtınız 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1- ATS sisteminin sarı sinyallerden geçişte maksimum 65 km/h hız aşımı kontrolü için 

bilgi sağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cer motoru 

B) Hız sayacı 

C) Tekerlek takımı 

D) Termal kâğıt bant 

 

2- Termik bantlı hız kayıt sistemi aşağıdaki raylı sistem araçlarından hangisinde bulunur? 

A) YHT 65000 

B) DMU 5000 

C) DE 24000 

D) DE 33000 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi hız duyucu araç değildir? 

A) Olay kayıt sistemi 

B) Aks jeneratörü 

C) Optik okuyucu 

D) İmpuls verici 

 

4- Çeken aracın faaliyet sürecinde yaptığı toplam kilometre arttıkça hız kontrol sistemi 

bilgisayarına tekrar giriş yapılması gereken bilgi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Araç son hızı 

B) Dingil çapı  

C) Yolun hız sınırı 

D) Tekerlek çapı 

 

5- ETCS 3 tren kontrol ve durdurma sisteminde çeken araç, sinyal ve kumanda merkezi 

arasındaki iletişimi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yol üstü magnetler 

B) GPS-R radyo sinyali sistemi  

C) Telsiz cihazı 

D) ATS sinyal sistemi 

 

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 öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında  çoklu kumanda ve 

otomatik bağlantı sistemlerinin bakım onarımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistem ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem 

araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların kumanda ve kontrol devreleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların çoklu kumanda ve otomatik bağlantı sistemlerinin hakkında 

araştırma yapınız. 

 

 Bu araçlarının kumanda panelleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  

 

 

3.ÇOKLU KUMANDA VE OTOMATİK 

BAĞLANTI SİSTEMLERİ  

 

 

3.1.  Tanımı ve Görevi 

 
Dizel motor krank miline bağlı olan kavrama elektromanyetik olarak çalışan bir 

mekanizmadır. Bu parçalı mekanizma, manyetik kavrama olarak isimlendirilir. Doğru 

akımla beslenen bobin devresi yüksek bir manyetik çekme kuvveti oluşturur. Termostatik bir 

sensör üzerinden beslendiğinde, kavrama gerçekleşir. Soğutma fanı ve su sıcaklığını kontrol 

ederek fanları devreye alır. 

 

Güç kaynağından alınan dönüş hareketi her zaman direk olarak iş birimine aktarılmaz, 

istenildiğinde güç aktarılıp gerektiğinde aktarmanın durdurulması gerekir. Bu tip kavrama 

çeken araçlardan DE 24000 tipi lokomotiflerde dizel motor soğutma suyunu soğutan fanların 

termostatlar ile kontrolü sayesinde devreye girip çıkarak motor suyunu sadece ısındıkça 

soğutarak ve yakıtın termik veriminden en iyi şekilde yararlanmak için kullanılır. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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              Resim 3.1: Manyetik kavramanın dış görünümü ve içyapısı 

 

3.2.  Kullanım yerleri ve Bağlantı Çeşitleri 
 

 İki tip manyetik kavrama şekli vardır. Bunlar arasında temel fark birisinde manyetik 

kavramaya ait bobin devresi hareketli, diğerinde hareketsizdir. Sistem termostatik kontrollü 

olarak kavramayı gerçekleştirir ve bu şekilde fanı devreye sokar ve aksi hareketle devreden 

çıkarır. Devirleri araç motor devrine bağlıdır ve en az 500 d/dk ile en çok 8000 d/dk arasında 

çalışırlar.  

 

 De 24000 tip lokomotiflerde kullanımı  

 
Motor soğutma suyu devresinde, iki adet manyetik kavramalı soğutma fanı ve su 

sıcaklığını kontrol ederek fanları devreye alan veya devreden çıkaran termostatlar 

bulunmaktadır. 

 

Fanlar, şaft ve dişli kutuları vasıtası ile dizel motor krank milinden hareket alırlar. Fan 

göbeklerinde bulunan bobinlere değişik değerlerde gerilim uygulanarak fanların farklı 

devirlerde dönmesi sağlanır. Fanların dönme hızı, dizel motor devrine ve uygulanan gerilime 

bağlıdır. 
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 Sistemdeki termostatların çalışma değerleri ve fonksiyonları  
 

TS 191 (82 
o
C -78 

0
C): Soğutma suyu sıcaklığı 82 

0
C’ye yükselince TS191 termostatı 

kontağını kapatarak C191 kontaktörünü enerjiler ve fanların her ikisine de 35 volt gerilim 

uygulanır, manyetik bir kavrama meydana getirilir. Fanlar düşük devirle I. kademede 

çalışmaya başlarlar. Su sıcaklığı 78 
0
C’ye düşürülürse termostat kontak açar ve fanlar devre 

dışı kalır. 

 

TS 192 (87 
0
C – 83 

0
C) : Fanlar I. kademede çalışırken su sıcaklığı artarak 87 

0
C’ye 

yükselirse, bu defa TS 192 termostatı kontağını kapatır, C 192 kontaktörü enerjilenir ve 

fanlara 70 volt gerilim uygulanır. Fanlar II. kademede, daha fazla devirle çalışmaya 

başlarlar. Su sıcaklığı 83 
0
C’ye düşerse, TS 192 termostatı devre dışı kalır ve fanlar I. 

kademede çalışmalarını sürdürürler. 

