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ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Makine 

MODÜLÜN ADI Aracın Servise Hazırlanması ve Kullanımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Aracı  servise hazırlamak ve kullanmak için gerekli olan 

işlemleri yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK  Aracın servis öncesi kontrollerini yapmak ve kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

 Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında aracı servise 

hazırlama işlemlerini yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Aracın alt aksam kontrollerini yapabileceksiniz.  

2. Lokomotif üstündeki kontrolleri yapabileceksiniz.   

3. Lokomotif marş şartları ve marş işlemi 

yapabileceksiniz. 

4. Fren kontrolü yapabileceksiniz. 

5. Kumanda kabinini tanıyacaksınız. 

6. Yardımcı devreleri kullanabileceksiniz. 

7. Raylı sistem araçlarını kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TCDD atölyeleri, internet ortamı 

Donanım: Talimatlar, kataloglar, takım, avadanlıklar ve 

raylı sistem araçları 

 

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.  
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Öğrenmek üzere almış olduğunuz bu modül ile ülkemizde hızla gelişen raylı sistemler 

alanında kullanılan araçların servis öncesi yapılması gereken kontrollerini ve raylı sistem 

araç kullanımını öğreneceksiniz. 

 

Raylı sistem araçları ağır iş makinesi olarak da tasnif edilebilecek taşıma araçlarıdır. 

Bu araçların üzerinde bulunan mekanik aksamlar, çalışmaları esnasında ağır şartlara maruz 

kaldığından arızalanma ihtimalleri de yüksektir. Bundan dolayı çalışanların ve sürücünün 

servis öncesi son kontrolleri titizlikle yapması gerekmektedir. Çünkü gözden kaçan küçük 

bir hata arızalara ve aksaklıklara yol açabilir. Raylı sistem araçlarını kullanırken can ve mal 

güvenliğini en üst seviyede tutmalıyız. 

 

Aracın Servise Hazırlaması ve Kullanımı modülü ile aracın servise hazırlanmasını ve 

kullanılmasını öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında aracın alt aksam kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan aracı servise hazırlamak ile ilgili yerlerin faaliyetlerini 

araştırınız. 

 Atölyelerinizde bulunan raylı sistem araçları ile ilgili servis öncesinde yerden 

hangi kontroller yapıldığını araştırınız.  

 Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

grubunuza sunum yaparak paylaşınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1. ARACIN YERDEN KONTROLÜ 
 

1.1. Yakıt Tankı 
 

Araçların yakıt tankları yakıtı muhafaza etmek için kullanılmaktadır. Bu sebeple yakıtı 

sızdırmamalıdır. Yakıt gözetleme sistemleri; gerek elektrikli gerekse cam tüpler içindeki 

seviyeler gözetlenerek yapılmaktadır. Cam tüplü yakıt gözetleme şişelerinde özellikle tüpün 

ağız kısmının havaya açık olduğu ve tüp içerisinde yakıtın altında hava kabarcığı olmadığı 

gözle kontrol edilmelidir. 

 

Servis öncesi yakıt seviyesi kontrol edilmelidir (Resim 1.1, 1.2). 

Servis öncesi yakıt sızdırmazlığı kontrol edilmelidir (Resim 1.3, 1.4). 

 

Resim 1.1: Yakıt deposu 

 

Resim 1.2: Yakıt deposu 
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Resim 1.3: Yakıt deposu 

 

Resim  1.4: Yakıt  deposu 

 

1.2. Kum Depoları ve Kumluklar 
 

Raylı sistem çeken araçlarının tamamında frenleme veya patinajlar esnasında ray ile 

tekerlek arasındaki sürtünme kuvvetinin artırılması gerekmektedir. Bu işlem günümüzde ray 

ile tekerlek arasına kum püskürterek yapılmaktadır. 

 

Kum depolarının dolu olduğu kontrol edilmelidir (Resim 1.5, 1.6). 

 

Kum enjektörleri ray ile tekerlek arasına kum püskürtecek şekilde olmalıdır (Resim 

1.7, 1.8). 
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Resim 1.5: Kum deposu 

 

Resim 1.6: Kum deposu 
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Resim 1.7: Kum   enjektörü 

 

Resim 1.8: Kum  enjektörü 

Kumluk hava bağlantıları kontrol edilmelidir (Resim 1.9, 1.10). 
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Resim 1.9: Kumluk hava bağlantısı 

 

 Resim 1.10: Kumluk hava bağlantısı 

1.3. Fren Pabucu ve Fren Silindirleri 
 

Raylı sistem araçlarının, özellikle çeken araçların durdurulabilmesi için kullanılan fren 

sistemlerinde; tekerleğin yuvarlanma dairesine fren pabuçları ile baskı yapılması sonucunda 

oluşan kuvvetten faydalanılmaktadır. Böyle bir sistemde elbette ki tekerlek ve rayı 

aşındırmak yerine fren pabuçlarının aşınması tercih edilmektedir. Lokomotifin varacağı son 

yere kadar olan menzilini sağlıklı bir şekilde sağlayacak fren pabuçları kalınlığını servis 

öncesinde kontrol etmek gereklidir. 
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Hava ile çalışan bu fren sistemlerinde fren pabuçlarının tekerleğe basmasını sağlamak 

için basınçlı hava fren silindirlerine doldurulmaktadır. Bu sebeple fren silindirlerinin basınç 

kaybetmemesine dikkat edilmeli ve tijlerinin tam olarak çıktığı kontrol edilmelidir. 

 

Fren pabuçlarının aşınması kontrol edilmelidir (Resim 1.11). Fren pabuçlarının 

sağlamlığı kontrol edilmelidir (Resim 1.12). 

 

Resim 1.11: Fren pabuçları 

 

Resim 1.12: Fren pabucu 

Silindirlerin bağlantıları ve kaçakları kontrol edilmelidir (Resim 1.13, 1.14). 
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Resim 1.13: Fren silindiri ve bağlantıları 

 

Resim 1.14: Fren silindiri ve bağlantıları 

 

1.4. Boji İptal Muslukları, Hava Kapama Muslukları ve Hava 

Hortumları 
 

Frenlerin bojilerde ayrı ayrı iptalini sağlayan boji iptal musluklarının aracın hareket 

ettirilmesinden önce muhakkak frenleri devreye koyacak şekilde ayarlanması gerekir. 

 

Araçla ilgili diğer muslukların servis konumları araçlar için değişik özelikler 

göstermektedir.  Boji iptal muslukları, hava kapama muslukları ve hava hortumların gözle 

kontrol edilmelidir (Resim 1.15, 1.16, 1.17, 1.18). 
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Resim 1.15: Hava kapama muslukları 

 

Resim 1.16: Hava kapama muslukları  
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Resim 1.17: Hava kapama muslukları 

 

Resim 1.18: Hava kapama muslukları 

 

1.5. Cer Motor Havalandırma Körükleri, Yatay ve Dikey 

Amortisörler, Buatlar ve Koşum Takımları 
 

Cer motor soğutucuları hava kanalları vasıtası ile cer motorlarına hava üflemektedir. 

Bunun sağlıklı gerçekleşmesi için de cer motorlarına hava iletimini sağlayan körüklerin 

sağlam olmaları gerekir. 

 

Diğer yandan da aracın süspansiyon sistemleri aracın seyrindeki güvenlik ve konfor 

bakımından oldukça önemlidir. Bunların bağlantı ve yaylanma sağlamlıklarının sağlam 

olması gerekir. 
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Koşum takımları araçların birbirlerine bağlanması gerekli olduğundan koşum 

takımlarının sağlam olması gerekir.  

 

Cer motor havalandırma körükleri, yatay ve dikey amortisörler, buatlar ve koşum 

takımlarının gözle kontrolü yapılmalıdır  (Resim 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24). 

 

 

 

 

 

Resim 1.19: Dikey amortisö  Resim 

 

1.20: Cer motor havalandırma  körüğü 
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Resim 1.21: Yatay amortisör 

 

Resim 1.22: Koşum takımı 

 

Resim 1.23: Yarı otomatik koşum takımı 
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Resim 1.24: Yarı otomatik koşum takımı 

 

1.6. Aks Alternatörü ve Bağlantıları, El Freni Tertibatı ve Lastik 

Takozlar 
 

Aks alternatörü ve bağlantıları, el freni tertibatı ve lastik takozların kontrolü 

yapılmalıdır (Resim 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30). 

 

Resim 1.2 5: Aks alternatörü 

 

Resim 1.26: Aks alternatörü 
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Resim 1.27: El freni 

 

Resim 1.28: El freni tertibatı  
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      Resim 1.29: Lastik takoz    Resim 1.30: Lastik takoz 

1.7. Bodenler ve Tekerlekler 
 

Araçların boden ve tekerleklerin trenin emniyeti bakımından önemi çok fazladır. 

Tekerlek ve bodenlerin standartlarına uygun olması gerekir ancak bu standartlar aracın 

kullanım alanına göre değişmektedir. Bu sebeple tekerlek ve boden özelliği, tam yuvarlak bir 

daire şeklinde olmalıdır.  

 

Bodenlerin kalınlık kontrolü ve tekerleklerin kontrolü yapılmalıdır (Resim 1.31, 

1.32). 

 
 

 

 

 

 

Resim 1.31: Boden aşınması 

 

 

takımı 

     Resim 1.32: Tekerlek aşınması 

 

 

takımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak yakıt tankı, kum depoları, fren sistemi, cer 

sistemi, tekerlek, sıvı kaçaklarını koşum takımlarının bakım ve kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yakıt tankı ve  yakıt seviyesini  gözle 

kontrol ediniz (Resim 1.1,  1.2). 
Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kum depolarının seviyesini ve 

kumlukları  gözle kontrol ediniz (Resim 

1.5, 1.6). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız. 

 Fren pabuçlarını ve fren silindirlerini  

gözle kontrol ediniz (Resim 1.11, 1.12, 

1.13,  1.14). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Boji iptal muslukları, hava kapama 

muslukları ve hava hortumlarını  gözle 

kontrol ediniz.  (Resim 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18) 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 Cer motor havalandırma körükleri, 

çapraz ve dikey amortisörler, buatlar ve 

koşum takımlarını  gözle kontrol ediniz  

(Resim 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 

1.24). 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 Aks alternatörü ve bağlantıları, el freni 

tertibatı ve lastik takozlarını  gözle 

kontrol ediniz  (Resim 1.25, 1.26, 1.27, 

1.28, 1.29, 1.30). 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 Bodenleri ve tekerleklerin yakıt, yağ, 

su, hava kaçakları ve diğer parçaların  

gözle kontrolunü yapınız (Resim 1.31, 

1.32). 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Yakıt tankı ve yakıt seviyesini gözle kontrol ettiniz mi?    

Kum depolarının seviyesi ve kumlukları gözle kontrol ettiniz mi?    

Fren pabucları ve fren silindirlerini gözle kontrol ettiniz mi?   

Boji iptal muslukları, hava kapama muslukları ve hava hortumlarını 

gözle kontrol ettiniz mi?  

  

Cer motor havalandırma körükleri, çapraz ve dikey amortisörler, 

buatlar ve koşum takımlarını gözle kontrol ettiniz mi?  

  

Aks alternatörü ve bağlantıları, el freni tertibatı ve lastik takozlarını 

gözle kontrol ettiniz mi? 

  

Bodenleri ve tekerlekleri yakıt, yağ, su, hava kaçakları ve diğer 

parçaları gözle kontrol ettiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Aşağıdakilerden hangisi yakıt tankının kontrol edilmesi gereken özelliklerinden 

değildir? 

A) Yakıt tankı sızdırmazlığı 

B) Yakıt seviyesi 

C) Yakıt seviyesi göstergesi altındaki hava kabarcığı 

D) Yağ seviyesi  

 

2.  Kumluk ve bağlantıları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? 

A) Kum depoları dolu olmalıdır. 

B) Kumluk yağ bağlantıları kontrol edilmelidir. 

C) Kum püskürtmesi kontrol edilmelidir. 

D) Kum enjektörü ray ile tekerlek arasında olmalıdır. 

 

3. Tekerleğin yuvarlanma dairesine fren pabucu ile baskı yapan parçaya ne ad verilir? 

A) Fren silindiri 

B) Kum enjektörü 

C) Fren pabucu 

D) Boji 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi tekerleğin özelliklerinden değildir? 

A) Tekerlek aşınması görülmez. 

B) Emniyet bakımından önemi büyüktür. 

C) Standartlara uygun olması gerekir. 

D) Tam yuvarlak bir daire şeklinde olmalıdır. 

 

 

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 lokomotif üstündeki kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan aracı servise hazırlamak ile ilgili yerlerin faaliyetlerini 

araştırınız. 

 Atölyelerinizde bulunan raylı sistem araçlarının servis öncesinde araç üstünden 

hangi kontrollerin yapıldığını araştırınız.  

 Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu grubunuza sunum yaparak paylaşınız.  

