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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler İnşaat 

MODÜLÜN ADI Travers ve Makas Arızaları 

MODÜLÜN TANIMI 
Traverslerde ve makaslarda meydana gelen arızaların 

giderilmesi ve bunların değiştirilmesiyle ilgili bilgi ve 

becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ray Arızaları modülünü başarmak 

YETERLİK Travers ve makaslarda tebdil ve tamirat yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak 

travers ve makas arızalarının bakım ve tamirini 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Arızalı traverslerin bakım ve tamirini yapabileceksiniz. 

2. Makasların (yol değiştiricilerin) tebdili ve tamirini 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM  

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TCDD, metro ve hafif raylı işletmeler, sınıf, 

kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. 
Donanım: Kazma, kürek, kriko, bağlantı malzeme 

anahtarı, tebeşir, bağlantı malzemesi, manivela, ray 

kancası, sentil, balyoz, tirfonez makinesi, çelikmetre vb. 

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 travers ve makas arızaları 

uygulamalarında kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.  
 

Bu modülün öğrenilmesinden sonra sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile 

demir yollarında travers ve makas arızalarını tespit ederek bu arızaları giderebilecek, travers 

ve makas tebdili yapabileceksiniz.  
 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda travers ve makas arızalarının 

giderilmesi işlerini daha kolay yapabilmeniz için günümüzde geçerliliğini koruyan raylı 

sistem teknolojilerini ve malzemelerini takip etmek gerekmektedir. 
 

Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu 

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

güzergâhında teşkil edilen travers ve makasların bakım, onarım ve değiştirilme işinin 

kurallara ve talimatlara uygun olarak yapılmasından geçmektedir.  
 

Demir yollarında yapılan travers ve makas tebdili ve arızaları ile ilgili bilgi ve 

becerileriniz ne kadar iyi ise demir yolu sektöründeki yeriniz de o kadar sağlam olacaktır.  
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında travers ve makas arızalarını tespit 

ederek travers ve makas değiştirilme işini yapabileceksiniz.  
 

 
 

 

 Traverslerde meydana gelen deformasyonları ve nedenlerini araştırınız. 

  Makas arızalarının nedenleri hakkında araştırma yapınız. 

  Travers ve makasların bakım ve tamirat yöntemlerini araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ARIZALI MALZEMELERİN BAKIM VE 

TAMİRİ 
 

1.1. Beton Traverslerde Dübel Değiştirilmesi 
 

Bir beton traversteki çatlak genişliği, üzerinde yük olmadığı hâlde 0,05 mm’den fazla 

ise travers kullanılmaz durumdadır. Traverslerin deformesi arttıkça yolun gelen yüklere 

gösterdiği tepki de artar. Traverslerde çatlama ve deforme olmaması için: 
 

 Raylardaki ondülasyon ve hepçeklerin taşlanması gerekir. 

 Süspante edilmemiş kuvvetlerin (teker ve dingile yapılan ilave yüklerin) 

azaltılması gerekir. 

 Elastik seletin iyi cins olması gerekir. Ayrıca elastik bağlantı malzemeleri 

birbiri ile uyumlu ve aynı kalitede olmalıdır. 

 Balast; kaliteli, temiz ve istenilen özelliklerde olmalıdır. 

 Araçların bodenleri iyi  durumda olmalıdır. Bodenlerde apleti, farklı aşınma 

durumları olmamalıdır. 

 Ray kusurları (apleti , aşınma ,kırık vb.) olmamalıdır. 

 Yol alt ve üstyapısı ile komple bakımlı ve kaliteli olmalıdır. 

 Çeken ve çekilen araçlar özellikle süspante  açısından kaliteli olmalıdır. 
 

Yukarıda belirtildiği gibi çatlak ve deforme olmamış beton traverslerde tirfon 

yataklarındaki dübel ve tirfon laçkalıkları giderilmelidir. Özellikle eskiden kullanılan ahşap 

dalgalı takozların parçalanması, çürümesi sonucu tirfonlar laçkalaşmakta, kurplarda 

ekartman muhafazası sağlanamamaktadır. Bu olumsuzlukların ıslahı için iki parçalı plastik 

dübeller takılmalıdır. 
 

Plastik dübeller polyamit olup kalite olarak daha fazla dayanım gösterir. Polyamit, ısı 

değişikliğinden etkilenmez. Aderansları kuvvetli ve yerleştirilmeleri daha kolaydır. Plastik 

dübellerin yivleri keskin uçlu degil yuvarlak olmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. Traverslerde Dübel Değiştirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Bölge ve zaman tahsisi alınmadan çalışılıyor ise yan yana traverslerin küçük 

malzemelerinin sökümünde trenlerin seyri göz önüne alınarak 2 travers atlamalı 

sökülerek çalışma yapılmalıdır.  

 Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. UKR’li yollarda R=1200 m’den büyük yarıçaplı kurplarda 

ve aliğmanlarda optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R=1200 m’den 

küçük yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h. arasında 

seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 50.000 ton yük geçtikten sonra 

kaldırılır.  

 34-36-38 mm çapındaki çürütme burguları ve tirfonöz motorlarına veya 

elektrikle çalıştırılacak el bireyzlerine takılabilecek matkaplar ile eski dalgalı 

takozlar çıkarılır. 

 Matkapla dalgalı takoz çürütmesinden sonra travers takoz, yuvasında kalan 

takoz parçaları, kargaburnu veya pense gibi el aletleri ile temizlenmelidir. 

 Travers hat dışında ise ters çevrilip zımba gibi bir aletle takoz vurularak 

çıkarılmalıdır. 

 Temizlenen takoz yuvasına iki parçalı plastik dübel ucu yarısına kadar 

ziftlenerek yerleştirilir. Yerleştirilen dübel ezilmeyecek şekilde ahşap takozla 

hafifçe vurularak yuvasına oturtulur. Yerleştirme esnasında kesinlikle demir 

takoz kullanılmamalıdır. 

 Takoz tebdili esnasında ekartman tanzim aleti kullanılmalıdır. 

 Dübel takıldıktan sonra küçük malzeme bağlanmalıdır. Küçük malzeme 

bağlanırken ekartman tanzim aleti yok ise manivela veya krikolarla ray normal 

açıklığa getirilip malzeme bağlanmalıdır. 

 Kurplarda dış ray her iki deliklerindeki takozlar veya bir traversin dört 

deliğindeki takozlarının değiştirilmesi faydalı olur. 

 Dalgalı takoz tebdili sıradan yapılmalıdır. Atlamalı yapılan dalgalı takoz tebdili 

yararlı olmaz. Çünkü atlamalı yeni takılan takozlar kısa sürede yıpranır. Ayrıca 

fleş hatası da meydana gelebilir. 

  

 

Resim 1.1: İki parçalı plastik dübel 
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Resim 1.2: Ahşap dübel 

1.2. Ahşap Traverslerde Sabote Yapılması 
 

Ahşap traverslerde tirfon deliklerinin laçkalaşması veya yol açıklığında meydana 

gelen fazlalıklar gibi olumsuzlukların ıslahı için seletlerde kaydırma yapılarak tirfon delik 

yerlerinin burgu ile yeniden delinmesi ve tirfonların sıkılması işlemine ahşap traverslerin 

sabotesi işlemi denir. Bu işlemde en önemli husus; terk edilen tirfon deliklerinin içine suların 

girip traversin çürümesini önlemek için isfine dediğimiz sağlam ağaç parçacıkları çakılarak 

delikler kapatılmalıdır.  
 

Traverslerin sabotesi esnasında raylara verilen 1/40'lik eğim (seletli veya seletsiz 

durumu dikkate alınmak suretiyle) verilmesine dikkat edilecek, bu işte çalışacak işçinin ehil 

olmasına özen gösterilecektir. 
 

Ayrıca ahşap traverslerdeki tirfon deliklerinde tirfon yivlerinin zamanla 

bozulmasından kaynaklanan laçkalıkların önlenmesi için özellikle ergo – tirfon bağlantılı 

makaslarda, tirfon sökülerek tirfon deliğine özel tirfonu ile alüminyum alaşımlı helezonik 

dübel yerleştirilir. Tirfon yatağında taş veya kırık parçalar var ise dübel yerleştirilmeden 

önce kılavuz salınarak temizlenmelidir. Dübel traversin üzerinde 5 mm derinliğe kadar 

yerleştirilir. Helezonik dübel deliğe tam girmez ise kalan kesim yan keski ile kesilip 

alınmalıdır. Böylece eski delik daraltılır ve dişli hâle gelir. Tirfon tekrar sıkılır ve yukarıdaki 

paragrafta anlatılan sabote işlemi yapılmamış olur. Bu işlem beton traverslerde de yalnızca 

tirfon laçkalıklarının ıslahı için uygulanabilir.  
 