 

TSTE (98 
0
C – 92 

0
C) : Su sıcaklığı 98 

0
C’ye ulaşırsa, bu termostat kontağını 

kapatarak Q60 rölanti rölesini enerjiler, Q60 rölesi alternatörü yükten çıkararak dizel 

motorun yüksüz çalışmasını ve su hararetinin düşmesini sağlar. Su sıcaklığı 92 
0
C’ye düşene 

kadar TSTE termostatı devrede kalır.  

 

Bu elektrik devresi, 20 amperlik manyetik kaplin sigortası CCEM tarafından kontrol 

edilir. Ayrıca devrede bulunan ZVTA  “fan direkt anahtarı” ile termostatların görev 

yapmaması durumunda fanlar makinist tarafından direkt olarak çalıştırılabilir.  

 

Bu sisteme ait elektrik prensip şeması aşağıdaki gibidir; 

 

Şekil 3.1: DE 24000 tipi motor soğutma suyu devresi bağlantı şeması 
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3.3. Diğer (Birleştirici) Otomatik Kavramalar 
 

Çeken araçların birden fazla sayıda bir araya getirilerek kullanılması için çoklu 

kumanda sistemleri yapılmıştır. 

 

       a)  Birleştirici kavramalar ve lokomotiflerde kullanılması: Birden çok 

lokomotifin arka arkaya bağlanabilmesini sağlar. Kumanda kuplingleri ile elektrik ve 

basınçlı hava bağlantısı yapılır. Sadece ilk araçta personel bulunur ve buradan yapacağı 

kumanda işlemleri bağlantı kuplinglerinden aktarılarak diğer araçların da kumandası 

sağlanır. Bu sistem ile hem daha fazla çekiş gücü bir araya getirilerek bir seferde daha çok 

yük taşınır hem de personel tasarrufu sağlanır. 

 

 Lokomotiflerde kullanılan tiplerinde cer çekiş kavraması (koşum takımı) manuel, yarı 

otomatik ya da otomatik tiplerdedir. Hava hortumları bağlantısı manueldir. Kumanda 

kavraması ise manüel olup DE 22000 ve DE 24000 tipi lokomotiflerde kumanda kablosunun 

her iki lokomotifteki fişlere takılarak 2. aracın ranfor durumuna alınması ile kullanılır. DE 

33000 tipi lokomotiflerde ise kumanda kavraması kumanda hava hortumlarının manuel 

bağlantısı ile yapılır. 

 

 

 

Resim 3.2: DE33000 tipi lokomotif cer kavraması ( manüel bağlantılar) 

 
b)  Birleştirici otomatik kavramalar ve kullanılması: Bu sistem yolcu treni, banliyö 

treni, metro ve tramvay setlerinde kullanılmaktadır. Bağlantı için, bir tren dururken diğeri 

yavaşça onun üzerine gelir ve hafif bir temas sağlanır. Bu temas ile hem kanca bağlantısı, 

hem fren havası bağlantısı ve hem de elektriksel kumanda bağlantısı bir defada ve otomatik 

olarak gerçekleşir. Ayrılma işlemi sürücü kabininde bulunan bir butonla ayırıcı güç 
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pistonuna basınçlı hava verilmesi ile bir defada ve otomatik olarak gerçekleşir. Mekanizma 

tüm bağlantıları hemen ayırır.   

Sistemin uygulanması hem yapılacak sefer için taşıma kapasitesini 2-3 katına çıkarır, 

hem de 2-3 aracın sadece bir personel tarafından kullanılmasını sağlar. Kavramayı yapmak 

için de ayrıca personele gerek olmaz. 

 

 Otomatik kavramaların bağlantı yüzlerinde mekanik kavrama aparatı, fren hava 

hortumları bağlantısı ve elektrik ile kumandayı sağlamak üzere yeterli yaylı elektrik kontak 

pini vardır. 

 

YHT 65000 tipi yüksek hız treninin otomatik kavramasına ait teknik özellikler: 

1.  Ağırlık (yaklaşık) : 450 kg 

2.  Toplam uzunluk: 1680 mm 

3.  Maksimum genişlik: 635 mm 

4.  Süspansiyon sistemi üzerindeki destek genişliği: 380 mm 

5.  Dönme ekseni ile kuplör yüzeyi arasındaki mesafe: 1.308 mm 

6.  Dönme ekseni ile süspansiyon sistemi desteği arasındaki mesafe: 140 mm 

7.  Maksimum yanal hareket : ± 30º 

8.  Maksimum düşey hareket : ± 6º 

 

       Aşağıdaki resimler otomatik birleştirici kavrama ayrıntısını göstermektedir.  
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                  1-   Karşılama kılavuzu 

                  2 -  Kavrama kilidi 

                  3 ve 4- Kondüvit ve ana  

                     depo hava geçişleri. 

 

 

 

 
    Araç şasesine bağlantı şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Elektrik kumandası için   

               geçiş pinleri kutusu. 
 

 

 

 

 

 

              Şekil 3.2:Otomatik kavrama (Komple) 
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         Resim 3.3: Elektrik kontak pinleri (solda) ve komple birleştirici otomatik kavrama 

 

  

Resim 3.4 : İki tren setinin otomatik kavrama ile birleştirilmesi 
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3.4. Taşıt Üzerindeki Yerleri 

 
Manuel ve otomatik birleştirici kavramaların birleşmeyi sağlayan ana elemanları 

araçların ön tarafında şase ön yüzündedir. 