 

2.LOKOMOTİFİN ÜSTÜNDEKİ 

KONTROLLER 
 

2.1. Motor Yağı ve Seviyesi 
 

Dizel motorlar ile güç üreten araçlarda özellikle dizel motorun sağlıklı çalışması için 

bazı kontrollerin de yapılması gerekir. 

 

Bu kontrollerden en önemli olanı ise yağın ve seviyesinin kontrolüdür. Dizel motor 

yağlarının çok kirli olmadığı ve sıvı akışkanlıklarının istenilen düzeyde olduğu kontrol 

edilmelidir. Ayrıca yağda köpüklenme olmadığı da görülmelidir. Motorlarda genel olarak 

yağ seviye çubuğunun üzerine işaretlenen iki çizgi ile seviye belirlenmektedir. 

 

Motor yağı ve seviyesi kontrol edilmelidir (Resim 2.1). 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Kompresör Yağı ve Seviyesi 
 

Kompresör yağı ve seviyesi kontrol edilmelidir (Resim 2.2). 

 

 

 

2.3. Soğutma Suyu Seviyesi  
 

Motorların soğutulmasında su kullanılmaktadır. Soğutmanın motorun çalışması 

esnasında yeterli miktarda olabilmesi için su seviyesinin de tavsiye edilen değerler arasında 

olması gerekir. Basınçlı su soğutmada bu değer, motorun çalışıp çalışmadığı durumlara göre 

değişkenlik göstermektedir. 

 

Soğutma suyu seviyesi kontrol edilmelidir (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Soğutma suyu seviyesi  kontrolü 
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2.4. Dizel Motor Aşırı Devir Kolu  
 

Araçların motorlarının imalat karakteristikleri sebebi ile motor devirleri istenmeyen 

hızlara ulaşabilmektedir. Bunun engellenmesi için motorların üzerinde bir aşırı devir koruma 

tertibatı vardır. Eğer bu sistemler devrede olacak olursa motor çalışmayacaktır. Motor 

çalıştırılmadan bu sistemler kontrol edilmelidir (Resim 2.4). 

 

 

2.5. Regülatör Yağı ve Seviyesi  
 

Regülatörün motor devir kumandasında önemi çok fazladır. Bu kumandayı da 

yaparken yağa ihtiyaç duymaktadır. 

 

Regülatör yağı ve seviyesi kontrol edilmelidir (Resim 2.5). 

 

 
 

2.6. Motor Gözetleme Kapakları 
 

Motor kapakları kontrol edilmelidir (Resim 2.6, 2.7). 
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Resim 2.6: Motor kapakları 

 

Resim 2.7: Motor kapakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Motor Üst Kapağı 
 

Motor  üst kapakları kontrol edilmelidir (Resim 2.8, 2.9). 

 

 

Resim 2.8: Motor üst kapağı 
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Resim 2.9: Motor üst kapağı 

 

2.8. Elektrikli Araçlarda Yapılacak Kontroller 
 

Raylı sistemlerde doğrudan elektriği dışarıdaki bir hattan alarak çalışan sistemler de 

mevcuttur. Bu araçların genel kontrollerinde diğer araçlara göre çok büyük farklılıklar 

yoktur. 

 

Bu tip araçlarda yapılacak olan en önemli servis öncesi kontroller enerjinin araca 

alındığı bölgelerde yapılmaktadır. 

 

Pantograflı sistemlerde, pantografın kömürleri uygun olmalıdır. Uzaktan yapılacak 

olan bu kontroller esnasında kömürün kenarlarının çapaklı olmamasına, oyukların 

bulunmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca pantograftaki kömür kamçılarının kopuk 

olmamasına ve her iki tarafındaki boynuzların yerinde olup olmadığına da dikkat edilmelidir.  

Çatı üstünde bulunan izolatör ve bağlantılarının düzgün ve sağlam olduğunun 

kontrolleri yapılmalıdır.  

 

Elektrikli tren ısıtma kuplinglerinin,  izolasyon bloklarının, kablolarının ve askılarının 

sağlamlığı kontrol edilmelidir. 

 

Çift kumanda bağlantılarının sağlamlılığı da aynı şekilde önemlidir. 

 

Ray devreli sistemlerde elektrik alıcısının elemanlarının sağlamlığı ve fırçalarının 

istenilen standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak motor yağ seviyesi, kompresör yağ seviyesi, 

regülatör yağ seviyesi, soğutma suyu seviyesi, motor kapakları, kayış, kaplin ve pantograf 

bakım ve kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Motor yağı ve seviyesini kontrol ediniz 

(Resim 2.1). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Kompresör yağı ve seviyesini kontrol 

ediniz (Resim 2.2). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz 

(Resim 2.3). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Dizel motor aşırı devir kolunun kontrolünü 

yapınız (Resim 2.4). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Regülatör yağı ve seviyesini kontrol 

ediliniz (Resim 2.5). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Motor kapaklarının kontrol ediniz (Resim 

2.6, 2.7). 

Motor üst kapağı, motor gözetleme kapağı 

ve karter gözetleme kapağının yerinde, sıkı 

ve kapalı olup olmadığını kontrol ediniz 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

Kayış ve kaplin kontrollerini yapınız.  

 

Kayışlar ve kaplin 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz 

Elektrikli araçlar için gerekli  kontrolleri 

yapınız. 

Pantografı kontrol ediniz. 

Çatı elemanlarını kontrol ediniz. 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

İş kazalarına karşı dikkatli olunuz. 

 

 

 

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 

Motor yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Kompresör yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Soğutma suyu seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Dizel motor aşırı devir kolunun kontrolünü yaptınız mı?   

Regülatör yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Motor kapaklarının kontrolünü yaptınız mı?   

Kayış ve kaplin kontrollerini 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.  Aşırı devir kolunun görevi nedir? 

A. Motoru hızlandırır. 

B. B) Motor devrini sabitler. 

C. C) Motor devrini yükseltir. 

D. D) Motor devrinin istenmeyen hızlara çıkmasını önler. 

 

2. Soğutma suyu seviyesi hangi değerler arasında olmalıdır? 

A. Tavsiye edilen değerde 

B. Alt sınırda 

C. Üst sınırda  

D. Maksimum sınırda 

 

3.  Motor yağı seviyesine nereden bakılır? 

A. Karterden 

B. Yağ çubuğu üzerindeki çizgilerden 

C. Motor kapağından  

D. Bojiden 

 

4. Elektrikli araçlarda dikkat edilecek kısımlar aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A. Katener teli 

B. Pantograf 

C. İzolatörler 

D. Kuplingler 

 

5.  Pantograf üzerinde dikkat edilecek parça hangisi değildir? 

A. Kömür 

B. Boynuz 

C. İzolatör 

D. Kamçı 

 

6. Kompresörde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmez? 

A. Yağ 

B. Hava kaçağı 

C. Kayış veya kaplin 

D. Motor kapağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, lokomotif marş şartları ve marş 

işlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan aracı servise hazırlamak ile ilgili yerlerin faaliyetlerini 

araştırınız. 

 Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu grubunuza sunum yaparak paylaşınız.  

 

3. LOKOMOTİF MARŞ ŞARTLARI VE 

MARŞ İŞLEMİ 
 

3.1. Marş Öncesi Markiz Kontrolleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manometreler 

Modrabl 

Anahtarlar 

Cam silecekleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

Resim 3.1: Markiz içi 
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Markiz içinde kontrol edilmesi gereken yerler: 

 

  Ana depo ve kondüvit manometresi 

Makinist musluğu Modrabl musluğu 

Korna Pürjör anahtarı (Loko fren iptal) 

Direkt kompresör çalıştırma anahtarı Kumlama anahtarı 

Totman pedalı (Resim 4.4) Makinist musluğu depoları 

Defrosterler (buhar çözücüleri)        Cam silecekleri 

 

 

Marş öncesi markiz kısmında anormallik olup olmadığı kontrol edilir  (Resim 3.1). 

 

 

 
Resim 3.3: Kumanda göstergeleri 

 

 

takımı 

Resim 3.2: Kumanda masası 

 

 

takımı 
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3.2. Marş Yapma Şartları  
 

 Batarya ana şalteri, batarya şarj şalteri ve otomatik sigortalar tanzimli olmalıdır. 

 Hava freni ekipmanları, batarya voltajı doğru konumda olmalıdır. 

 Batarya voltajı istenilen değerde olmalıdır. 

 Markizdeki tren ısıtma anahtarı devre dışı, diğer tüm anahtarlar devrede 

olmalıdır. 

 Valse kapalı konumda, yağ basınç düşük lambası yanık olmalıdır. 

 Lokomotif markizindeki çalıştırma anahtarı, genel kontrol şalteri ve ana ışık 

anahtarı tanzim olmalıdır. 

 Yakıt ikmal anahtarı devreye alınmalıdır. 

 Yakıt basıncının yükseldiği görülmelidir. Marş anahtarı çevrilerek 20 sn. süre 

ile dizel motora ön yağlama yapılır. Marş motorları devreye girerek marş 

motoru lambaları yanmaya başlar. 

 Lokomotife marş yapılması sırasında kesinlikle marş anahtarı 20 sn.den fazla 

basılı tutulmamalıdır. Soğuk havalarda gerekiyorsa mutlaka eter kullanılmalıdır. 

 Düşük yağ basınç lambası söndüğünde marş anahtarı bırakılır ve marş işlemi 

sona erer. 

 Soğuk havalarda marştan sonra 5 dakika motorun ısınması ve havanın dolması 

beklenir. Daha sonra lokomotif etrafında sıcak kontrol yapılır. 

 

Önemli Not: Lokomotifin çalıştırılacağı sesli olarak ikaz edildikten sonra marş yapılacaktır. 

 

3.3. Marş Sonrası Markiz İçi Kontroller 
 

 Kondüvit ve ana hava deposu manometresinden havanın dolmaya başladığı, 

kompresörün çalışmaya başladığı görülür. 

 Ana hava deposu basıncının lokomotifin özelliğine göre ayarlanmış olan 

değerler arasında olduğu  ve boşa dönüş bekçisinin çalıştığı, ana depo emniyet 

ventilinin çalıştığı  gözlenir. 

 Kondüvit basıncının 5 kg/cm² olduğu görülür, değilse ayar çantası ile 5 

kg/cm²ye ayarlanır. 

 Yakıt basıncının yeterli düzeyde olduğu görülmelidir. Yakıt basıncı lokomotif 

tiplerine göre farklılık gösterir. 

 Yağ basıncının yeterli düzeyde olduğu görülmelidir. 

 Batarya voltajının yeterli, batarya ampermetresinin sıfırın sağında şarj 

durumunda olduğu görülür. 

 Kumlukların, kornanın, projektörlerin çalışması kontrol edilir. 

 

3.4. Marş Sonrası Markiz Dışı Kontroller 
 

Aracın etrafında dolaşılarak anormal bir ses olup olmadığı ve motorda yağ, su, yakıt, 

egzoz, hava kayıpları olup olmadığı, mekanik çalışan parçaların (kayış-kasnak, şaft) 

çalışması kontrol edilir (Resim 3.4). Aracın tüm bölmelerinde sıcak kontrol yapılır. 
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Resim 3.4:  Aracın markiz  dışı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak marş öncesi markiz, marş sonrası markiz 

içi ve dışı  kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Marş öncesi markiz kontrollerini yapınız 

(Resim 3.1). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Marş yapınız (3.2 kısmında anlatılan 

işlemleri sırasıyla yapınız.). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Marş sonrası markiz içi kontrolleri yapınız 

(Resim 3.2, 3.3). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Marş sonrası markiz dışı kontrolleri 

yapınız (Resim 3.4). 

Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Marş öncesi markiz kontrollerini yaptınız mı?   

Marş yaptınız mı?   

Marş sonrası markiz içi kontrolleri yaptınız mı?   

Marş sonrası markiz dışı kontrolleri yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Markizde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmez? 

A. Makinist musluğu 

B. Fren silindir  

C. Yangın söndürücü  

D. Korna 

 

2. Aşağıdakilerde hangisi marş yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir? 

A. Batarya voltajı ile amperine bakmak 

B. Hava kaçaklarına bakmak 

C. Valsenin 0 durumunda olması 

D. Tüm sigortaların tanzimli olması 

 

3. Marş yapılırken nelere dikkat edilmez? 

A. Aracın çalıştırılması, sesli olarak haber verilmesi 

B. Hava donanımı elemanlarının doğru konumda olması 

C. Cam sileceklerinin çalışması 

D. Yakıt basıncının yeterli yükselmesi 

 

4. Marş sonrası aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılır? 

A. Motor yağ seviyesi kontrol edilir. 

B. Regülatör yağ seviyesi kontrol edilir. 

C. Hava kaçakları kontrol edilir. 

D. Kompresörün yağ seviyesi kontrol edilir. 

 

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 faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, servis öncesi fren kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan aracı servise hazırlamak ile ilgili yerlerin faaliyetlerini 

araştırınız. 

 Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu grubunuza sunum yaparak paylaşınız.  