Yeni açılacak deliklerin travers kenarına 40 mm’den ve delik kenarlarının da birbirine 

25 mm’den yakın olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.3: Arızalı ahşap travers 



 

 6 

 

Resim 1.4: İsfine çakılması gereken delik  

 

Şekil 1.1 :Tirfon deliklerine aliminyum helezonik dubel yerleştirilmesi 

Alüminyum alaşımlı helezonik dubel takılmasının faydaları şunlardır: 
 

 Tirfon deliklerindeki laçkalıklar giderilir. 

 Ahşap traverslerde başka bir delik açılmaması (sabote yapılmaması) sağlanır. 

Dolayısıyla traversin ömrü artar. 

 Tirfonlardaki laçkalıklar uzun süre tekrarlanmadığından bakım masrafı azalır. 
 

1.3. Travers Ekerlerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar  
 

 Traverslerin kaydırılması için yol 2 cm’den fazla kaldırılmamalıdır. Makineli 

tamirat sonrası kriko ile yol kaldırılmaz. 

 Hiçbir zaman krikoların yakınındaki traversler kaydırılmamalıdır. 

 Traversler, vurularak zedelenmemelidir. Manivelalarla kaydırma yapılmalıdır. 

 Traverslerde kayma miktarı 2 cm’yi aşarsa travers arası boşaltılmalıdır. 

 Aralar boşaltılırken travers alt seviyesinden 5 cm’den fazla derinliğe 

inilmemelidir. 

 Kaydırma miktarı travers genişliğinin yarısını geçmemelidir. 

 Travers, kayabilecek kadar küçük malzeme gevşetilmeli, işlem bitince 

sıkılmalıdır. 

 Kaydırma esnasında traversin diğer başının kaymamasına dikkat edilmelidir. 

 Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. UKR’li yollarda R=1200 m.den büyük yarıçaplı kurplarda 

ve aliğmanlarda optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R=1200 m’den 

küçük yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h. arasında 

seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 50.000 ton yük geçtikten sonra 

kaldırılır.  

Dubel 
Montaj Aleti 

Helezonik 
Dubel  
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1.4. Travers Değiştirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  
 

 Birbirini takip eden iki traversten daha fazlası aynı anda değiştirilmemelidir. 

 Bir çerçevede bulunan traverslerin %33’ten fazlası değiştirilmemelidir. 

 Kriko ile yol kaldırılmadan travers değiştirilmelidir. 

 Tebdil esnasında çıkan balast elendikten sonra tekrar yola atılmalıdır. 

 Yeni konulacak travers çıkan traversten yüksek ise travers yatağı 

tıraşlanmalıdır. Yüksek olan yeni travers yolda şişkinlik yapacağından zorla ray 

altına sokulmamalıdır. 

 İki travers arası balast boşaltılır. Değiştirilecek traversin malzemeleri sökülerek 

varyoz ve manivela yardımıyla boşaltılan araya düşürülerek kolayca hat 

altından çıkarılır. 

 Yeni travers eski traversin çıkarıldığı yerden, iki travers arasındaki boşluktan 

ray altına alınır. Yatağı bozulmadan çıkan eski travers yerine yeni travers 

konularak bağlantı malzemeleri iyice sıkılır. Buraj kazması ile yeni travers 

çapası yapılır. 

 Hat harici edilen balastlar elenerek yerine konulur. 

 Demir traversler altları tamamen boşaltılarak tebdil yapılır. Tebdil sonrası yeni 

travers altı yatak yapıncaya kadar 2-3 defa iyice burajlanmalıdır.  

 Çıkan travers yatağı topraklı veya çamurlu ise yatak kazma ile çapalanıp dışarı 

alınarak eleme yapılmalıdır. 

 Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. UKR’li yollarda R=1200 m’den büyük yarıçaplı kurplarda 

ve aliğmanlarda optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında; R=1200 m’den 

küçük yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h arasında 

seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 50.000 ton yük geçtikten sonra 

kaldırılır. 
 

1.5. Köprü Traverslerinin Tebdili 
 

 Köprü traverslerine azman denir.  

 Çelik köprüler üzerinde bulunan ahşap traversin tebdili için köprü ekibinden 

gelecek yetkili eleman istenir.  

 Köprüde tebdil edilecek travers kadar yeni travers köprübaşına getirilir.  

 Gelen yetkili eleman hatta mefruş travers ebatlarına göre yeni traversleri 

yontarak işler ve numaralandırır.  

 Böylece tebdil edilecek traversler ile yeni traverslerin tamamı işlenerek 

numaralandırılmasından sonra çelik köprüde travers tebdili için yol seyrüsefere 

kapatılır. 

 Ayrıca yol emniyete alındıktan sonra köprü üzerindeki raylar sökülür. 