 

Basınçlı hava bağlantıları aracın ana depo ve kondüvit hattından şase önüne gelen 

borularının ucundaki esnek hortumlar ile sağlanır. 

 

Manuel kumanda kablo fiş ve prizleri ile hortumları aracın ön yüzündedir. 

 

Otomatik birleştirici kavramaların elektrik kabloları kontak pinleri kutusuna 

kavramanın dip tarafındaki klemens kutusundan gelir. Kablolar klemens kutusuna da aracın 

kumanda dolabındaki farklı kumanda elemanlarının role ve kontaktörlerinden toplanarak 

getirilmiştir. 

 

3.5. Periyodik Bakım ve Arızalar 
 

Çoklu kumanda ve otomatik bağlantı sistemi elemanları çalışma süreci içinde yıpranır, 

aşınır. Bu durum arıza olasılığını arttırır. Arızaların oluşmasını önceden önlemek için 

periyodik bakımlar yapılır. Raylı sistem çeken araçlarının bakımları toplam kilometre 

esasına göre yapılmaktadır. 

 

 Periyodik bakımlarda yapılacaklar 
 

 Güvenlik önlemleri alınır. Araç bakım talimatına uygun hareket edilir. 

 Bakım alet ve ekipmanları uygun yerde ve talimatına göre kullanılır. 

 Çoklu kumanda ve otomatik bağlantı sistemi parça ve bağlantılarının gözle 

kontrolü yapılır. 

 Taşıtın olay kayıt sistemi veya 2058 model seyir defterinden bakım öncesi arıza 

ve aksaklık durumu kontrol edilerek gerekli bakım ve tamir yapılır. 

 Bütün mekanik ve elektrik bağlantıları tekrar sıkılır. 

 Elektrikli cihazlarda multimetre ile kaçak, direnç kontrolü yapılır. 

 Kolektör ve karbon fırça bulunan aks alternatörü gibi aksamlarda kontrol 

yapılır. Kollektör temizlenir, fırça ölçüleri tolerans altında ise yenileri ile 

değiştirilir. 

 Filtre gibi süreli parçalardan süresi dolanlar değiştirilir. 

 Tüm cihazlar, kablo bağlantıları, klemensler temizlenir, nemden arındırılır. 

 -Bakım sonunda araç çalıştırılarak sistemin fonksiyon kontrolü yapılır. 

 

 Arıza tamirleri 

 
 Arıza tespiti için aracın fonksiyon kontrolleri yapılır. Arıza 2058 seyir defteri 

veya varsa olay kayıt sisteminden tespit edilir. 

 Arızalı aksam üzerinde gözle kontroller yapılarak arızanın mahiyeti incelenir. 
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 Arızalı cihazın üzerindeki elektrik motoru,  kuplör, klemens, elektronik kart, 

modül ve kabloların  bağlantılarına bakılır. 

 Bütün sigortalar, koruma şalter ve röleleri kontrol edilir. 

 Üçüncü ve dördüncü maddedeki aksamlarda multimetre ile kaçak ve direnç 

ölçümü yapılarak arıza sebebi aranır. 

 Elektronik modüller üzerindeki gerilim ve akım değeri kontrol noktalarından 

yönergesinde gösterilen normal değerlerin varlığı ve uygunluğu multimetre ile 

ölçülür. 

 Arıza tespiti yapıldıktan sonra, entegre olan devreler yenisi ile değiştirilir. 

Tamir edilebilir parçalar sökülüp tamir edildikten sonra monte edilir. Sarf 

malzemesi niteliğindeki parçalar yenisi ile değiştirilir. 

 İş bitiminde araç çalıştırılarak fonksiyon testleri yapılır ve servise verilir. 

 Sökülen ve yenisi ile değiştirilen arızalı malzemelerden işyeri seviyesinde 

olanlar işyerinde tamir edilerek yedeğe konur. Fabrika seviyesinde olanlar 

tamire gönderilir.  

 Yazılımdan kaynaklanan arızalarda yazılım yeniden yüklenerek, format 

yenilenerek arıza giderilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
İşlem Basamakları 

 
Öneriler 

 
 Lokomotif ve tren setlerinin çoklu 

kumanda elemanlarının ve 

kablolarının kontrolünü yapınız. 

 

 Çoklu bağlantıyı yaparak, test etme 

işlemini yapınız. 

 

 Birleştirici otomatik kavramaların 

kontrolünü yapınız, birleşme ve 

ayrılmayı test ediniz. 

 

 Çoklu kumanda ve kavrama 

sistemlerinin taşıt üzerinde montaj 

bağlantılarını, kablo ve hava hortumu 

bağlantılarını kontrol ederek, bakım 

ve onarımlarını yapınız.  

 

 Güvenlik kurallarına uyunuz 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Malzeme değişimini enerjisiz 

ortamda yapınız. 

 Temizleme işlemini sistem 

dururken yapınız. 

 Arızalı malzemeyi sökme 

sırasına dikkat ediniz. 
 Bakım ve tamirleri üretici 

katalogları, bakım 

yönetmelikleri ve teknik 

gereklere uygun olarak yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Lokomotif ve tren setlerinin çoklu kumanda elemanlarının ve 

kablolarının kontrolünü yaptınız mı? 