 

4. FREN KONTROLÜ 
 

4.1. El Freni  
 

Fren pabuçlarının tekerleklere sürtünmesi için mekanik parçaların el ile kumanda 

edilerek fren kuvvetini oluşturan sistemdir. Makinenin durduğu anlarda veya park edildiği 

yerde durmasını temin etmek amacıyla kullanılır (Resim 4.1). 

 

Resim 4.1: El freni 

 

Resim 4.2: El freni tertibatı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

 

 

ARAŞTIRMA 
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4.2. Ranfor Musluğu  
 

Lokomotif, katarda soğuk olarak sevk edilecekse veya katara sıcak olarak ranfor 

verilmiş ise bu lokomotifin makinist fren musluğu kolu, üzerindeki pim kaldırılarak 1. 

duruma alınır. Bu durumda makinist fren musluğu ile katar kondüvitinin irtibatı kesilir ve 

katara hiçbir şekilde kumanda etmez. Aynı zamanda kondüvitteki kaçak aramaları da bu 

duruma getirilerek yapılır. 

 

4.3. Lokomotif Freni (Modrabl)  
 

Modrabl (Resim 4.3) fren kolunu fren durumuna getirir, fren silindirindeki basıncın 

yükseldiği görülür. 

 

Modrabl fren kolu inkıta (sabit) durumuna alındığında makineye yapılmış olan fren, 

fren silindiri manometresinden takip edilerek basıncın düşmediği ve frenin sabit kaldığı 

görülmelidir. 

 

Modrabl fren kolu çözme durumuna alındığında manometreden fren silindir basıncının 

“0” olduğu,  frenlerin gevşediği ve tecrübeler esnasında fren pabuçların tekerleğe bastığı 

veya tekerleklerden ayrıldığı görülmelidir. 

 

Resim 4.3: Modrabl ve makinist musluğu 

 

Lokomotif freni seyir esnasında (40-50 km/sa. ve üzerinde) tek başına 

kullanılmamalıdır. Cer durumunda normalde lokomotif freni kullanılmaz. Normal olarak 

trenlerde duruş tren freni ile yapılır. Ancak çok düşük hızlarda tren ağırlığı ve eğim müsait 

ise lokomotif freni ile duruş yapılabilir. Yanlış lokomotif freni  kullanımı dizideki kanca 

gerilimi ve tampon basıncı açısından en kötü şartları yaratır. Ancak lokomotif freninin doğru 

kullanılması hâlinde aşırı gerilim ve basınç yaratmaksızın tekerlekleri kızaklatmadan duruş 

sağlamak mümkündür.  
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Bir treni durdurmak için sadece lokomotif freni kullanmak durumunda kalınır ise fren 

silindir basıncı düşük tutulmalı ki gerilimdeki dizi tampon basıncına geçerken lokomotife 

aşırı darbe yapmasın. Daha sonra istenilen düzeye kadar fren silindir basıncı yükseltilebilir. 

Ancak durmaya yakın tekerlek kızaklamalarını önlemek için fren silindir basıncı 

düşürülmelidir. Lokomotif freni yüksek hızlarda tren hızını kontrol için hiçbir şekilde 

kullanılmamalıdır. Yüksek hızlarda lokomotif freni kullanımı saboların aşırı ısınmasına ve 

yanmasına sebep olur. Ayrıca lokomotif tekerlerinde apletiye, aşırı ısınma neticesinde termal 

çatlaklara neden olur. Hava freni kullanacağımız yerlerde lokomotif freni gereksiz yere 

kullanılmamalıdır. Makinist musluğu ile yaptığımız frenlerde lokomotif fren silindir 

basınçları yükselir. Bu durumda  lokomotif freni çözme anahtarı ile fren çözülür. 

 

 Özel şartlar  

 

   Daha ileride anlatacağımız belirli duruş ve kalkış yöntemleri  dışında, 

normal şartlar altında lokomotif freni cer durumunda  iken hiçbir şekilde 

kullanılmaz. 

 Birden fazla lokomotifli dizilerde fren silindir basınçlarını düşürmek için 

lokomotif başına 4 sn. lokomotif freni  çözmesi yapılır. 

 Birden fazla lokomotifli dizilerde dinamik frensiz lokomotif veya 

dinamik freni kilitsiz tip dinamik fren varsa makinist musluğu ile yapılan 

her frenden sonra lokomotif freni çözülmelidir. İşletmemizde kullanılan 

lokomotiflerde dinamik fren devrede iken makinist musluğu ile yapılan 

frenlemelerde otomatik kilit marifetiyle lokomotif frene geçmez. 

 Lokomotife su, yakıt ikmali yapılırken veya geçici bir süre için sabit 

duracağınız zaman lokomotif freni tam frende olmalıdır. 

 Seri fren uygulamasında  kızaklamayı engellemek için lokomotif frenini 

çözerek lokomotif fren silindir basıncı azaltılmalıdır. 

 

 Fren mesafesi örnekleri  

 

 

Şekil 7.1: Hıza bağlı fren mesafe grafiği 

 

Şekil 7.2: Vagonların boş-dolu durumlarına göre fren mesafe grafiği 
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A..10000 Ton--100 Vg., B.5000 Ton–100 Vg. 

Şekil 7.3:Hamule ağırlığına bağlı fren mesafesi 

 

A.50 Vg.- 6000 Ton, B..150 Vg.--6000 Ton 

Şekil 7.4: Dingil sayısına bağlı fren mesafesi  

 

4.4. Tren Freni (Makinist Musluğu)  
 

Kondüvit ön ve arka hava musluklarının kapalı, boji iptal musluğunun açık olduğu 

görülür. 

 

Makinist musluğu (Resim 4.3) yol durumuna getirilir. Kondüvit basıncının 5 atmosfer, 

ana depo basıncının yeterli, fren silindir basıncının 0 olduğu görülür. 

 

Makinist musluğu ile kondüvitten 0,5 atm. hava atılır ve fren silindirinde fren etkisinin 

(1,2 atm.) yeterli basınçta olduğu görülür. Makinist musluğu tam fren durumuna alındığında 

fren silindir basıncının uygun basınca ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Makinist musluğu ranfor 

durumuna alındığında kondüvit basıncının 5 atm., fren silindir basıncının 0 atm. olduğu 

görülür. 

 

Tek makinede müsaade edilen kaçak, 5 dakikada 0,1 atmosferdir. 

Yolcu trenlerinde müsaade edilen kaçak, 1 dakikada 0,3 atmosferdir. 

Yük trenlerinde müsaade edilen kaçak, 1 dakikada 0,5 atmosferdir. 
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4.5. Totman  
 

Makinistin herhangi bir sebeple makineye kumanda edememesi, totman (Resim  4.4) 

pedalına belirli aralıklarla basıp bırakamaması sonucunda totman tertibatının devreye 

girmesi  ile kondüvit havasının dışarı atılması olayıdır. Ölü adam tertibatı denilen bu sistem 

sayesinde amaç, en kısa zamanda en kuvvetli fren etkisi elde etmektir. Seyir hâlinde sistemin 

devrede olması ve makinistin totman pedalını kontrol altında tutması gerekir. Dikkatsizlik 

veya ihmal nedeniyle meydana gelen kaza veya olaya karşı önce makinisti koruyan daha 

sonra makine ve katarı emniyete alan tertibattır. İptal edilmesi yasak ve tehlikelidir. 

 

Makinist herhangi bir nedenle totman tertibatını kontrol edemez ise enerjili olan 

totman elektrovalfinin enerjisi kesilir ve toplam 15 sn. içerisinde totman elektrovalfinin 

kapalı tuttuğu ana depo havası, totman ventili üzerine etki yaparak buradaki kondüvit havası 

yolunu açar kondüvitin dışarı kaçmasını sağlar ve dizi otomatik olarak frene geçer. Totman 

tertibatı kontrol edilemez ve kaçarsa aşağıdaki olaylar meydana gelir: 

 

Önce sinyal tertibatı ile ihbar verir. 

Otomatik kumlama ile birlikte seri fren gerçekleşir. 

Motor yükten çıkarak rolantiye düşer. 

 

Totman kaçtığında totmanı yeniden tanzim etmek için totman pedalına basılması 

gerekir. 

 

Otomatik totman sistemleri ise makinistin kumanda ile ilgili hareketlerini algılayarak 

bir pedala basmaya gerek kalmadan çalışan sistemlerdir. 

 

 

Resim 4.4: Totman 

 

  



 

 41 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak el freni, makinist musluğu, lokomotif freni, tren freni  

ve totman freni kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

El freninin kontrolünü yapınız. 

El freni sisteminde bulunan elemanların 

uygun olup olmadığına dikkat ediniz. 

El freni simidini veya manivelasını  hareket 

ettirerek sistemin normal çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. 

 

Yapılacak kontrolün ana hatlarını 

belirleyiniz. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Makinist musluğunu ranfor pozisyonuna 

alınız. 

Makinist musluğunun pimini kaldırarak 1. 

durumuna alınız. 

 

Yapılacak kontrolün ana hatlarını 

belirleyiniz. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Lokomotif freni (modrabl) yapınız. 

Musluk kolunu hareket ettiriniz. 

Manometre ibresinden basıncı kontrol 

ediniz. 

Yapılacak kontrolün ana hatlarını 

belirleyiniz. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 

Tren freni (makinist musluğu) yapınız. 

Musluk kolunu hareket ettiriniz. 

Manometre ibresinden basıncı kontrol 

ediniz. 

 

Yapılacak kontrolün ana hatlarını 

belirleyiniz. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

Totman frenin kontrolünü yapınız. 

Sistemi devreye koyunuz. 

Manometre ibresinden basıncı kontrol 

ediniz. 

İşlem süresini ölçünüz. 

 

 

Yapılacak kontrolün ana hatlarını 

belirleyiniz. 

Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

El freninin kontrolünü yaptınız mı?   

Ranfor musluğunu yolcu pozisyonuna aldınız mı?   

Lokomotif freni (modrabl) yaptınız mı?   

Tren freni (makinist musluğu) yaptınız mı?   

Totman freni kontrolü 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. El freni neye yarar?  

A. Treni durdurmaya 

B. Aracın hızını artırmaya 

C. Trenin hızını artırmaya 

D. Aracı veya treni emniyetli park etmeye 

 

2.  Ranfor musluğunun görevi hangisidir? 

A. Aracı stop ettirir. 

B. Aracın hızını azaltır. 

C. Aracı vagon gibi çekilen hâle getirir. 

D. Trenin havasını yükseltir. 

 

3. Lokomotif freni aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A. Treni frene geçirir. 

B. Vagonları tek tek park ettirir. 

C. Lokomotifin hızını azaltır veya durdurur. 

D. Treni park eder. 

 

4. Tren freni ile lokomotif freni arasındaki fark nedir? 

A. Her ikisi de hava ile çalışır. 

B. Her ikisi de fren yaptırır. 

C. Her ikisi de trenin hızını azaltır. 

D. Her ikisi de kondüvit hattına bağlıdır. 

 

5. Totman aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 

A. Sinyal tertibatı ile haber vermek 

B. Motorun devrini artırmak 

C. Motoru yükten çıkarmak 

D. Otomatik kumlama ile seri fren yapak 

 

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–5 
 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda araçların göstergelerini okuyabilecek kumanda 

ve kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 
 
 

 Çeşitli raylı sistem araçlarının kumanda kabinleri hakkında araştırma yapınız. 

 Araçta sürücü için gerekli kumandalar neler olmalıdır araştırınız. 

 Raylı sistemlerde kullanılan kumanda kabinlerinin aralarındaki farkları 

araştırarak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

 

5. KUMANDA KABİNLERİ 
 

Raylı sistem araçlarının genel karakteristikleri itibari ile sürücünün kumanda 

mahalli (markiz) benzer karakteristik özellikler içerir. 

 

Araçların neredeyse tamamında aracın ana güç sistemlerini açma kapamaya yarayan 

sigorta ve anahtarlar bu bölümde bulunur. Bu nedenle araçların bu bölümlerinde eğer iyi bir 

gözlem yapılırsa araçların neredeyse tamamında bu bölümlerin birbirlerine çok benzediği 

görülecektir. Buradan yola çıkarak çeşitli araçların kullanımına yönelik olarak aracın ilk 

çalıştırılmasından önce sistemin batarya ve diğer destek irtibatlarının nasıl 

yapılandırılacağını şöyle sıralayabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.1: Batarya şalteri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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   Batarya şalteri: Aracın çalışmadığı zamanlarda üzerindeki sistemleri emniyet 

altına almak için kullanılan, aracın aküleri ile diğer sistemlerinin irtibatının tek 

noktadan kesildiği şalterdir. Bu şalter sayesinde araç üzerindeki ekipmanlar ve 

akü batarya grubu korunduğu gibi aracın bilinçsiz kişilerce çalıştırılmasının da 

önüne geçilmiş olur. Bu şalter tanzim edilmez ise araç çalıştırılamaz. 