 Tebdil edilecek traversler, numaralarına göre çıkarılarak yerine yeni aynı 

numaralı traversler konur. 

 Traverslerin tamamı değiştirildikten sonra raylar bağlanarak yol seyrüsefere 

açılır. 
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1.6. Yedek Traverslerin İstifinde Dikkat Edilecek Hususlar  
 

 Ahşap ve demir traversler; sulu, nemli ve rutubetli yerlere istif edilmemelidir. 

 Ahşap traversler delikleri aşağıya bakacak şekilde ters istif edilmelidir. 

 Ahşap traversler mümkün mertebe üstü kapalı ve ihatalı yerlere domuz damı 

şeklinde dizilmelidir. 

 İstiflerin etrafında yangına karşı korunmak üzere ot temizliği yapılmalıdır. 

Ahşap travers istifleri birbirine yakın olmamalıdır. 

 Traversler zemine direk temas ettirilmemelidir. Demir, hurda ray parçaları gibi 

mesnetlerin üzerine istif edilmelidir. 

 Traversler numarasına ve cinslerine göre ayrı ayrı istif edilmelidir. 

 İstiflerin yapılacağı yer vagondan yükleme ve boşaltmaya uygun olmalıdır. 

 Beton traverslerin istifleri çok yüksek olmamalı, yüksek beton travers 

istiflerinin etrafına emniyet için ikaz levhaları takılmalıdır. 

 Beton travers istiflerinin arasında 5x10–10x10 ebatlarında latalar 

kullanılmalıdır. 
 

1.7. Küçük Malzemelerin İstifi  
 

 Küçük malzemeler kesinlikle kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. 

 Cinslerine göre ayrı ayrı stoklanmalı, her stokta bulunan malzemenin cins ve 

miktarı stok sahasında belirtilmelidir ve çavuşun not defterinde bulunmalıdır. 

 Sulu, nemli, tozlu ortamlarda stoklanmamalıdır. 

 Küçük malzemeler çalışır vaziyette bulundurulmalıdır. 

 Küflü ve paslı küçük malzemeleri çalışır hâle getirmek için bir kaç gün önceden 

yağ dolu kap içinde bekleterek gerektiğinde bir işçi ile mengene vasıtasıyla 

malzemeler alıştırılmalıdır. Özellikle bu işler kışın don havalarda yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Beton traverslerde dübel değiştirme işini yapınız. 

 Raylardaki ondülasyon ve hepçeklerin taşlamasını 

yapınız. 

 Ahşap traverslerde sabote yapılması için gerekli 

malzeme ve ekibi hazırlayınız. 

 Ahşap traverslerde sabote yapınız. 

 Travers ekerlerinin tanzimini yapınız. 

 Travers değiştirilmesinde gerekli malzeme ve ekibi 

hazırlayınız. 

 Travers değiştirilmesinde gerekli emniyet tertibatı 

alınız. 

 Köprü traverslerinin tebdilini yapınız 

 Yedek traversleri usulüne uygun istif ediniz.  

 Küçük malzemelerin istifini usulune uygun olarak 

yapınız. 

 Elastik seletin iyi cins olması 

gerekir. Ayrıca elastik bağlantı 

malzemeleri birbiri ile uyumlu 

ve aynı kalitede olmalıdır. 

 Balast; kaliteli, temiz ve 

istenilen özelliklerde olmalıdır. 

 Araçların bodenleri iyi  

durumda olmalıdır. Bodenlerde 

apleti, farklı aşınma durumları 

olmamalıdır. 

 Travers ekerlerinin tanziminde 

dikkat edilecek hususları göz 

önünde bulundurunuz. 

 

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 kullandınız mı?   

8.Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

9.Zamanı iyi kullandınız mı?   

10.Çalışma alanını tertipli 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-I 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. Raylardaki ondülasyon ve hepçeklerin taşlanmasına gerek yoktur, 

değiştirilmesi gerekir. 

2. Takoz tebdili esnasında ekartman tanzim aleti kullanılmalıdır. 

3. Traverslerin sabotesi esnasında raylara verilen 1/100 'lük eğim (seletli veya seletsiz 

durumu dikkate alınmak suretiyle) verilmesine dikkat edilir. 

4. Yeni açılacak deliklerin travers kenarına 40 mm’den ve delik kenarlarının da 

birbirine 25 mm’den yakın olmamasına dikkat edilmelidir. 

5. Traverslerin kaydırılması için yol 8 cm’den fazla kaldırılmamalıdır. Makineli 

tamirat sonrası kriko ile yol kaldırılmaz. 