  

2 Çoklu bağlantıyı yaparak, test etme  işlemini yaptınız mı?   

3 
Birleştirici otomatik kavramaların kontrolünü yapınız, birleşme ve 

ayrılmayı test ettiniz mi? 

  

4 

Çoklu kumanda ve kavrama sistemlerinin taşıt üzerinde montaj 

bağlantılarını , kablo ve hava hortumu bağlantılarını kontrol ederek, 

bakım ve onarımlarını 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1- Elektromanyetik kavramalar aşağıdaki lokomotiflerden hangisinde kullanılır? 

A) DE 22000 tipi 

B) DE 24000 tipi 

C) DE 33000 tipi 

D) E 43000 tipi 

 

2- Elektromanyetik kavramaların en yüksek devri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 5000 d/dk 

B) 6000 d/dk  

C) 7000 d/dk 

D) 8000 d/dk 

 

3- DE 24000 tipi lokomotiflerde manyetik kavramanın 2. kademesini devreye sokan 

motor suyu sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 78 derece 

B) 87 derece 

C) 92 derece 

D) 98 derece 

 

4- Birleştirici otomatik kavramaların boyu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1580 mm 

B) 1620 mm  

C) 1680 mm 

D) 1720 mm 

 

5- Otomatik birleştirici kavramalar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? 

 

A) Yolcu treni setlerinde 

B) Tek vagonlardan dizili yolcu trenlerinde  

C) Yük trenlerinde 

D) Lokomotiflerde 
 

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–4 
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında  emniyet ve uyarı 

sistemlerinin bakım onarımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistem ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem 

araçlarının çeşitleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların kumanda ve kontrol devreleri hakkında araştırma yapınız.  

 

 Bu araçların emniyet ve uyarı sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Bu araçlarının kumanda panelleri hakkında araştırma yapınız. 

 

 Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza 

ve öğretmenlerinize sununuz.  
 

 

4.LOKOMOTİF EMNİYET VE UYARI 

SİSTEMLERİ  
 

 

4.1. Patinaj Önleme Sistemi 
 

Tekerin ekseni etrafında, yol almadan dönmesi olayı patinaj olarak tanımlanır. Patinaj, 

tekerlek ve rayda aşınma meydana getirir, cer motorlarının aşırı devre kaçarak 

hasarlanmasına sebebiyet verir. Önlenmesi gereken bir olaydır. Özellikle doğru akım seri 

motorlar yüksüz kaldıklarında devir sayıları hızla artar, birkaç saniye içerisinde hızları 5000- 

6000 d/d’ya çıkar, fretaj açma neticesinde kutup ve endüvi bobinajı tamamen arızalanır.  

    

Lokomotifte, patinaj önleme sistemi cer motorları arasındaki akım dengesi prensibine 

göre dizayn edilmiştir. Patinaj yoksa cer motorları arasında eşit bir akım dağılımı vardır. 

Patinaj meydana geldiğinde, motorun çektiği akım azalacak, akım dengesi bozulacaktır. 

Yüksek gerilim devresindeki patinaj kollarına bağlı olan ve akım dengesini kontrol eden iki 

adet diferansiyel patinaj rölesi (QPAT1 ve QPAT2) bu dengesizliği duyarak sistemi 

çalıştırır. 

  

Bu röleler içerisinde birbirine ters sarılmış iki adet bobin bulunur. Rölenin kontağını 

kapatması için bu birbirine ters sarılmış bobinlerden farklı akım geçmesi gerekir. Cer 

motorları arasındaki akım farkı 100 A olduğunda (QPAT1’in) rölenin kontağını çektirecek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 



 

 44 

bir manyetik alan meydana gelir ve role (QPAT1) kontağını kapatır, patinaj yardımcı rölesi 

QAPAT enerjiler. QPAT2’nin çalışma şekli de aynıdır.   

 

 QAPAT patinaj yardımcı rölesi 3 fonksiyonunu yerine getirerek patinajı önlemeye 

çalışır. Bu fonksiyonlar şunlardır: 

 

 Alternatör ikazı RH reosta tarafından azaltılır cer motoru devirleri düşürülür. 

 Otomatik olarak kumlama sistemi çalıştırılır. 

 Sesli-ışıklı ihbar verilir. (SONPAT lambası ve ledi yanar, korna öter.) 

 

Bu önlemler ile kollar arasındaki akım farkı 50 A.’e düştüğünde patinaj röleleri 

QPAT1 veya QPAT2 devreden çıkar, QAPAT yardımcı rölesi 2 sn. daha devrede kalarak 

fonksiyonlarına devam eder, fark akımın daha da azalmasını sağlar. 

 

Patinaj sistemi, ZPAT patinaj anahtarı veya 3-4 cer motor kolu (HM2) iptal duruma 

alındığında çalışmaz. 

 

 

          

   Şekil 4.1: Bobinlerin sarımı                 Şekil 4.2: Rölelerin cer motor kollarına bağlanış şekli 

 

4.2. Kaçak Akım Koruma Sistemi 
 
Raylı sistem araçlarında bulunan pantoğraf, disjönktör, trafo, konvertör, kontaktör, 

kablolar ve cer motorları araç tipine göre farklılık gösteren elektrik gerilimleri ile 

çalışmaktadır. Tamamı üst seviyede izolasyon ile korunmakla birlikte kaçak olma ihtimali 

bulunmaktadır. 