 

   Ana güç şalteri: Araçların çalışma şekline bağlı olarak aracın ilerletilmesini 

sağlayan güç devrelerini tamamen devreden çıkartan koruma anahtarlarıdır. Bu 

şalter sayesinde örneğin dizel-elektrikli araçlarda sadece dizel ünitenin 

çalıştırılarak elektrik devreleri devreden çıkartılır bu sayede tamir ve kontrol 

işlemleri yapılabilir. Bu anahtar kapalı iken aracın hareket ettirilmesi mümkün 

değildir.  

 

   Sistem anahtarları: Aracın bütün sistemlerinin sadece o sistemin devresinin 

kumandasını yapmaya yarayan bir devre kesicisi mevcuttur. Bu sayede 

sistemlerde meydana gelen arızaların giderilmesinde ya da o sistemin 

kullanılmayacağı durumlarda kapatılması bu anahtarlar tarafından 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.2: Sistem anahtarları 
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Kabinlerden beklenen özellikler: 

 

Sürücü kabinlerinin genel olarak istenilen bazı şartları yerine getirmesi de beklenir. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir.  

 

 Kabin; sürücünün aracı kullanması esnasında verimliliğini arttıracak şekilde 

gereken konfor şartları sağlanmış olarak yapılmalıdır. 

 Kabin dizaynında sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde bir yapılanma 

olmamalıdır. 

 Kabin sürücünün ergonomisi düşünülerek yapılmalı, koltuklar rahatsız edici 

olmamalı, camlar dış görünüşü engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Kumanda 

panelleri sürücünün kolayca erişebileceği ve birbirinden bakmadan 

ayrılabilecek kumandalarla donatılmalıdır. 

 Aracın ve çevrenin olumsuz etkilerinden sürücünün korunması için ses, ısı ve 

ışıma izolasyonları en iyi şekilde yapılmalıdır. 

 Aracın kabini dışarıdan gelecek darbelerden sürücüyü koruyacak kadar sağlam 

tasarlanmalıdır. 

 Aracın maruz kalacağı raydan ve araç altından kaynaklı sarsıntılardan sürücü en 

az maruz kalacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Kumanda Masaları 
 

Kullanılacak olan raylı sistem araçlarının en etkili şekilde kullanılabilmesi için aracın 

kendine has olan özeliklerinin çok iyi şekilde bilinmesi gerekir. Ancak bu şekilde aracı 

kullananın en üst düzeyde araca hâkimiyeti söz konusu olabilir.  

 

Bu sebeplerle kumanda masalarının ergonomik yapılması sadece sürücü konforuna 

değil aracın emniyetine de katkıda bulunur. 

Resim 5.3: Lokomotif kabini 
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Atölyeleriniz de kullanılan çeşitli araçların kumanda masaları konusunda inceleme 

yaparsanız neredeyse tamamında farklı bir görünüm olmasına rağmen birçok ortak yanın da 

olduğunu göreceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kumanda Göstergeleri 
 

Aracın kumanda sistemlerinde kullanılan çeşitli değerleri gösteren ölçüm aletleridir. 

 

5.2.1.Pnömatik Sistem Göstergeleri 
 

Aracın fren sistemlerinde kullanılan havanın basınç değerlerini gösteren araçlardır. 

Raylı sistem araçlarının neredeyse tamamının ana frenleme sistemi ve aracın üzerinde 

bulunan bazı diğer teçhizatlar hava ile kumanda edilmektedir. 

 

Bu sebep ile kullanıcının sistemin belli noktalarından alınan hava basınç değerlerini 

çok iyi bilmesi gerekir. 

 

 Ana depo havası basıncı: Sistemin tüm hava ihtiyacının karşılanması için 

kompresörde üretilen basınçlı havanın depolandığı yer olan ana deponun 

basıncının okunduğu göstergedir. Bu gösterge üzerindeki havanın basıncının 

sürücü tarafından takibi araçtaki hava kayıplarının herhangi bir aksaklık 

meydana gelmeden bilinmesini sağlar. Eğer kompresörde veya boşa dönüş 

sisteminde bir arıza meydana gelmişse bu gösterge bu arızanın fark edilmesini 

de sağlar. Ana depo basıncı kondüvit basıncının altına düşerse araç hava 

dengesini yitireceğinden sistemler kumanda edilemez ve otomatik frenleme 

gerçekleşir. Ancak bu düşüş sistemin refleks hızından yavaş gerçekleşirse 

otomatik frenleme meydana gelmez ve sürücü fren kontrolünü yapamaz hâle 

gelir, bu da kazalara sebep olur. 

 

 Kondüvit hattı basıncı: Araçların endirekt fren sisteminin basıncını sağlayan 

ve kumandasını yapan hattın basıncının okunduğu göstergedir. Ayar 

çantasından yapılan basınç ayarlamalarını ve yapılan fren hareketlerinde 

kondüvit hatındaki hava basıncını gösterir. Bu gösterge sayesinde trenlerin 

Resim 5.4: Kumanda masası 
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vagonlarındaki aksaklıklarda (dizi kopması, hortum patlaması, imdat kolu 

çekilmesi vb.) sistemin gözlemlenmesini de sağlar. 

 

 Fren silindiri manometresi: Bu göstergeler çeken araçta her bir boji 

üzerindeki fren silindirlerinin ister direkt ister endirekt frenlemedeki iç 

basınçlarını gösterir. Fren sisteminden istenilen her fren silindirinin aynı anda 

ve güçte fren yapmaları şartı buradan kontrol edilir. Bu sayede çalışmayan, iptal 

edilmiş olan veya aksayan fren grubu sürücü tarafından anında görülecektir. 

Özellikle frenler çözüldüğünde içindeki fren basıncını tam olarak boşaltmayan 

silindirler sistemde aksaklıklara sebep olur. 

 

 Aşırı doldurma göstergesi: Dizel motorlu araçlarda motorun verimini artırmak 

için kullanılan aşırı doldurma sisteminin basıncını gösterir. Okunan değerlere 

göre ilgili sistemin durumu hakkında da bilgi verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Elektrik Sistemi Göstergeleri 
 

Raylı sistem araçlarının dizel elektrikli ve elektrikli taşıtların da çalışan elektrik 

elemanlarının çalışma esnasındaki değerlerinin okunduğu göstergelerdir.    

 

 Yüksek gerilim taşıyıcı hattı göstergesi: Elektrikli taşıtların ana giriş 

değerinin okunduğu göstergedir. Bu gösterge araca alınan elektrik enerjisinin 

durumunun ve değerinin okunması için kullanılır. Her elektrikli taşıtın üretim 

şekline göre tespit edilmiş gerekli ara değerlerinin sağlanması aracın çalışmasını 

sağlar.  

 

 Cer motor göstergesi: Cer motorlarının çalışma durumlarına göre sistemden 

çektikleri elektrik akımını gösterir. Genellikle tüm cer motor göstergelerinden 

aynı değer okunmalıdır. Aksi hâlde kararsız hareket eden cer motorları ortaya 

çıkar. 

 

 Batarya göstergeleri: Taşıtın akümülatör bataryalarının bulunduğu değerleri 

gösterir.  

 

 

Resim 5.5: Pnömatik göstergeler 
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5.2.3.Motor Devir ve Motor Yardımcı Devreleri Göstergeleri 
 

Taşıtların gücünün bir dizel motor ile sağlandığı sistemlerde motor ile ilgili bilgilerin 

alındığı göstergelerdir. 

 

 Motor devir göstergesi: Dizel motorun çalıştığı devri gösterir. 

 

 Motor yağ basıncı göstergesi: Dizel motorun yağlama yağı basıncını gösterir. 

 

 Yakıt basıncı göstergesi: Motora gönderilen yakıtın basıncını gösterir. 

 

5.3.Master (Ana Güç) Kumandaları 
 

Üç tane ana güç kumandası vardır. Bunlar valseler, gaz kolları ve joyistik 

kumandalardır. 

 

5.3.1.Valseler 
 

Araçtan istenilen güç bir çember kumanda tarafından artırılıp azaltılır. Bu kumanda da 

motorun devrine direkt müdahale edilir bu sayede alternatörden çıkan güç miktarı da 

artırılmış olacaktır. Araçların ilk hareketleri esnasında çekecekleri gücün yüksekliği 

düşünülerek bu sistemlerde ilk güç için ayrı, diğer güçler içinse ayrı bir kademelendirme 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.6: Elektrik göstergeleri 
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5.3.2.Gaz Kolları 
 

Araçtan istenilen gücün bir kol vasıtasıyla artırılıp azaltıldığı sistemlerdir. Aracın daha 

doğrusal güçlerle ilerletilebilmesi amacıyla güç seviyeleri kademelendirilmiştir. Bu sayede 

aracın hangi güç kademesinde ne miktarda iş yapabileceği belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Joyistik Kumandalar 
 

Araçların güç kumandalarıyla birlikte bazı fren kumandalarının da aynı kumandayla 

yapılabildiği sistemlerdir. Bu sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer 

kumanda türlerinde olduğu gibi ilk hareketi kolaylaştırmak için sabit güç temin eden bir 

kademesi vardır. Diğer güç talepleri sürücünün kontrolündedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.7: Valse 

Resim 5.8: Gaz kolu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kumanda kabinlerinde bulunan elemanların kontrol ve bakımını aşağıdaki işlem 

basamaklarına göre yapınız.  

 

İşlem Basamakları Tavır ve Öneriler 

 1. Lokomotiflerin ana güç şalterini 

açıp kapatınız. 

 2. Lokomotif batarya şalterlerini 

konumlandırınız. 

 3. Lokomotiflerin kumanda masası ve 

kabinindeki sigortaları ve şalterleri 

konumlandırınız. 

 4. Sürücü koltuklarının, camların ve 

cam sileceklerinin, kapılarının, 

kornanın, projektörlerin uygun 

çalışmalarını kontrol ediniz. 

 5. Fren gösterge değerlerini okuyarak 

değerlendiriniz. 

 6. Enerji gösterge değerlerini okuyarak 

değerlendiriniz. 

 7. Motor devir ve motor yardımcı 

devrelerinin gösterge değerlerini 

okuyarak ve değerlendiriniz. 

 8. Yuvarlak tipi (valse) güç 

kumandasında aracın gücünü ve motor 

devrini kumanda ediniz. 

 9. Kollu tip kademeli kumandalarda 

güç kumandası ve motor devrini 

kumanda ediniz. 

 10. Joyistik tipi güç kumandalarında 

güç ve devir kumandası yapınız. 

 

 

 Eldiven ve iş giysisi kullanınız. 

 

 Düzenli ve dikkatli çalışınız. 

 

 Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere 

uygun davranınız.  

 

 Elektrikli ve basınçlı kumandalar ile 

çalışacağınız için dikkatli olunuz.                                                                                                              

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 

Lokomotiflerin ana güç şalterini açıp kapattınız mı?   

 Lokomotif batarya şalterlerini konumlandırdınız mı?   

Lokomotiflerin kumanda masası ve kabinindeki sigortaları ve 

şalterleri konumlandırdınız mı? 
  

 Sürücü koltuklarının, camların ve cam sileceklerinin, kapılarının, 

kornanın, projektörlerin uygun çalışmalarını kontrol ettiniz mi? 

 

  

Fren gösterge değerlerini okuyarak değerlendirdiniz mi?   

Enerji gösterge değerlerini okuyarak değerlendirdiniz mi?   

Motor devir ve motor yardımcı devrelerinin gösterge değerlerini 

okuyarak ve değerlendirdiniz mi? 
  

Yuvarlak tipi (valse) güç kumandasında aracın gücünü ve motor 

devrini kumanda ettiniz mi? 
  

Kollu tip kademeli kumandalarda güç kumandası ve motor devrine 

kumanda ettiniz mi? 
  

Joyistik tipi güç kumandalarında güç ve devir kumandası  

 yaptınız mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kumanda kabinlerinde aşağıdakilerden hangileri bulunur? 

A. Sigorta ve anahtarla 

B. Susta yüklü fre  

C. Konvektör  

D. Eveporatör 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi güç devlerini tamamen devreden çıkaran koruma anahtarıdır?  

A. Batarya şalteri 

B. Sistem anahtarı 

C. Ana güç şalteri    

D. Kumanda masası 

3. Aşağıdakilerden hangisi kumanda kabinlerinden beklenen özelliklerden biri değildir?  

A. Konfor şartları sağlanmış olarak yapılmalıdır. 

B. Kabin dizaynı sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde olmalıdır. 

C. Dışarıdan gelen darbelere karşı korunaklı olmalıdır. 

D. Sürücüyü dışarıdan gelen ses, ısı ve ışımaya karşı korumalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi pnomatik sistem göstergelerinden biri değildir? 