6. Köprü traverslerine azman denir.  

7. Köprülerde tebdil edilecek traversler numaralarına göre çıkarılarak yerine yeni 

aynı numaralı traversler konur. 

8. Küçük malzemeler kesinlikle açık yerlerde muhafaza edilmelidir. 

9. Küflü ve paslı küçük malzemeleri çalışır hâle getirmek için bir kaç gün 

önceden yağ dolu kap içinde bekleterek gerektiğinde bir işçi ile mengene 

vasıtasıyla malzemeler alıştırılmalıdır. Özellikle bu işler kışın don havalarda 

yapılmalıdır. 

10. Travers araları boşaltılırken travers alt  seviyesinden 15 cm’den fazla derinliğe 

inilmemelidir. 

 

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 raylı sistem 

makaslarının tebdili ve tamirini yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Makasların tebdilinin nasıl yapıldığını araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. MAKASLARIN TEBDİLİ VE TAMİRİ 
 

2.1. Değiştirilmesi İcap Eden Makasta Sökülmeden Önce Yapılacak 

İşler 
 

 Çıkacak makasın başka yerde değerlendirileceği düşünülerek eksik malzeme ve 

traversleri tamamlanmalıdır. 

 Yağlı boya ile makasın doğru yol travers başları numaralanır. 

 Travers üst genişliği ortası rayların bağlandığı yerlerin ray orta kısmı yağlı boya 

ile işaretlenir. 

 Rayların contalarında karşı karşıya gelen kısımlarına, ray gövdesine aynı 

numara verilir. 

 Küçük bağlantı malzemesinin rahat sökülebilmesi için iki gün önceden blon 

somunları yağlanarak pasların açılması sağlanır. 

 Makas sökülmesi esnasında kolaylık olması için cebire blonları laçka edilip 

yağlanarak tekrar sıkılır. Dönmeyen blon somunları keski ile kesilir. 

 Lüzumu hâlinde seyrüseferi ihlal etmemek şartıyla cebire ve travers blonlarında 

tekleme yapılır. 

 Seyrüseferi tehlikeye düşürmeyecek şekilde travers aralarındaki balast hattın 

dışına çıkarılır. 

 Yeni atılacak makasın ön ve arkalarına gelecek aynı cinsten kupon rayların 

önceden hazırlanması gerekir. 

 Tekleme esnasında tirfonları alınan travers deliklerine kâğıt sıkıştırılmalıdır. 
 

2.2. Makas Montajında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Makas atılacağı yerin dışına monte ediliyorsa önce yeri tesviye edilir. Makas 

contasının geleceği kısımdan gönye alınarak monte işine başlanır. 

 1’den başlamak üzere makas traversleri dizilir.  

 Makasın doğru yolu, dış ray dizisi traverslere bağlanır. 

 Gönye alınarak makasın doğru yol iç dizisi ve makas göbeği bağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Makasın sapan yolunun dil ökçesi ile makas göbeği arasındaki dış ray dizisi 

bağlanır. 

 Makas planındaki her traverse isabet eden açıklık fazlası da dikkate alınarak 

makasın sapan yolunun iç ray dizisi bağlanır. 

 Çamaf makasları K tipi bağlantılı olup makas dış rayları travers mihverleri için 

işaretli olup makas traversleri bu işaretlere göre yerine getirilir ve bağlanır. 

 Çamaf makaslarda ray altı plastik selet kullanılmalıdır. 

 Makas taleplerinde toplu veya motorlu olduğu belirtilmelidir. 
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Resim 2.1: Yeni makas montajı çalışmaları 

2.2. Makasların Bakım ve Tamirinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Özel makaslar hariç makaslarda dever verilmez. 

 Makasta dresaj olmamalıdır. 

 Kontrraylardaki takoz blonları tam ve iyi sıkılmalı, ray ile kontrray arasındaki 

açıklığın 45 mm ve derinliği de 38 mm’den az olmamalıdır. 

 Tavşan ayaklarının, göbeği bağlayan blonların noksansız ve iyi sıkılmış olması 

gerekir. 

 Ökçede dil ile ara ray arasında imbisat payının 3 mm’den az, 6 mm’den fazla 

olmamasına dikkat edilmelidir. Makas içindeki contalarda 5 mm imbisat payı 

bırakılmalıdır. 

 Dilin iğne ucunun yaslanma rayına tam olarak değmesine (3 mm’ye kadar 

açıklık tehlike teşkil etmez.) dikkat edilmelidir. Açıklık dik olarak 

bırakılmalıdır. 

 Gergi ve manevra çubuklarının ayarlı olmasına dikkat etmek gerekir. 