 

Kaçak akım olasılığına karşı araçlarda kaçak akım koruma sistemleri bulunur. Bu 

sistemler elektrik kaçağı olduğunda devreye girer elektrik akımını keserek personeli ve 

sistemi korur. 

 Her araçta farklı bir koruma devresi yapısı vardır. Örnek olarak DE 24000 tipi 

lokomotiflerde akım kaçağı meydana geldiğinde Q0 rölesi enerjilenir.Bu röleden geçen 
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kumanda akımı Q60 rölesini devreye sokar.Q60 rölesinin nasıl bu işlemi yaptığı  aşırı akım 

önleme sisteminde anlatılacaktır. 

 

4.3. Aşırı Akım Önleme Sistemi 
 

Her raylı sistem çeken aracı sahip olması istenen çekiş gücüne göre dizayn edilmiş ve 

bu tasarıma göre uygun devre elemanları ile donatılmıştır. 

Aracın cer motorları normal yük durumunda nominal akımını çeker. Ancak trende 

fazla yük olursa, yolda bir mekanik zorlama (örneğin dray) varsa ya da bir kısa devre 

oluşursa cer motorları aşırı akım çeker. Bu durum cer motorlarının ve alternatörün 

zorlanmasına ve aşırı ısınmasına sebep olur. Önlenmezse bobinlerin yanmasına, baraların 

kesilmesine sebep olarak aracı gayri faal duruma getirir ve masraflı tamirat işlemlerine yol 

açar. 

Her raylı sistem aracında farklı donanımlar halinde bulunan aşırı akım sistemine örnek 

olarak DE 24000 tipi lokomotiflerde kullanılan sistem şu şekilde çalışır: 

 

1. Alternatörden çekilen akım 1200 amperi geçtiğinde Q1 rölesi enerjilenir. 

2. Q1 rölesinden Q60 rölesine elektrik gerilimi gider, Q60 rölesi devreye girer. 

3. Q 60 rölesi iki ayrı işlemle alternatörü korumaya alır: 

 

a. Dizel motora yakıt gönderen gaz verme elektrovalfine sinyal göndererek 

motora verilen yakıtı keser ve motor hızını rölanti devrine düşürür. 

 

b. Alternatör ikaz regülâtörüne sinyal göndererek alternatör ikazını keser ve 

alternatörü yükten çıkarır. 

 

 

 

 

Resim 4.1 : DE 24000 role dolabı-Q0-Q1-Q60 ve QAPAT röleleri 
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Resim 4.2: DE 24000 hararet bekçileri TS 191-192-TSTE 

 

4.4. Düşük veya Yüksek Hava Basıncı Koruma Sistemi 
 

Raylı sistem araçlarının fren sistemi basınçlı hava ile çalışmaktadır. Gerekli olan 

basınçlı hava aracın hava kompresöründe üretilerek ana hava depolarında tutulur. Aracın ve 

fren sisteminin güvenliği için üretilen ve ana depoda tutulan hava basıncının önceden 

belinlenmiş değerlere uygun olması şarttır. Ayrıca havalı kumanda sistemleri içinde gerekli 

hava basıncı sağlanmış olmalıdır. Aksi halde araç hareket ettirilemez.    

 

 Aşağıdaki resimde DE 33000 tipi bir lokomotifin hava tesisatı şemasında ana depo 

basıncı 10.75 barı aşınca havayı tahliye eden emniyet subabı, kompresörün yeterli hava 

dolduktan sonra lüzumsuz yükte kalmasını önleyen ve 8 ile 9,2 bar değerleri arasında 

devreye girip çıkmasını sağlayan CCS boşa dönüş bekçisi, MVCC boşa dönüş elektrovalfi 

görülmektedir. 
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Şekil 4.3: DE 33000 tipi lokomotiflerin hava sistemi şeması 

 

  

 

Resim 4.3: DE 24000 lokomotifin ana depo bekçisi 

 

4.5. Aşırı Motor Devri Önleme Sistemi 
 

      Dizel motorları gaz verme ve yanma sistemlerinin yapısı sebebi ile aşırı dönüş 

devrine yükselebilir ve devir sonsuza gitme eğilimine girer. Bu durum motorda büyük hasar 

yaratır. Bu olasılığı önlemek için dizel motorlu lokomotiflerde aşırı devir önleme sistemleri 

bulunur. 
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       Bu iş için çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. DE 33000 tipi lokomotiflerde 

kullanılan sistem örnek olarak verilecektir. Bu lokomotiflerin dizel motorunun normal devri 

950 d/dk.dır. Eğer devir 1007 d/dk.yı geçerse aşırı devir önleme sistemi motoru 

durdurmaktadır. 

      

 Parçaları :  

1. Aşırı devir mekanizması 

2. Aşırı devir atma mili 

3. Aşırı devir yakalama kıskaçları 

4. Aşırı devir tekrar tanzim kolu 

 

Motor devri 1007 d/dk.ya ulaşırsa sistem şu şekilde devreye girer ve motoru durdurur: 

 

1. Merkezkaç kuvvet etkisiyle mekanizmanın kurması bozulur. 

2. Atma milleri döner. 

3. Millerin üzerinde bulunan kamlar, başlıklar üzerinde bulunan yakalama 

kıskaçlarına baskı uygular ve bunları kaldırır. 

4. Yakalama kıskaçları enjektör külbütör kollarının arkasına yerleşir ve külbütör 

kolu hareketini engeller. 