A. Aşırı doldurma göstergesi 

B. Kondüvit hattı basıncı 

C. Fren silindiri manometresi 

D. Cer motor göstergesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik sistemi göstergelerinden biridir? 

A. Cer motor göstergesi 

B. Motor devir göstergesi 

C. Motor yağ basıncı göstergesi   

D. Yakıt basıncı göstergesi 

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi master (ana güç) kumandalarından biri değildir? 

A. Valseler 

B.  Gaz kolları 

C. Sistem anahtarları 

D. Joyistik kumandalar 

 

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–6 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda raylı sistem araçlarının kullanıcı kumanda 

mahallindeki çeşitli yardımcı kumanda sistemlerini kullanabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Araçların kumanda kabinlerinde ve masalarında hangi sistemlerin bulunması 

gerektiğini araştırınız. 

 

 Araçlarda kullanılan yardımcı sistemlerle ilgili araştırma yapınız. 

 

6.YARDIMCI DEVRELERİN KUMANDASI 
 

Raylı sistem araçlarında da diğer taşıma araçlarında olduğu gibi sürücünün kontrolü 

altında bulunarak kullanılması gerekliliği sıklıkla ortaya çıkan birçok sistem bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.1: Kumanda anahtarları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
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6.1.  Projektör ve Aydınlatma Kumandası 
 

Araçların gece sürüşleri için ve gerektiğinde kullanılmak üzere üzerinde bulunan 

aydınlatma sistemlerinin kumandası buradan yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Kompresör Kumandası 
 

Aracın hava ihtiyacını sağlayan kompresörün boşa dönüş sistemini devreden 

çıkartarak kompresörün sürekli çalışmasını sağlar, bu sayede bazı kontroller yapılabilir. 

 

6.3. Fan Kumandası 
 

Dizelli sistemlerde motor soğutma suyunun soğutulmasına yardımcı olan fanların 

kontrolü ve sürekli çalıştırılması için kullanılır. 

 

6.4. Loko Freni İptal Kumandası 
 

Lokomotiflerin frenleri ağırlıkları sebebiyle diğer vagonların fren güçlerinden daha 

fazla güç üretmektedir. Trenlerin daha lineer ilerletilebilmesi için seyir esnasında gerekli 

olduğu zamanlarda lokomotiflerin freni bu kumanda ile kısmen ya da tamamen iptal 

edilebilir.  

 

6.5. Arıza Giderme Butonu 
 

Sistemde bulunan emniyet devrelerini sıfırlamak için kullanılır. Bu sayede araçta daha 

önce meydana gelmiş ve giderilmiş olan bir arızanın arıza ihbar devresinin sisteme olan 

müdahalesini sona erdirir. 

 

Resim 6.2: Projektör ve hız belirleme 
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6.6. Yakıt ve İkaz Anahtarları 
 

Aracın çalıştırılabilmesi ve yürütülebilmesi için kullanılan anahtarlardır. Anahtarlama 

özellikleri araçların kendi yapısına özgüdür. 

 

6.7. Cer Motor Üfürücüleri Kumandası 
 

Cer motor üfürücüleri bağımsız olarak çalıştırılabilen araçlarda bu üfürücülerin isteğe 

bağlı devreden çıkarılabilmesi için kullanılır. Cer motor üfürücüleri devrede olmadığında cer 

motorları da çalıştırılamaz. 

 

6.8. Pantoğraf ve Disjönktör Kumandası 
 

Elektrikli taşıtların dışarıdan ana girişi sağlayan sisteme kumanda eder. 

 

6.9. Korna Kumandası 
 

Gerektiğinde taşıtın çevresine uyarı verebilmek için kullanılır. 

 

6.10.Yön Seçimi Kumandası 
 

Araçların ileri ya da geri hangi yöne gideceklerini tercih için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11. Hız Seçici ve Otomatik Hız Seçimi Kumandası 
 

Bazı araçlar için taşıtın yapabileceği hızın veya hangi hızla seyretmesi gerekiyorsa o 

hızın seçiminin yapıldığı sistemin kumandasıdır.  

 

 

 

 

          Resim 6.3. Yön seçimi kumandası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yardımcı devrelerin kumanda kontrollerini aşağıdaki işlem basamaklarına göre 

yapınız.  

 

 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

 

 

 

İşlem Basamakları Tavır ve Öneriler 

1. Projektörleri açıp kontrol ediniz. 

 

2. Kompresörü çalıştırınız. 

 

3. Fanları çalıştırınız. 

 

4. Loko freni iptal ediniz. 

 

5. Arıza giderme kumandasını kullanınız. 

 

6. Yakıt ve ikaz anahtarlarını kapatınız. 

  

7. Üfürücü kumandasını kullanınız. 

 

8.Pantoğraf  ve disjönktör kumandasını 

kullanınız. 

 

9. Korna kumandasını kullanınız. 

 

10. Yön seçimi yapınız. 

11. Hız seçici ve otomatik hız seçim 

kumandasını kullanınız.  

 

 Yanmalara karşı dikkatli olunuz. 

 

 Eldiven ve iş giysisi kullanınız. 

 

 Üstübü veya bez hazırlayınız. 

 

 Düzenli ve dikkatli çalışınız. 

 

 Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun 

davranınız.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Projektörleri açıp kontrol ettiniz mi?   

Kompresörü çalıştırdınız mı?   

Fanları çalıştırdınız mı?   

Loko freni iptal ettiniz mi?   

Arıza giderme kumandasını kullandınız mı?   

Yakıt ve ikaz anahtarlarını kapattınız mı?   

Üfürücü kumandasını kullandınız mı?   

Pantoğraf  ve disjönktör kumandasını kullandınız mı?   

Korna kumandasını kullandınız mı?   

Yön seçimi yaptınız mı?   

Hız seçici ve otomatik hız seçim kumandasını kullandınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi dizel sistemli araçlarda motor soğutma sistemine kumanda 

eder? 

A. Kompresör kumandası 

B. Fan kumandası 

C. Cer motor üfürücüleri 

D. Korna kumandası 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sistemde bulunan emniyet devrelerini sıfırlamak için 

kullanılır?  

A. Arıza giderme butonu 

B. Fan kumandası 

C. Yön seçimi kumandası    

D. Loko freni iptal kumandası 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli taşıtların dışarıdan ana girişini sağlayan sisteme 

kumanda eder? 

A. Yön seçimi kumandası 

B. Hız seçimi ve otom. hız seçimi kumandası 

C. Pantoğraf ve disjonktör kumandası 

D. Fan kumandası 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yön seçim kumandasının görevidir? 

A. Araçların sağa sola hareketi   

B.  Araçları hızlandırmak 

C. Araçları durdurmak 

D. Araçların ileri geri hareketi 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi taşıtın yapabileceği hızı veya hangi hızla seyretmesi 

gerektiğini sağlayan kumandadır? 

A. Yön seçimi kumandası 

B. Arıza giderme butonu 

C. Hız seçimi ve otom. hız seçimi kumandası 

D. Pantoğraf ve disjonktör kumandası 

 

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–7 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında lokomotif ve tren ullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan farklı demir yolu araçlarının kullanma tekniklerini 

araştırınız. 

 İnternet sitelerinden farklı demir yolu araçlarını inceleyiniz. 

 Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu gurubunuza sunum yaparak paylaşınız. 

 

7. TREN KULLANIMI 
 

Belirlenmiş bir hat üzerindeki bir trenin, emniyetle ve seyrüseferi aksatmadan sevk             

ve idaresi üç temel unsura bağlıdır. 

 

En önemli unsur, makinistin muhakeme yeteneği ve becerisidir. Makinistin bir treni 

emniyetli ve düzgün sevk edebilmesi için yapacağı hareketleri önceden düşünmesi ve 

planlaması gerekmektedir. Karşılaşacağı sorun her ne olursa olsun, sorunu hızlı tespiti ve 

gerekli tepkiyi göstermeye hazırlıklı olması hâlinde, lokomotif ve  diziye herhangi bir zarar 

vermeksizin sevk ve idaresi mümkün olur. Tren freni, lokomotif freni, valse, lokomotif freni 

iptal anahtarının beraber, aşağıda belirtilen kurallara uygun kullanılması hâlinde makinist 

becerileri artacaktır. 

İkinci unsur ise lokomotif ve vagonların ekipmanlarının durumudur (özellikle fren 

teçhizatı durumu). 

Üçüncü fakat çok önemli bir unsur da makinistin yolun fiziksel karakteristiklerini 

(eğim, kurp, hemzemin geçit, makas, sinyallerin yerleri) iyi bilmesidir. 

 

7.1. Tren Freni (Makinist Musluğu) 
 

Tren freni, tren hızını ve koşum takımları boşluklarını (mesafelerini) esnek bir şekilde 

kontrol altında tutabilecek, tekerlek ve sabo aşıntısını minimumda tutacak, tren ile ray  

arasındaki dinamik güçleri en aza indirebilecek şekilde kullanılmalıdır. Normal şartlar 

altında, fren uygulamaları minimum 0,5 atm hava ile istenilen noktada istenilen hıza 

düşmemizi sağlayacak mesafede yapılmalıdır. Bu şekilde frenleme yapılması hâlinde hem 

kanca gerilimi hem tampon basıncı düşük tutulmuş olacak hem de planlanandan erken 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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durmamızı gerektirecek bir sorun ortaya çıktığında acil durmamızı temin edecek yeterli hava 

kalacaktır. 

Tren freni uygulamasından sonra makinist musluğu çözme durumuna getirilerek 

vagonların fren çözmesi sağlanır. Makinist musluğunun çözme konumuna alınması ile 

kondüvit basıncı artmaya başlar. Kondüvitteki artış  vagon üç yollu valflerini çözme 

konumuna getirir. Fren silindirleri havalarının dışarı atılmasını, yardımcı depoların dolmasını 

sağlar. 

Frenlerin çözülmesi için gereken süre, trenin uzunluğu, kondüvit kaçağı, vagon fren 

teçhizatının tipine bağlı olmakla beraber kesin olan bir kural, trenin uzunluğu arttıkça 

frenlerin çözme sürelerinin artacağıdır. 

50   vagonluk dizi son vagon fren çözmesi vagon başına 4,5-5 sn. 

100 vagonluk dizi son vagon fren çözmesi vagon başına 8,5-9 sn. 

150 vagonluk dizi  son vagon fren çözmesi vagon başına 13-14 sn.dir. 

 

7.1.1.Dizi Kondüvit Havası Doldurma Süreleri 
 

25  vagon yaklaşık  15 dk. 

25-50  vagon yaklaşık  20 dk. 

50-75  vagon yaklaşık  25 dk. 

75-80  vagon yaklaşık  30 dk. 

80-90  vagon yaklaşık  34 dk. 

 

Bu süreler asgari yaklaşık süreler olup kondüvit kaçağının en az olduğu seviye için 

geçerlidir. 

 

7.1.2. Dizideki Vagon Kondüvit Basıncı Yüksek, Lokomotifteki Düşük İse 
 

Dizi frende  olacağından kalkış yapılamayacaktır. Ayar çantası ile lokomotifin 

kondüvit basıncı yükseltilerek dizinin fren çözmesi sağlanmalı ve kalkış yapılmalıdır. 

7.1.3. Aşırı Doldurulmuş Kondüvitin Düşürülmesi 
 

İki veya daha çok tam fren uygulaması yapılır, her uygulamanın ardından ayar 

çantasından 0.2 atm basınç düşürülür. Makinist musluğu çözmeye alınır. 

 

 Alternatif metot 

 

 Ayar çantası standart kondüvit basıncına (5 atm) getirilir. 3 dk. beklenir 

(Bütün dizinin dolmasını bekleyiniz.). 

 Makinist musluğu seri frene getirilir, 1 dakika beklenir. 
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 Makinist musluğu yol durumuna getirilir, kondüvitin 1 atm basınca 

çıkması beklenir. 

 Makinist musluğu ranfor durumuna alınıp kondüvitin boşalması beklenir. 

 Makinist musluğu yol durumuna getirilir. 

 En son çare olarak tek tek tüm vagonların frenleri çözülür (pirjör kolları ile). 

 

7.1.4. Seri Fren Uygulamaları ve Çözme 
 

Seri fren yapıldığında fren havası saniyede 300 m/sn. hızla yol alır ve servis frenine 

göre % 20 daha fazla basınç oluşturur. Seri fren uygulaması tampon basıncı ve kanca 

gerilimine sebep olur. Seri fren uygulaması normalde makinist musluğu vasıtasıyla veya 

vagonların imdat frenlerinin çekilmesi, kondüvitteki bir arıza (vagon fren hortumları 

kopması) neticesinde ortaya çıkar. Kondüvit aniden boşalır ve bu durum tüm dizideki üç 

yollu valfleri etkiler. 

Seri fren uygulamasında dizi boyunca tampon basıncı ve kanca gerilimi olur. Bu 

nedenle seri fren acil durulması gereken zamanlarda kullanılmalıdır. Hangi nedenle olursa 

olsun dizi frene geçtiğinde, 

 

 Makinist musluğu seri fren durumuna alınmalıdır. 

 Valse kapatılmalıdır. 