 Dilaltı kayma yataklarının aynı yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Dilin 

bu yataklar üzerinde rahat çalışması için yataklar sık sık temizlenip 

yağlanmalıdır. 

 Makas burajının aynı ve muntazam olmasına dikkat edilmelidir.  Makas 

göbeğinin normal şekilde aşınmasını ve göbeği teşkil eden parçaların 

 dağılmasına mâni olmak için göbek kısmının sık sık burajının yapılması 

zaruridir.  
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 Makas ayrı tip yollara bağlanıyor ise; ray mantar seviyelerinin aynı olmasına ve 

özel cebirelerle bağlanmasına dikkat edilmelidir.     

 Makasta yapılacak herhangi bir bakım ve tamir işi, mekanik veya elektrikli bir 

tesis ile ilgili olduğu takdirde o tesisin ilgili elemanını da iş başına davet etmek 

gerekir. 

 Makaslara yağmur suyu gibi birikinti suların gelmemesi sağlanmalıdır. 

 Makaslarda bulunan balast temiz tutulmalıdır. Sık sık ot temizliği ve elenmesi 

yapılmalıdır. 

 Makasların küçük malzemeleri her hafta kontrol edilerek yağlanıp sıkılmalıdır. 

Plastik seletler kontrol edilmeli eksik olanlar takılmalıdır. 

 Makas fener kürsüsü mihveri ile yol mihveri arasındaki açıklık 2000 mm veya 

makas fener kürsüsü ile yaslanma rayı dışı ara mesafesi 1209 mm olmalıdır. 

Ayrıca makas topu mihveri de kürsü traversinden 340 mm top kolu ise 400 mm 

yükseklikte olacak şekilde bağlanmalıdır. 

 Makasın doğru yol ve sapan yol baş ve son contaları gönyesinde olup olmadığı 

sık sık kontrol edilmelidir. Herhangi bir gönye kaçıklığı oluşursa makas dilleri 

ve kilitleme tertibatı sağlıklı çalışmaz. 

 Yaslanma veya dilin tebdili gerektiğinde aşınma farklılıkları nedeniyle her ikisi 

beraber tebdil edilmelidir.  
 

2.3. Kilitleme Arızası Olan Makasların Islahı için Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Yaslanma rayı ile dil farklı aşınmış olmamalı, biri değişirken öbürü de 

değişmelidir.  

 Dil takımı komple aynı düzlemde olacak şekilde burajı yapılmalı, makasta 

dever, düşüklük ve fleş hatası olmamalıdır. 

 Dil ökçesinde imbisat payı 3-6 mm arasında olmalıdır. 

 Açık dil yaslanma rayı arası mesafe 165 mm olmalıdır. 

 Her iki dil iğne ucunun yaslanma rayı başına olan mesafesi kontrol edilmeli 

(1749,1734 mm gibi)  

 Fener mili mihveri ile yaslanma rayı dışı ara mesafesi 1209 mm ve makas topu 

mihverinin kürsü traversine olan mesafesi 340 mm olmalıdır.  

 Ekartman dil ucunda 1440 mm diğer yerlerde 1435 mm olmalıdır. 

 Dil iki vurmada tanzim edilecek kadar sıkı olmalı, kilit yatağı arkası aşınmış ise 

dolgu yapılmalıdır. 
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Resim 2.1: Makas kilitleme parçaları 

2.4. Makaslarda Kullanılacak Traverslerin Ebatları ve Adetleri 
 

Çamafta imalatı yapılan 34.20 m’lik normal basit makaslarda 2001 yılına kadar 60 

adet travers kullanılmaktaydı. Ancak travers aralarının darlığı sebebiyle buraj yapmadaki 

zorluklar düşünülerek bir makasta (34.20 m)  59 adet travers kullanımına başlanmıştır. 
 

Çamaftan önce imal edilen makaslarda travers adetleri ve boyları aşağıda verilmiştir: 
 

 34.20 m boyundaki makaslarda  = 57 adet  

 32.80 m boyundaki makaslarda  = 54 adet  

 27.012 m boyundaki makaslarda= 43 adet  
 

Boyu ( m) Miktarı (adet) Makastaki Yeri 

2.60 11 1–11 dâhil 

2.70 9 12–20  “ 

2.80 2 21-22  “ 

2.90 3 23–25 “ 

3.00 3 26-28 “ 

3.10 2 29-30 “ 

3.20 2 31-32  “ 

3.30 3 33–35 “ 

3.40 4 36–39 “ 

3.50 3 40–42 “ 

3.60 1 43 

3.70 1 44 

3.80 2 45–46  “ 

3.90 2 47–48 “ 

4.00 2 49–50 “ 

4.10 2 51–52 “ 

4.20 2 53–54 “ 

4.30 1 55 

4.40 2 56–57 “ 

4.50 2 58–59 “ 

Toplam : 59   Adet  

Tablo 2.1: 34.20 m’lik ÇAMAF tipi makaslarda kullanılan travers boyları ve dağılımı 
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Boyu( m) Miktarı (adet) Makastaki Yeri 