5. Külbütör kolu enjektöre basılı olarak tutulur ve eksantrik mili ile teması kesilir. 

6. Yakıt enjeksiyonu kesilir ve motor durur. 

 

 

 

 

Şekil 4.5: Aşırı devir merkezkaç kurma mekanizması 

                                                                                                                                                                                                                



 

 49 

  

Resim 4.4: Aşırı devir atma mili (kam milinin altında)  ve yakalama kıskacı ( kam mili 

muylusunun altında)   Sağda: aşırı devir tekrar tanzim kolu 

 

4.6. Motor Yağı ve Soğutma Suyu Harareti Koruma Devresi 
 

  Çeken araçlarda kullanılan dizel motorları içten yanmalı motorlar olduğu için 

çalışmaları sırasında motor içinde yüksek sıcaklık oluşur. Bu sıcaklık motor içinde 

dolaştırılan soğutma suyu ile alınır. Motor yağı da ısınmaktadır ve ayrıca soğutulması 

gerekir. 

 

  Motor yağını soğutmak için eşanjörler kullanılır. Eşanjör gövdesi içinde iki ayrı 

devre mevcut olup borulardan oluşan devreden motor yağı geçer. Yağ borularının 

çevresinden motor soğutma suyu geçirilir. Bu geçiş sırasında su yağın ısısını azaltır. Motor 

yağı sıcaklığı 65 0C’ye çıktığında yağı eşönjöre yönlendiren termostat eşanjör girişinde 

bulunur.  

 
 

Şekil 4.6: Yağ soğutma eşönjörü 
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Lokomotiflerin motor soğutma suyunun ısısını almak amacı ile her araç için uygun 

büyüklükte hesaplanmış radyatörler ve bunların arasından soğutma havasını geçiren fanlar 

vardır. Fanlar termostatların devreye girmesiyle çalışır. 

     

Örnek olarak DE 24000 tipi lokomotiflerde sistemin çalışma değerleri ve 

fonksiyonları şöyledir; 

 

TS 191 (82 
0
C  -78 0

C): Soğutma suyu sıcaklığı 82 
0
C’ye yükselince TS191 termostatı 

kontağını kapatarak C191 kontaktörünü enerjiler ve fanların her ikisine de 35 volt gerilim 

uygulanır, manyetik bir kavrama meydana getirilir. Fanlar düşük devirle I. kademede 

çalışmaya başlarlar. Su sıcaklığı 78 
0
C’ye düşürülürse termostat kontak açar ve fanlar devre 

dışı kalır. 

 

TS 192 (87 
0
C  – 83 

0
C) : Fanlar I.kademede çalışırken su sıcaklığı artarak 87 

0
C’ye 

yükselirse, bu defa TS 192 termostatı kontağını kapatır, C 192 kontaktörü enerjilenir ve 

fanlara 70 volt gerilim uygulanır. Fanlar II. kademede, daha fazla devirle çalışmaya 

başlarlar. Su sıcaklığı 83 
0
C ‘ye düşerse, TS 192 termostatı devre dışı kalır ve fanlar I. 

kademede çalışmalarını sürdürürler. 

 

TSTE (98 
0
C  – 92 

0
C) : Su sıcaklığı 98*C’ye ulaşırsa, bu termostat kontağını 

kapatarak Q60 rölanti rölesini enerjiler, Q60 rölesi alternatörü yükten çıkararak dizel 

motorun yüksüz çalışmasını ve su hararetinin düşmesini sağlar. Su sıcaklığı 92 
0
C’ye düşene 

kadar TSTE termostatı devrede kalır.  

 

Bu elektrik devresi, 20 amperlik manyetik kaplin sigortası CCEM tarafından kontrol 

edilir. Ayrıca devrede bulunan ZVTA  “fan direkt anahtarı” ile termostatların görev 

yapmaması durumunda fanlar makinist tarafından direkt olarak çalıştırılabilir.  

 

4.7. Motor Yağı Basıncı Emniyet Sistemi 
 

 Çeken araç dizel motorlarının yağlama yağının sıcaklığını ve basıncını kontrol eden 

yağ panosunda aşağıdaki elemanlar bulunur: 

 

 Yağ hararet bekçisi: Yağ sıcaklığı 85 
0
C’ye ulaştığında motor stop eder. 

 Kademeli yağ basınç bekçileri: Motor rölantide 1,6 bar yağ basıncına 

ulaşılamaz ise stop eder. Motor devri 1500 d/de iken yağ basıncı 4,6 barın 

altında kalırsa motor devrini 1200 d/dk’ ya düşürür. Motor devri 1200 d/ dk ‘da 

iken yağ basıncı 3,8 barın altında ise dizel motor devri rölantiye düşer. Motor 

devri rölantide iken yağ basıncı 1,6 barın altına düşerse dizel motor stop eder. 
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Resim 4.5: DE 24000 tipi lokomotiflerin yağ panosu ve elemanları 

 

 

4.8. Uyarı ve Emniyet Devrelerinin Göstergeleri 
 

  Bütün raylı sistem çeken araçlarda aracın ilk çalıştırılması anında ve sonra seyir 

halinde iken araç üzerindeki güç devre elemanlarının, fren sisteminin, hızın ve aracın seyir 

sırasındaki arızalarının durumunu çeşitli göstergeler gösterir. 