 Lokomotif tekerlerinin kızaklamasını engellemek için lokomotif fren silindir 

basıncı düşürülmelidir. 

 Seri fren uygulaması her ne sebeple olursa olsun ve tren hızı ne olursa olsun dizi 

tamamen durana kadar çözme girişiminde bulunulmamalıdır. 

 Seri fren uygulaması ile duran bir trende makinist tren personelinden gerekli 

bilgiyi almadan hareket etmemelidir. 

 Seri fren ile durduktan sonra en az 1 dk. beklenir, şartlar uygunsa makinist 

musluğu çözme konumuna getirilerek kondüvitin dolması sağlanır, tren 

personelinin arızayı tespitine yardımcı olunmalıdır. 

 Seri frende durduktan sonra şartların elverdiği ölçüde tren personeli diziyi ve 

yolu kontrol eder. Ray kırığı veya başka bir arıza meydana çıkmışsa durum ilk 

istasyona bildirilir. 

 

7.2. Motor  Devri 
 

Bir trenin kalkışı için kullanılacak  metotlar, lokomotif tipi, dizi ağırlığı, dingil sayısı, 

koşum takımlarının durumu, yolun fiziki durumu ve hava şartları gibi birçok farklı unsura 

bağlıdır. Ancak yine de uyulması gereken bazı genel kurallar vardır. 

 

 Treni hareket ettirmeden önce makinist lokomotif ve dizi frenlerinin çözülmüş 

durumda olduğundan emin olmalıdır. Özellikle uzun dizilerde frenlerin 

çözülmesi için yeterince beklenmelidir. 

 Bir tren mümkün olan en düşük motor devrinde kaldırılmalıdır. 

Bunun iki faydası vardır: 

 



 

 63 

 Cer motorlarına aşırı yük verilmez. 

 Dizideki vagonların koşum takımları yavaş yavaş gerilir. 

 

 Motor devri değişiklikleri; motor devri artırılırken her devir artırma arasında en 

az 3 sn. bekleyerek yapılmalıdır. 

 Dizel elektrik lokomotiflerde makaslardan geçerken hız 40 km/sa. veya 

üzerinde ise makasa gelmeden 10 sn. önce motor devri 1100 d/dk.ya 

düşürülmeli ve lokomotif makası kurtarmadan motor devri yükseltilmemelidir. 

1100 d/dk. veya daha düşük motor devirlerinde ise makas üzerinde motor devri 

sabit tutulmalıdır. Bu işlem makas geçişi sırasında oluşan mekanik darbelerin 

cer motor kömürlerine hasar vermemesi için yapılır. 

 

7.3.Yolun Fiziki Yapısına Göre Tren Kullanma Teknikleri 
 

Her ne kadar demir yolu içinde değişik bölgelerin tren işletme şartları ve tren 

özellikleri birbirinden farklı olsa da çalışılan bölgedeki yolun fiziksel yapısını, iyi bilmek 

önemli ise de makinistlerin bilmesi ve uyması gereken genel kullanım teknikleri vardır. 

Yolun fiziki yapısı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

 DYL   (Düz Yol) 

 HRY   (Hafif Rampa Yukarı) 

 HRA   (Hafif Rampa Aşağı) 

 DRY   (Dik Rampa Yukarı) 

 DRA   (Dik Rampa Aşağı) 

 

7.3.1.Dalgalı Yol (Tepe Aşma-Çukur Aşma) 

Genel kullanım teknikleri ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

 Kalkış 

 Hızlanma 

 Hızı muhafaza 

 Yavaşlama 

 Durma 

 

7.3.2. Düz Yol (Dyl) 
 

 Kalkış 

 

 Tren freni ve lokomotif freni çözülür. Tüm dizideki fren çözüldükten 

sonra  kran 1 ve kran 2 verilir. Cer amperinin yükselmesi gözlenir. 3 sn. 

kadar beklenir, cer amperi artışı durduktan sonra eğer gerekiyorsa motor 

devri 900 d/dk.ya yükseltilir. 

 Kalkış yapılamadı ise valse cer (+)ya getirilip motor devri bir miktar 

(yaklaşık 100 d/dk.) daha yükseltilir. 

 Hâlâ kalkış sağlanamadı ise valse kapatılarak motor devri rolantiye 

düşürülür ve frenlerin tamamen çözüp çözmediği kontrol edilir. 
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 Dikkat edilmesi gereken nokta, cer amperi yükseldiği sürece motor 

devrini yükseltmemek ve tüm dizi hareket edene kadar aşırı kanca 

gerilimi yaratmamak, lokomotif hızının 2-3 km/sa.i geçmemesini 

sağlamaktır. 

 

 Hızlanma 

 

 Hızlanmada dikkat edilecek husus, valse ile yükseltilen motor devri her 

defasında en fazla 100 d/dk. artırılmalıdır. 

 Cer ampermetresinden artış takip edilerek artışın durduğu noktadan bir 

üst motor devrine istenilen hıza ulaşana kadar çıkılmalıdır. 

 Dikkat edilecek husus, özellikle düşük hızlarda aşırı cer kuvveti, aşırı 

kanca gerilimleri yaratacağından gerek patinajı önlemek gerekirse dizinin 

kopmasına sebebiyet vermemek için motor devri artışları hızlı 

yapılmamalıdır. 

 

 Hızı muhafaza 

 

 İstenilen hıza ulaştıktan sonra motor devri düşülerek bir denge hızına 

ulaşılır. 

 Bulunulan motor devri hızı muhafaza etmemizi sağlamıyorsa bir üst veya 

alt motor devrine yavaş yavaş ve yeterli süre bekleyerek geçilir. 

 

 Yavaşlama 

 

 Düz yolda bir trenin yavaşlamasında koşum takımları ya gerilimde ya da 

sıkışık durumda ise iki metot uygulanabilir. Uygulanacak metodun seçimi 

tren hızı, fren teçhizatı ya da koşum takımlarının yavaşlamadan önceki 

durumuna bağlıdır. Koşum takımlarının konumunda yapılacak gereksiz 

değişiklik aşırı kanca gerilimi veya tampon basıncına sebep verebilir. 

 Tren freni ve valse ile koşum takımı gerili yavaşlama (Gaz açıkken motor 

devri 1100 d/dk. veya daha düşük) 

 Tren freni ile 0,5-0,6 atm hava atarak frenleme yapılır. Lokomotif freni 

çözülür. 

 Yapılan frenleme tüm dizide etkili olduktan sonra yavaş yavaş motor 

devri düşürülür. 

 Gerekirse istenilen hıza düşmek için 0,2-0,3 atm daha fren yapılır, 

lokomotif freni çözülür. 

 Çok dingilli trenlerde frenler çözülürken tren yavaşlaması devam edeceği 

için yavaşlamak istediğimiz hıza ulaşmadan önce makinist musluğu 

çözme konumuna  alınmalıdır. Bu şekilde zamanında ve doğru olarak 

çözme yapıldığında son vagon çözdüğünde istenen hıza düşülmüş olur. 

 Çok dingilli bir dizide hız yaklaşık 15 km’ye düştü ise arkadaki 

vagonların  frenleri durma süresinden daha geç çözeceğinden gaz 

açıldığında arkadaki vagonlar fren çözmemiş olduğu için kanca koparma 

hadisesine neden olabileceğinden kesinlikle gaz açılmaz, tren durana 
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kadar beklenir. Daha sonra kondüvit dolup fren çözdüğünde kalkış 

yapılır. 

 Tüm dizi boyunca frenler çözülmeden kesinlikle hızlanılmaz. 

 

 

 Tren freni ile koşum takımları sıkışık yavaşlama 

 

 Yavaşlamak istenilen noktaya yeterince mesafe varken motor devri 

azaltılır, her motor devri azaltılışında koşum takımlarının darbe yapmadan 

sıkışık konuma gelmesi için yeterince beklenir. 

 0,5-0,6 atm fren yapılır, lokomotif frenleri çözülür, gerekiyorsa tekrar 0,2-

0,3 atm fren daha yapılır. Lokomotif freni çözülür. 

 İstenilen hıza düşüldüğünde frenler çözülür. 

 Durma 

 

 Düz yolda bir trenin durmasında koşum takımları gerili ya da sıkışık 

olmak üzere iki metot uygulanabilir. Uygulanacak metodun seçimi tren 

hızı, dizinin teşkili ve koşum takımlarının durmadan önceki son 

durumuna bağlıdır. Koşum takımlarının durumlarında yapılacak gereksiz 

değişiklik aşırı tampon basıncı veya gerilimine sebep olabilir. Ancak 

dikkat edilmesi gereken bir husus da yapılan bilgisayar analizlerinde ağır 

vagonlar arkada, hafif vagonlar önde teşkil edilmiş bir dizide koşum 

takımları gerili duruş yapılması hâlinde dizide çok yüksek kuvvetlerin 

oluştuğu gözlenmiştir. Böyle durumlarda koşum takımları sıkışık 

durulması tercih edilir. 

 Tren freni ve valse ile koşum takımları gerili duruş (gaz verirken 

frenleme) metodu (Motor devri 1100 d/dk. veya daha düşük) 

 Valse açıkken tren freni ile 0,5-0,6 atm hava atarak frenleme yapılır, 

lokomotif freni çözülür. 

 Yapılan frenleme tüm dizide etkili olduktan sonra yavaş yavaş motor 

devri düşürülür. 

 Gerekirse istenilen hıza düşmek için 0,2-0,3 atm daha fren yapılarak 

lokomotif freni çözülür. 

 Durmaya yakın, son olarak tekrar tren freni yapılır lokomotif freni 

çözülmez. 

 Valse rolanti konumuna alınır, tren tamamen durduğunda lokomotif freni 

tam olarak tatbik edilir. 

 Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken husus dizinin teşkilinde önde ağır, 

arkada hafif vagon bulunması hâlinde arkada bulunan hafif vagon daha 

fazla yavaşlama eğiliminde diğer taraftan, öndeki ağır vagonlar ise daha 

geç yavaşlama eğiliminde olacağından aşırı kanca gerilimi oluşur. Böyle 

durumlarda lokomotif frenleri çözülmeyerek ön tarafın yavaşlamasına 
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yardımcı olunarak dizinin arkadaki vagonların aşırı kanca gerilimlerini 

önlemiş oluruz. 

 Arka ağır, ön hafif vagonlardan teşkil edilmiş bir dizide ise öndeki hafif 

vagonlar daha hızlı yavaşlayacağından son frenleme yapılırken dahi valse 

açık, lokomotif frenleri çözülmüş durumda ön tarafın gerili kalmasını 

sağlayarak arkadaki ağır vagonların öndeki hafif vagonlara vurarak aşırı 

tampon basıncı yaratması engellenmelidir. 

 Tren freni ile koşum takımları sıkışık durma 

 Durmak istenilen noktaya yeterince mesafe varken motor devri azaltılır. 

Her motor devri azaltılışında koşum takımlarının darbe yapmadan sıkışık 

konuma gelmesi için yeterince beklenir. 

 0,5-0,6 atm fren yapılır, lokomotif frenleri çözülür. Gerekiyorsa tekrar 

0,2-0,3 atm fren daha yapılır. Lokomotif freni çözülür. 

 Durmadan önce son kez gerekli miktarda tren freni yapılır, lokomotif 

freni çözülmez. 

 Eğer dizi arkada ağır vagonlardan teşkil edilmiş ise yapılacak son fren 

mümkün olduğunca az olmalı ki lokomotif fren basıncı düşük seviyede 

tutularak aşırı tampon basıncı önlenebilsin. 

 

 Tren freni ile düşük hızlarda koşum takımı sıkışık olarak durma 

 

 Gaz kademesi veya motor devri düşürerek koşum takımlarını sıkışık hâle 

getirilemeyecek kadar yavaş bir hızla seyir ediliyorsa koşum takımlarını 

sıkışık hâle getirmek için değişik bir yöntem kullanılır. Bu yöntem 

kullanılırken tren hızının çok düşük olması gereklidir. Özellikle manevra  

sahalarında kullanılabilir. Bu durumda koşum takımları sıkışık konuma 

lokomotif freni yardımı ile getirilir. Ancak lokomotif freninin  son derece 

yavaş ve düşük bir basınçla uygulanması gereklidir. Bu konumda iken 

durmak gerektiğinde makinist musluğu ile 0,5-0,6 atm fren yapılır. 

 Bu yöntem kullanılırken son duruş tren freni ile yapılacak fren ile 

sağlanmalı, lokomotif freni sadece koşum takımlarını sıkışık hâle 

getirmek için kullanılmalıdır. 

 

7.3.3.Hafif Rampa Yukarı (Hry) (%O15 veya Daha Düşük Eğimler) 
 

 Kalkış 

 

 Koşum takımları gergin olarak kalkış 

 

o Tren freni çözülür, tüm dizi çözüldüğünde gaz kademesi veya 

motor devri kademe kademe diziyi  rampada sabit tutana kadar 

yükseltilir. Lokomotif freni çözülür, bir üst gaz kademesi veya 

motor devrine geçmeden bir önceki konumda yaratılan cer 

gücünün, dizi ve rampa tarafından tüketilmesi için cer 

ampermetresindeki artışın durması beklenir. 
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o Patinaj durumunda gaz kademesi veya motor devri düşürülür. 