2.60 6 1–6 dâhil 

2.70 7 7–13  “ 

2.80 7 14–19  “ 

2.90 6 20–26 “ 

3.00 4 27-30 “ 

3.10 2 31–32 “ 

3.20 4 33-36  “ 

3.30 2 37-38 “ 

3.40 2 39–40 “ 

3.50 2 41–42 “ 

3.60 3 43-45 “ 

3.70 3 46–48  “ 

3.80 2 49–50  “ 

4.00 2 51–52 “ 

4.10 1 53 

4.20 1 54 

4.30 2 55–56 “ 

4.40 1 57 

Toplam : 57 Adet  

Tablo 2.2: 34.20 m’lik ÇAMAF öncesi makaslarda kullanılan travers boyları ve dağılımı 

Boyu  ( m) Miktarı (adet) Makastaki Yeri 

2.60 8 1 – 8 dâhil 

2.70 8 7 – 16  “ 

2.80 7 17 – 23  “ 

2.90 3 24 – 26 “ 

3.00 3 27 -  29 “ 

3.10 4 30 – 33 “ 

3.20 2 34  - 35  “ 

3.30 2 36 – 37 “ 

3.40 2 38 – 39 “ 

3.50 2 40 – 41 “ 

3.60 1 42  

3.70 2 43 – 44  “ 

3.80 1 45  

3.90 1 46 

4.00 1 47 

4.10 3 48 – 50 “ 

4.20 1 51 

4.30 1 52 

4.40 2 53 – 54 “ 

Toplam : 54   Adet  

Tablo 2.3: 32.80 m’lik makaslarda kullanılan travers boyları ve dağılımı  
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Boyu  ( m.) Miktarı (adet) Makastaki Yeri 

2.60 7 1 – 7 dâhil 

2.70 4 8 – 11  “ 

2.80 4 12 – 15  “ 

2.90 1 16 

3.00 2 17 -  18 “ 

3.10 2 19 – 20 “ 

3.20 2 21  - 22  “ 

3.30 3 23– 25 “ 

3.40 2 26 – 27 “ 

3.50 2 28 – 29 “ 

3.60 1 30  

3.70 1 31 

3.80 2 32 – 33 “  

3.90 1 34 

4.00 2 35 – 36 “ 

4.10 1 37 

4.20 1 38 

4.30 1 39 

4.40 2 40 – 41 “ 

4.50 1 42 

4.60 1 43 

Toplam : 43   Adet  

Tablo 2.4: 27.012 m’lik makaslarda kullanılan travers boyları ve dağılımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce 

yapılacak işlere göre malzeme ve işçi hazırlıklarını 

yapınız. 

 Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce 

emniyet tedbirlerini alınız. 

 Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce 

yapılacak işleri işlem sırasına göre sıralayınız.  

 Makas montajında dikkat edilecek hususları 

uygulayınız 

 Makasların bakım ve tamirinde kilitleme arızası olan 

makasların ıslahı için dikkat edilecek hususları 

uygulayınız. 

 Kilitleme arızası olan makasların ıslahı için dikkat 

edilecek hususları uygulayınız. 

 Makaslarda kullanılacak traverslerin ebatlarını ve 

adetlerini sırasına göre yerleştiriniz. 

 1’den başlamak üzere 

makas traversleri dizilir.  

 Makasın doğru yolu, dış ray 

dizisi traverslere bağlanır. 

 Gönye alınarak makasın 

doğru yol iç dizisi ve makas 

göbeği bağlanır. 

 Makasın sapan yolunun dil 

ökçesi ile makas göbeği 

arasındaki dış ray dizisi 

bağlanır. 

 Makas planındaki her 

traverse isabet eden açıklık 

fazlası da dikkate alınarak 

makasın sapan yolunun iç 

ray dizisi bağlanır. 

 Çamaf makasları K tipi 

bağlantılı olup makas dış 

rayları travers mihverleri 

için işaretli olup makas 

traversleri bu işaretlere göre 

yerine getirilir ve bağlanır. 

 Çamaf makaslarda ray altı 

plastik selet kullanılır. 