 

 Makinist aracın hızını ve seyir ve fren durumunu bu göstergeleri takip ederek belirler. 

 

  

 

        Resim 4.6:DE 33000 ampermetresi                Resim 4.7: E43000 Ana depo hava basıncı 
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Resim 4.8: DE 33000 göstergeleri 

 

 

 

Resim 4.9: DE 24000 Q60 rölesi devrede (patinaj arızası var) 

 

4.9.  Sistem Elemanlarının Taşıt Üzerindeki Yeri 
 

1. Patinaj önleme sistemi lokomotiflerin cer motoru kabloları üzerinde aracın 

makine bölmesindedir. Işıklı ve sesli ihbarları kumanda masasındadır. 

2. Kaçak akım koruma sistemi röleleri kumanda mahalli arkasındaki elektrik 

dolabında bulunur. 

3. Hava basınç koruma sistemi elemanları aracın hava kompresörü ve pnömatik 

sehpanın olduğu arka bölmesindedir. 
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4. Aşırı devir koruma sistemi lokomotif motoru üzerine yerleştirilmiştir. DE 

24000 tipi lokomotiflerde ikaz alternatörü üzerindedir. DE 33000 tipi 

lokomotiflerde motor kam mili altındadır. 

5. Motor yağlama yağı basıncı koruma sistemi lokomotifin motor bölmesindedir. 

6. Emniyet ve uyarı devrelerinin göstergeleri makinist kumanda masasındadır. 

Bunlara bilgi gönderen elemanlar ise yukarıdaki maddelerde gösterilen 

bölmelerde bulunur. 

 

4.10. Periyodik Bakımlar ve Arızalar 
 

Lokomotif emniyet ve uyarı sistemi elemanları çalışma süreci içinde yıpranır, aşınır. 

Bu durum arıza olasılığını arttırır.Arızaların oluşmasını önceden önlemek için periyodik 

bakımlar yapılır.Raylı sistem çeken araçlarının bakımları toplam kilometre esasına göre 

yapılmaktadır. 

 

 Periyodik bakımlarda yapılacaklar 

 
1. Güvenlik önlemleri alınır. Araç bakım talimatına uygun hareket edilir. 

2. Bakım alet ve ekipmanları uygun yerde ve talimatına göre kullanılır. 

3.  Araç emniyet ve uyarı sistemi parça ve bağlantılarının gözle kontrolü yapılır. 

4. Taşıtın olay kayıt sistemi veya 2058 model seyir defterinden bakım öncesi arıza 

ve aksaklık durumu kontrol edilerek gerekli bakım ve tamir yapılır. 

5. Bütün mekanik ve elektrik bağlantıları tekrar sıkılır. 

6. Elektrikli cihazlarda multimetre ile kaçak, direnç kontrolü yapılır. 

7. Kolektör ve karbon fırça bulunan aks alternatörü gibi aksamlarda kontrol 

yapılır. Kollektör temizlenir, fırça ölçüleri tolerans altında ise yenileri ile 

değiştirilir. 

8. Filtre gibi süreli parçalardan süresi dolanlar değiştirilir. 

9. Tüm cihazlar, kablo bağlantıları, klemensler temizlenir, nemden arındırılır. 

10.  Bakım sonunda araç çalıştırılarak sistemin fonksiyon kontrolü yapılır. 

 

 Arıza tamirleri 

 
1. Arıza tespiti için aracın fonksiyon kontrolleri yapılır. Arıza 2058 seyir defteri 

veya varsa olay kayıt sisteminden tespit edilir. 

2. Arızalı aksam üzerinde gözle kontroller yapılarak arızanın mahiyeti incelenir. 

3. Arızalı cihazın üzerindeki elektrik motoru, kuplör, klemens, elektronik kart, 

modül ve kabloların bağlantılarına bakılır. 

4. Bütün sigortalar, koruma şalter ve röleleri kontrol edilir. 

5. Üçüncü ve dördüncü maddedeki aksamlarda multimetre ile kaçak ve direnç 

ölçümü yapılarak arıza sebebi aranır. 

6. Elektronik modüller üzerindeki gerilim ve akım değeri kontrol noktalarından 

yönergesinde gösterilen normal değerlerin varlığı ve uygunluğu multimetre ile 

ölçülür. 
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7. Arıza tespiti yapıldıktan sonra, entegre olan devreler yenisi ile değiştirilir. 

Tamir edilebilir parçalar sökülüp tamir edildikten sonra monte edilir. Sarf 

malzemesi niteliğindeki parçalar yenisi ile değiştirilir. 

8. İş bitiminde araç çalıştırılarak fonksiyon testleri yapılır ve servise verilir. 

9. Sökülen ve yenisi ile değiştirilen arızalı malzemelerden işyeri seviyesinde 

olanlar işyerinde tamir edilerek yedeğe konur. Fabrika seviyesinde olanlar 

tamire gönderilir.  

10. Yazılımdan kaynaklanan arızalarda yazılım yeniden yüklenerek, format 

yenilenerek arıza giderilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Patinaj önleme devresinin bakım 

ve kontrollerini yapınız. 

 

 Koruma sistemlerinin gözle ve 

ölçü aletleri ile kontrollerini 

yaparak arızalarını bulunuz. 

 

 Sistemlerin ayarlarını ve 

tamirlerini yapınız. 

 

  Emniyet ve uyarı devrelerinin 

bakım ve kontrollerini yapınız. 