Kumlama yapılır. 

o Yeterli cer gücü olmasına rağmen kalkış gerçekleşmezse diziyi 

rampada tutacak şekilde gaz kademesi veya motor devri düşürülür. 

Lokomotif freni uygulanır, gaz kademesi veya valse rolanti 

konumuna alınarak trenin kalkmasına engel olan neden araştırılır. 

o Koşum takımları sıkışık olarak kalkış 

o Tren freni ve lokomotif freni çözülür, motor devri frenler 

çözüldükçe vagon vagon  kalkış yapılabilecek  değere yükseltilir. 

Bu yöntemle lokomotif hızının 2 km/sa.i geçmemesi için motor 

devri ayarlanır. 

o HRY, DRY kalkışlarda lokomotif hızını kontrol, patinaj ve aşırı 

kanca gerilimini önlemek için lokomotif freni uygulanır, lokomotif 

freni yavaşça çözülür. 

 

 Hızlanma 

 

 Treni hızlandırmak için çıkılacak motor devri lokomotifin tipine ve tren 

teşkiline ve eğimin durumuna bağlıdır. Ancak normalde devir artışı, 

devirler arası yeterince bekleyerek yapılmalıdır. 

 Hızlanma sırasında cer amperi ve bant saati iyi bir yönlendiricidir. Tren 

hızlandıkça ve cer amper artışı sabit hâle geldiğinde veya düşmeye 

başladığında motor devri, istenilen hıza ulaşılana kadar yükseltilmelidir. 

 Aşırı cer kuvveti, özellikle düşük hızlarda dizide aşırı kuvvetler yaratır. 

Bu nedenle gerek patinajı engellemek gerekse dizide meydana 

gelebilecek kanca kopmasını engellemek için  hızlı motor devri 

artışlarından kaçınılmalıdır. 

 

 Hızı muhafaza 

 

 İstenilen hıza ulaşıldığından denge hızını sağlamak için motor devri 

yavaşça düşürülmelidir. 

 Uygulanan motor devri denge hızını muhafaza etmemizi sağlayamıyorsa 

motor devri düşürülerek veya yükseltilerek denge hızı muhafaza edilir. 

 Yavaşlama 

 

 Motor devri azaltılarak yavaşlama: Normalde cer durumunda iken 

yavaşlamak için motor devri kademeler arası, yeterince bekleyerek 

azaltılır. Böylece dizi koşum takımları gergin kalır. 

 Tren freni ile koşum takımları gergin yavaşlama : Yukarıdaki uygulama 

yeterince yavaşlamamızı sağlamazsa; 
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o 0,5-0,6 atm hava freni uygulanır, lokomotif freni çözülür. 

o Hız azaldıkça aşırı cer amperi çekmemek için motor devri de 

kurallara uygun şekilde azaltılır. 

o Gerekirse tekrar 0,2-0,3 atm hava freni uygulanır ve lokomotif 

freni çözülür. 

o İstenilen hıza yavaşlamaya yakın, fren çözülür. Tüm dizi fren 

çözdüğünde tekrar hızlanmak için kurallara uygun olarak motor 

devri yükseltilir. 

 

 Durma 

 

 Motor devri azaltılarak durma: 

 

o Sadece motor devrini azaltarak durmak mümkündür. Bu işlem 

kurallara uygun olarak yapılırsa koşum takımlarının gergin kalması 

sağlanır. 

o Rampada tren tamamen durduğunda tam lokomotif freni uygulanır.  

o Lokomotif freninin erken kullanılması hâlinde, koşum takımları 

darbe yaparak sıkışık duruma geçmesine neden olur. 

 Hava freni ile durma: 

o Henüz cer durumunda iken (1100 d/dk. veya daha düşük) 0,5-0,6 

atm hava freni uygulanır. Lokomotif freni çözülür.  

o Hız azaldıkça aşırı cer amperi çekmemek için motor devri kurallara 

uygun şekilde azaltılır. 

o Gerekirse tekrar 0,2-0,3 atm hava freni yapılır, lokomotif freni 

çözülür. 

o Durma noktasına yaklaşık 50 metre kala kumlama yapılır. 

Lokomotifin kum üzerinde durması sağlanır, durduktan hemen 

sonra tekerleklerin önünde kum tepeciği oluşturmamak için 

kumlama kesilir. Tren tamamen durunca lokomotif freni uygulanır. 

 

7.3.4. Hafif Rampa Aşağı (Hra) 
 

 Kalkış 

 

 Sadece lokomotif freni kullanarak kalkış (tren koşum takımları sıkışık 

hâlde durmuş ise): 

 

o    Hafif rampa aşağı konumda, tren lokomotif freni tam  

uygulanmış olarak durmaktadır. Eğer uygulanmış ise tren freni 

çözülür, tüm dizinin çözmesi beklenir. Daha sonra lokomotif freni 

lokomotif hareket edene kadar kademeli olarak çözülür. Lokomotif 

hızının 2 km/sa.i geçmemesi lokomotif freni ile kontrol edilir. Tüm 

dizi hareket ettikten sonra lokomotif freni çözülür. 
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 Valse ve tren freni kullanarak kalkış (dizi koşum takımları gerili duruyor 

ise): 

o Lokomotif freni çözülür. 

o Motor 800 d/dk.ya çıkartılır. 

o Tren freni çözülür, tüm dizi hareket edene kadar motor devri 900 

d/dk.nın üzerine çıkartılmaz. 

 

 Hızlanma 

 Lokomotif freni kullanarak hızlanma: Tüm dizi hareket hâlinde iken 

lokomotif freni kademeli şekilde çözülerek hızlanma sağlanır. 

 Hızı muhafaza 

 

 Tren freni ile hız muhafaza : 

 

o İstenilen hıza yaklaşıldığında  (6-8 km/sa. var iken) 0,5-0,6 atm 

tren freni uygulanır. Lokomotif freni çözülür. 

o Uygulanan tren freni tüm dizide etkisini gösterdikten sonra eğer 

gerekiyorsa tekrar 0,2-0,3 atm tren freni uygulanır. Lokomotif freni 

çözülür. Tren hızı istenen hızdan daha fazla düşme eğiliminde ise 

0,2-0,3 atm tren freni basıncı düşürülür. Özellikle yük trenlerinde 

limit hızının yarısına yaklaşıldığında tren freni çözülür. 

o    Sebebi, tekrar fren yapma süresini uzatmak, başka bir deyişle sık 

sık fren yapmamak,      saboları soğutmak ve treni emniyetli sevk 

ve idare edebilmek içindir. Tren freni ile bu şekilde kontrollü 

olarak seyir edilir. 

 Yavaşlama  

 

 Tren freni ile yavaşlama: 

 

o Yavaşlanacak noktaya yeterince mesafe var iken 0,5-0,6 atm tren 

freni yapılır. Lokomotif freni çözülür. Uygulanan tren freni tüm 

dizide etkisini gösterdikten sonra gerekiyorsa 0,2-0,3 atm tren freni 

yapılır. Tren hızı istenen hızdan daha fazla düşme eğiliminde ise 

0,2 –0,3 atm tren freni basıncı düşürülür. 

o Yeterince yavaşladığında tren freni çözülür. 

 Durma  

 

 Tren freni ile koşum takımları sıkışık durma : 

 

o Duruş noktasına yeterli mesafe varken motor devri düşürülür. 

Koşum takımlarının sıkışık duruma gelmesi sağlanır. 

o 0,5-0,6 atm tren freni uygulanır. Lokomotif freni çözülür. 

Gerekirse 0,2-0,3 atm tren freni uygulanır. Lokomotif freni 

çözülür. 
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o Yine durma noktasına yaklaşırken son bir tren freni yapılır. 

Lokomotif freni çözülmez. 

 

 Tren freni ile durma: 

 

o Durma noktasına yeterince mesafe var iken 0,5-0,6 atm tren freni 

yapılır. Lokomotif freni çözülür. Uygulanan tren freni tüm dizide 

etkisini gösterdikten sonra gerekiyorsa 0,2-0,3 atm tren freni 

yapılır. Lokomotif freni çözülür. Tren hızı istenenden daha çabuk 

durma eğiliminde ise 0,2-0,3 atm tren freni basıncı düşürülür. 

o Durma noktasına yaklaşırken son bir tren freni yapılır. Lokomotif 

freni çözülmez. 

o Bu yöntemle yapılan duruşlarda dikkat edilmesi gereken bir 

noktada dizinin teşkilidir. Eğer önde ağır arkada hafif vagon varsa 

hafif olan arka vagonlar daha hızlı yavaşlama eğiliminde 

olacağından ön taraftaki ağır vagonlar asılarak aşırı kanca 

gerilimine neden olacaktır. Tam tersi dizide, önde hafif arkada ağır 

vagon olursa öndeki hafif  vagonlar daha hızlı yavaşlayacağından 

arkadaki ağır vagonlar öne yığılarak aşırı tampon basıncı ve darbe 

meydana getirir. Bunu engellemek için son tren freni yapıldığında 

lokomotif freni çözülmeli ve valse açık tutularak bu durum 

engellenmelidir. 

7.3.5. Dik Rampa Yukarı (Dry)(%O 15 veya Daha Dik Rampalar) 
 

 Kalkış 

 

 Koşum takımları gergin olarak: 

 

o Tren freni çözülür. Motor devri kademe kademe diziyi rampada 

tutana kadar yükseltilir ve lokomotif freni çözülür. Bir üst motor 

devrine geçmeden bir önceki konumda yaratılan cer gücünün dizi 

ve rampa tarafından tüketilmesi için cer ampermetresindeki artışın 

durması beklenir. Gerekirse motor devri 1100 d/dk. kadar 

yükseltilir. 

o Patinaj durumunda motor devri düşürülür ve kumlama yapılır. 

o Yeterli cer gücü olmasına rağmen kalkış gerçekleşmezse diziyi 

rampada tutacak şekilde motor devri düşürülür, lokomotif freni ve 

tren freni  uygulanır, valse kapatılarak trenin kalkmasına engel olan 

neden araştırılır. 

o Tekerleğin önünde kum tepeciği oluşturmamak için lokomotif 

hareket edene kadar kumlama yapılmaz. 

o Cer durumuna geçildiğinde lokomotif hareket etmezse cer 

motorlarına sabit konumda aşırı akım yüklenmemelidir. Ayrıca 

aşırı patinaj hem lokomotif tekerleğine hem de raya zarar verir, 

böyle durumlarda gerekiyorsa hamule bölünerek götürülür. 
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o Ağır vagonlardan teşkil edilmiş veya uzun dingilli trenlerde dik 

rampa yukarı kalkış yapılırken dizi hareket  ettiğinde ilk hızlarda 

patinaj ve aşırı kanca gerilimini önlemek için 1-1,5 atm lokomotif 

freni uygulanır. 

 Hızlanma 

 

 Treni hızlandırmak için çıkılacak motor devri, tren teşkili ve eğimin 

durumuna bağlıdır. Ancak normalde devir artışı yavaş yavaş kademeler 

arası yeterince bekleyerek yapılmalıdır. 

 Hızlanma sırasında cer amperi ve bant saati iyi bir yönlendiricidir. Tren 

hızlandığında ve cer amper artışı sabitlendiğinde veya düşmeye 

başladığında  motor devri istenilen hıza ulaşana kadar yükseltilmelidir. 

 Aşırı cer kuvveti özellikle düşük hızlarda dizide aşırı kuvvetler yaratır. 

Bu nedenle gerek patinajı engellemek gerekse dizide meydana 

gelebilecek kanca kopmasını engellemek için hızlı motor devri 

artışlarından kaçınılmalıdır. 

 Hızı muhafaza 

 

 İstenilen hıza ulaşıldığından denge hızını sağlamak için motor devri 

yavaş yavaş düşürülmelidir. 

 Uygulanan motor devri denge hızını muhafaza etmemizi sağlamıyorsa  

motor devri  düşürülerek veya yükseltilerek denge hızı muhafaza edilir. 

 

 Yavaşlama 

 

 Genelde dik rampa yukarı yollarda motor devri azaltılarak yavaşlamak 

mümkündür. 

 Normalde cer durumunda iken yavaşlamak için motor devri kademeler 

arası yeterince bekleyerek azaltılır. Böylece dizi koşum takımlarının 

gergin kalması sağlanır. Yeterince yavaşladığında ulaşılan hızı muhafaza 

için motor devri artırılır. Bu işlem sırasında patinaja girmemek ve aşırı 

kanca gerilimi yaratmamak için çok dikkat edilmeli ve kademeler arası 

yeterince beklenmeli cer amperinin sabit hâle gelmesi gözlenmelidir. 