 

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. Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce yapılacak işlere 

göre malzeme ve işçi hazırlıklarını yaptınız mı? 
  

2. Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce emniyet 

tedbirlerini aldınız mı? 
  

3. Değiştirilmesi icap eden makasta sökülmeden önce yapılacak işleri 

işlem sırasına göre sıraladınız mı? 
  

4. Makas montajında dikkat edilecek hususları uyguladınız mı?   

5. Makasların bakım ve tamirinde kilitleme arızası olan makasların 

ıslahı için dikkat edilecek hususları uyguladınız mı? 
  

6. Kilitleme arızası olan makasların ıslahı için dikkat edilecek hususları 

uyguladınız mı? 
  

7. Makaslarda kullanılacak traverslerin ebatları ve adetlerini sırasına 

göre yerleştirdiniz mi? 
  

 

 

 

 

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. (   ) Çıkacak makas başka yerde değerlendirileceği düşünülerek eksik malzeme ve 

traversler tamamlanmalıdır. 

2. (   ) Tebeşir ile makasın doğru yol travers başları numaralanır. 

3. (   ) Travers üst genişliği ortası rayların bağlandığı yerlerin ray orta kısmı tebeşir ile 

işaretlenir. 

4. (   ) Küçük bağlantı malzemesi rahat sökülebilmesi için iki gün önceden çalışma 

yerine intikal ettirilmelidir. 

5. (   ) Makas sökülmesi esnasında kolaylık olması için cebire blonları laçka edilip 

yağlanarak tekrar sıkılır. Dönmeyen blon somunları keski ile kesilir. 

6. (   ) Yeni atılacak makasın ön ve arkalarına gelecek aynı cinsten kupon rayların 

önceden hazırlanması gerekir. 

7. (   ) Tekleme esnasında tirfonları alınan travers deliklerine  blonlar takılmalıdır. 

8. (   ) Özel makaslar hariç makaslarda dever verilmez. 

9. (   ) Kontrraylardaki takoz blonları tam ve iyi sıkılmalı, ray ile kontrray arasındaki 

açıklığın 45 mm ve derinliği de 38 mm’den az olmamalıdır. 

 

 

 

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. Bir beton traversteki çatlak genişliği, üzerinde yük olmadığı hâlde 0,05 

mm’den fazla ise travers kullanılmaz durumdadır. 

  

2. Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece 

arasında çalışma yapılmalıdır. 

  

3. Dalgalı takoz tebdili sıradan yapılmalıdır. Atlamalı yapılan dalgalı 

takoz tebdili yararlı olmaz. 

  

4. Ahşap traverslerde tirfon deliklerinin laçkalaşması veya yol açıklığında 

meydana gelen fazlalıklar gibi olumsuzlukların ıslahı için seletlerde 

kaydırma yapılarak tirfon delik yerlerinin burgu ile yeniden delinmesi 

ve tirfonların sıkılması işlemine ahşap traverslerin sabotesi işlemi denir. 

  

5. Traverslerin sabotesi esnasında raylara verilen 1/40'lik eğim (seletli 

veya seletsiz durumu dikkate alınmak suretiyle) verilmesine dikkat 

edilmelidir. 

  

6. Birbirini takip eden iki traversten  daha fazlası aynı anda 

değiştirilmemelidir. 

  

7. Küçük malzemeler cinslerine göre ayrı ayrı stoklanmalı, her 

stokta bulunan malzemenin cins ve miktarı stok sahasında 

belirtilmelidir. 

  

8. Yağlı boya ile makasın doğru yol travers başları numaralanır. 
  

9. Makas sökülmesi esnasında kolaylık olmak üzere cebire blonları laçka 

edilip yağlanarak tekrar sıkılır. Dönmeyen blon somunları keski ile 

kesilir. 

  

10. Tekleme esnasında tirfonları alınan travers deliklerine kağıt 

sıkıştırılmalıdır. 

  

11. 1’den başlamak üzere makas traversleri dizilir.   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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12. Makasta dresaj olmamalıdır.   

13. Kontrraylardaki takoz blonları tam ve iyi sıkılmalı, ray ile kontrray 

arasındaki açıklığın 45 mm ve derinliği de 38 mm’den az olmamalıdır 

  

 

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanliş 

2 Doğru 
3 Yanliş 
4 Doğru 
5 Yanliş 

6 Doğru 

7 Doğru 
8 Yanliş 
9 Doğru 
10 Yanliş 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanliş 
3 Yanliş 
4 Yanliş 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanliş 
8 Doğru 
9 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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