 

 Emniyet ve uyarı devrelerinin 

basınçlı hava ile tozunu ve 

nemini temizleyiniz.  

 

 Emniyet ve uyarı devrelerinde 

oluşan arızaları şema yardımıyla 

bulmak, tamirlerini ve parça 

değiştirme işlemlerini yapınız. 

 

 

 Güvenlik kurallarına uyunuz 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Malzeme değişimini enerjisiz 

ortamda yapınız. 

 Temizleme işlemini sistem 

dururken yapınız. 

 Arızalı malzemeyi sökme 

sırasına dikkat ediniz. 
 Bakım ve tamirleri üretici 

katalogları, bakım 

yönetmelikleri ve teknik 

gereklere uygun olarak 

yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Patinaj önleme devresinin bakım ve kontrollerini  yaptınız mı?   

2 
Koruma sistemlerinin gözle ve ölçü aletleri ile kontrollerini yaparak 

arızalarını buldunuz mu? 

  

3 Sistemlerin ayarlarını ve tamirlerini yaptınız mı?   

4 Emniyet ve uyarı devrelerinin bakım ve kontrollerini  yaptınız mı?   

5 
Emniyet ve uyarı devrelerinin basınçlı hava ile tozunu ve nemini 

temizlediniz mi? 
  

6 
Emniyet ve uyarı devrelerinde oluşan arızaları şema yardımıyla 

bularak, tamirlerini ve parça değiştirme işlemlerini  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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1- Cer motorlarının aşırı akım koruma sistemini devreye koyan akım farkı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 100 amper 

B) 120 amper 

C) 140 amper 

D) 160 amper 

 

2- Kaçak akım koruma rölesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Q60 

B) K46  

C) K100 

D) Q0 

 

3- DE 33000 tipi lokomotiflerde kompresör boşa dönüş alt ve üst değerleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 8 ile 9,5 bar 

B) 8 ile 9,2 bar 

C) 8 ile 10 bar 

D) 8 ile 10.75 bar 

 

4- DE 33000 tipi lokomotiflerin dizel motor aşırı devir bekçisi hangi devirde motoru 

durdurur? 

 

A) 905 d/dk 

B) 920 d/dk  

C) 987 d/dk 

D) 1007 d/dk 

 

5- DE 24000 tipi lokomotiflerde motoru stop ettiren düşük yağ basıncı değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1.2 bar 

B) 1.6 bar 

C) 1.8 bar 

D) 2.0 bar 

 

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 



 

 58 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1- ATS sisteminin tren hızını 40 km/h hız ile sınırladığı sinyal durumu aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) Hız pano sinyalinden geçerken gar giriş sinyali kırmızı ise 

B) Sinyal kırmızı ise  

C) Sarı sinyalden geçilirse 

D) Hız pano sinyalinden geçerken gar giriş sinyali sarı ise   

 

2- Hız duyucuların raylı sistem aracına montajının yapıldığı bölüm aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Tekerlek bandajı  

B) Hız kontrol sayacı 

C) Tekerlek dingil başı 

D) ATS cihazı 

 

3- Makinist aracın güç devre elemanlarını hangi araçla kumanda eder? 

 

A) Kontaktör  

B) Role 

C) Valse 

D) Hız duyucu 

  

4- E 43000 tipi lokomotiflerde kumanda gerilimi voltajı aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) 60 VDC  

B) 72 VDC 

C) 90 VDC  

D) 110 VDC 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi DC sürücü sistem elemanıdır? 

 

A) Konvertör  

B) Redresör 

C) İnvertör  

D) AC motor 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6- DE 24000 tipi lokomotiflerin hız kontrol sistemi şöntleme işlemini sisteme hangi 

hızlarda yaptırır? 

 

A) 44 – 67 km/h  

B) 50 – 67 km/h 

C) 72 -  80 km/h  

D) 75 – 80 km/h 

 

7- Termal kâğıt hız kaydediciler toplam kaç kilometre mesafeyi kaydeder?   

  

A) 2500 km  

B) 2600 km 

C) 3500 km   

D) 3600 km 

 

8- Manüel tip birleştirici kavramalar aşağıdaki hangi tip araçlarda kullanılmaktadır?  

 

A) YHT 65000  

B) DE 33000  

C) DMU 15000 

D) EMU 23000 

 

9- Patinaj durumunda gerekli tedbirlerin uygulanması sağlayan role aşağıdakileden 

hangisidir? 

 

A) Q0 rölesi 

B) QAPAT rölesi  

C) Q60 rölesi 

D) QSONDL rölesi 

 

10- DE 33000 tipi lokomotiflerin maksimum ana depo hava basıncı ne kadardır?  

 

A) 9.50 bar 

B) 9.75 bar 

C) 10.75 bar 

D) 10.85 bar 

 
 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 D 

5 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 D 

8 B 

9 B 

10 C 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 61 

 

 

 

 AVDAN Sözer, Elektrik Bilgisi, TCDD Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eskişehir, 

2004. 

 

 Eskişehir Dizel Lokomotif Bakım Merkezi Müdürlüğü Bilgi Notları. 

 

 DMU Tren Setleri Hyundai-Rotem Bakım Katoloğu, 2007. 

 

 YHT Setleri CAF Tanıtım ve Bakım Katoloğu, 2008. 

 

 

 

KAYNAKÇA 