 

 Durma  

 

Dik rampa yukarı duruşlar koşum takımları gerili durumda yapılmalıdır. 

 

 Motor devri azaltılarak durma 

 

o Sadece motor devrini  azaltarak durmak mümkündür. Bu işlem 

kurallara uygun olarak yapılırsa koşum takımlarının gergin kalması 

sağlanır. 

o Rampada tren tamamen durduğunda tam lokomotif freni uygulanır. 

o Lokomotif freninin erken kullanılması koşum takımlarına darbe 

yaparak sıkışık duruma geçmesine sebep olur. 
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 Motor devri azaltılarak tren freni ile durma 

 

o Henüz cer durumunda iken (motor devri 1100 d/dk. veya daha 

düşük) 0,5-0,6 atm hava freni uygulanır. Lokomotif freni çözülür. 

o Hız azaldıkça aşırı cer amperi çekmemek için motor devri kurallara 

uygun olarak azaltılır. 

o Gerekirse tekrar 0,2-0,3 atm hava freni yapılır. Lokomotif freni 

çözülür. 

o Durma noktasına yaklaşık 50 metre kumlama yapılır ve 

lokomotifin kum üzerinde durması sağlanır. Durduktan hemen 

sonra tekerleklerin önünde kum tepeciği oluşturmamak için 

kumlama yapılmaz. Tamamen durunca lokomotif freni uygulanır. 

o Bu yöntemle yapılan dik rampa yukarı duruşlarda koşum takımları 

gerili durumda kalır. Ancak lokomotifin geri kaçmamasına çok 

dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kalkış yapılırken aşırı kanca 

gerilimi meydana gelir. Tekrar  kalkış yaparken lokomotif frenini 

çözmeden lokomotifin geri kaçmasını önleyecek kadar cer gücü 

tatbik edilmelidir. 

 

7.3.6. Dik Rampa Aşağı (Dra) 
 

 Kalkış 

 

 Dik rampa aşağı inişlerde inişe geçmeden önce veya dik rampa aşağı 

yollarda yapılan duruşlarda özellikle ağır ve çok  dingilli trenlerde 

kondüvit basıncının yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Dik rampa aşağı yolda durmuş olan bir dizi genelde koşum takımları 

sıkışık ve lokomotif freni tam uygulanmış durumdadır. Lokomotif freni 

kademeli olarak çözülürken rampanın da etkisi ile lokomotif normalden 

daha fazla çekme ve hızlanma eğiliminde olacağından lokomotif hızı 

dikkatle takip edilerek kontrol altında tutulmalıdır. 

 Kalkıştan hemen sonra gerek hızı kontrol gerekse kış aylarında kar ve 

buzlanma nedeniyle sıkışması mümkün olan fren sabolarını serbest 

bırakmak için tren freni uygulanmalıdır. 

 Lokomotif freni ve tren freni ile kalkış: 

 Tren freni çözülür, kondüvitin tamamen dolması beklenir. 

 Lokomotif freni kademeli şekilde çözülür, tüm dizi hareket edene kadar 2 

km/sa.in üzerine çıkılmaz. 

 

 Hızlanma 

 Lokomotif freni ile hızlanma: Tüm dizi hareket hâlinde iken lokomotif 

freni kademeli olarak çözülür ve hızlanma sağlanır. 
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 Hızı Muhafaza  

 

 Tren freni ile hız muhafazası: 

o İstenilen hıza yaklaşıldığında  0,5-0,6 atm tren freni uygulanır. 

Lokomotif freni basıncı 1-1,5 atm’ye düşürülür. Lokomotifte apleti 

ve kızaklamayı önlemek için 1-1,5 atm’den fazla basınç 

uygulanmaz. 

o Uygulanan tren, freni tüm dizide etkisini gösterdikten sonra eğer 

gerekiyorsa tekrar 0,2-0,3 atm tren freni  uygulanır. Loko fren 

basıncı 1-1,5 atm’ye düşürülür. 

o Uygulanan tren freni tüm dizide etkisini gösterdikten sonra tren 

freni basıncı yeterli gelmiyorsa tekrar 0,2-0,3 atm tren freni 

uygulanır. Lokomotif fren basıncı 1-1,5 atm’ye  düşürülür. 

Özellikle yük trenlerinde tren freni uygulandığında verilen limit 

hızının yarısına kadar hız düşürülür. Sonra tren freni çözülür. 

Sebebi, tekrar fren yapma süresini uzatmak, başka bir deyişle sık 

sık fren yapmamak, saboları soğutmak ve treni emniyetli sevk ve  

idare edebilmek içindir. Tren freni ile  bu şekilde kontrollü olarak 

seyir edilir. 

 

 Yavaşlama  

 

 Tren freni ile yavaşlama: 

o Yavaşlanacak noktaya yeterince mesafe var iken 0,5-0,6 atm tren 

freni yapılır. Lokomotif freni basıncı 1-1,5 atm’ye düşürülür. 

Uygulanan tren freni tüm dizide etkili olduktan sonra gerekiyorsa 

0,2-0,3 atm tren freni yapılır. Lokomotif freni basıncı düşürülür. 

Tren hızı istenen hızdan daha fazla düşme eğiliminde ise 0,2-0,3 

atm tren freni basıncı düşürülür (Kademeli çözme yapılır.). 

o Yeterince yavaşlandığında tren freni çözülür. 

 

 Durma  

 

 Tren freni ile durma: 

 

o Durma noktasına yeterince mesafe var iken 0,5-0,6 atm tren  freni 

yapılır. Lokomotif freni basıncı 1-1,5 atm’ye düşürülür. Uygulanan 

tren freni tüm dizide etkisini gösterdikten sonra gerekiyorsa 0,2-0,3 

atm tren freni yapılır. Lokomotif  freni basıncı düşürülür. Tren hızı 

istenenden daha çabuk durma eğiliminde ise 0,2-0,3 atm tren freni 

basıncı düşürülür (Kademeli çözme yapılır.). 

o Durma noktasına yaklaşırken son bir tren freni yapılır. Lokomotif 

freni çözülmez. 

o Bu yöntemle yapılan duruşlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta 

da dizinin teşkilidir. Eğer önde ağır arkada hafif vagonlar varsa 

hafif olan vagonlar daha hızlı yavaşlama eğiliminde olacağından 
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ön taraftaki ağır vagonlar asılarak aşırı kanca gerilimine sebep 

olabilir. Böyle durumlarda son tren freni yapılırken lokomotif 

frende bırakılmaz ise ön taraf asılarak aşırı kanca gerilimi yaratır. 

Tam tersi dizide önde hafif arkada ağır vagonlar varsa öndeki hafif 

vagonlar daha hızlı yavaşlayacağından arkadaki ağır vagonlar öne 

yığılarak aşırı tampon basıncı ve darbe meydana getireceğinden 

bunu engellemek için son tren freni yapıldığında lokomotif freni 

çözülmeli ve valse açık tutularak bu durum engellenmelidir. 

 

7.3.7. Dalgalı Yol  
 

 Tepe aşma 

 

 Dalgalı yolda tepe aşma ve çukur aşmada kullanılacak teknikler, daha 

önceki konularda anlatılan tekniklerle aynı olmakla beraber yolun fiziksel 

yapısı gereği, tampon basınçları ve kanca gerilimleri açısından özellik arz 

eden durumlar vardır. Örneğin uzun ve çok dingilli bir trenle tepe 

aşılırken tepenin rampa yukarı bölümüne gelindiğinde rampanın etkisiyle 

dizinin ön tarafı yavaşlarken dizinin arkası düz yolda veya hafif bir rampa 

üzerinde bulunabilir. Bu durumda, ön tarafta koşum takımları sıkışarak 

tampon basınçları oluşmaya başlayacaktır. Dizinin geri kalan kısmı da 

rampaya ulaştığında tampon basınçları kanca gerilimlerine dönüşmeye 

başlayacaktır.  

 Bu durumda yavaş gidiyor dahi olsak geçici olarak motor devri 

düşürülerek dizideki gerilim ve basınçlar kontrol altına alınmalıdır. 

 Dizide lokomotif ve ön tarafta tepeyi aşmış olan  vagonlar, rampa aşağı 

yol konumunun etkisiyle hızlanmaya çalışırken dizinin geri kalan kısmı, 

rampa yukarı konumda aksi yönde bir gerilim kuvveti yaratacaktır. Bu 

durumda tepe üstündeki kanca mukavemetleri aşılabilir ve kancalar 

kopabilir. Bunu önlemek için tepe aşıldığı andan itibaren motor devri 

düşürülmelidir. 

 

 Çukur aşma  

 

 Çukur aşmada ise kanca gerilimi ve tampon basınçlarını kontrol altında 

tutabilmek için tren çukur aşağı inerken motor devri azaltılmalı, 

gerekiyorsa tren freniyle yavaşlamaya yardımcı olunmalı, dizinin önü 

çukur tabanını aşıp rampa yukarı konuma geldiğinde motor devri yavaş 

yavaş yükseltilmelidir. 

 Dizinin son vagonu çukurun tabanını aştığında verebilecek gaz kademesi 

kalmalıdır ki o noktada aşırı tampon basıncı oluşmadan dizi cer 

edilebilsin. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Lokomotif ve tren kullanımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız.  

 

İşlem Basamakları Tavır ve Öneriler 

1.Tren musluğunu (makinist  musluğunu) 

açıp kapatınız. 

2. Seri fren uygulamasını ve çözmesini 

yapınız. 

3. Lokomotif frenini (modrabl) 

konumlandırınız. 

4.Motor devrini kontrol ediniz. 

5. Dalgalı yolda tren kullanma tekniğini 

uygulayınız. 

6. Düz yolda tren kullanma tekniğini 

uygulayınız.  

7. Hafif rampa yukarı yolda tren kullanma 

tekniğini uygulayınız. 

8. Hafif rampa aşağı yolda tren kullanma 

tekniğini uygulayınız. 

9. Dik rampa yukarı yolda tren kullanma 

tekniğini uygulayınız.  

10. Dik rampa aşağı yolda tren kullanma 

tekniğini uygulayınız. 

11. Dalgalı  yolda tren kullanma tekniğini 

uygulayınız. 

 

 

 Eldiven ve iş giysisi kullanınız. 

 

 Düzenli ve dikkatli çalışınız. 

 

 Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun 

davranınız.  

 

 Yol emniyet ve trafik kurallarına 

titizlikle uyunuz.   

 

 Usta öğreticinin uyarılarını dikkatle 

uygulayınız.                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tren musluğunu  açıp kapattınız mı?   

Seri fren çözmesini yaptınız mı?   

Lokomotif frenini konumlandırdınız mı?   

Motor devrini kontrol ettiniz mi?   

Dalgalı yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   

Düz yolda tren kullanma tekniğini uygulayınız.   

Hafif rampa yukarı  yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   

Hafif rampa aşağı yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   

Dik rampa yukarı yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   

Dik rampa aşağı yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   

Dalgalı  yolda tren kullanma tekniğini uyguladınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Tren freninin diğer adı nedir? 

A. Makinist musluğu 

B. El freni 

C. Güçlü fren 

D. Tekerlek freni 

 

2. 2. Seri fren yapıldığında fren havasının hızı ne kadardır?  

A. 100 m/sn 

B. 1000 m/sn 

C. 300 m/sn 

D. 500 m/sn 

 

3. 3. Lokomotif freni ne kadar hızdan sonra tek başına uygulanmaz? 

A. 100 km/h 

B. 50 km/ 

C. 120 km/h 

D. 80 km/h 

 

4. Motor devri artırılırken her artış arası en az kaç sn. olmalı? 

A. 1 sn. 

B. 2 sn. 

C. 10 sn 

D. 3 sn 

 

5. Düz yolda kalkışta ilk ne yapılmalıdır? 

A. Yağ basıncı yükseltilmeli 

B. Motor devri artırılmalı 

C. Tren ve lokomotif freni çözülmeli 

D. Yakıt basıncı yükseltilmeli 

 

6. Dalgalı yolda tepe aşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? 

A. Motor devri düşürülür. 

B. Korna çalınır 

C. Motor devri artırılır 

D. Frenleme yapılır 

 

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 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Yakıt tankı ve yakıt seviyesini gözle kontrol ettiniz mi?   

Kum depolarının seviyesini ve kumlukları gözle kontrol ettiniz mi?   

Fren pabuçları ve fren silindirlerini gözle kontrol ettiniz mi?   

Boji iptal muslukları, hava kapama muslukları ve hava hortumlarını  

gözle kontrol ettiniz mi? 
  

Cer motor havalandırma körükleri, çapraz ve dikey amortisörler, 

buatlar ve koşum takımlarını gözle kontrol ettiniz mi? 
  

Aks alternatörü ve bağlantıları, el freni tertibatı ve lastik takozlarını 

gözle kontrol ettiniz mi? 
  

Bodenleri ve tekerlekleri yakıt, yağ, su, hava kaçakları ve diğer 

parçaları gözle kontrol ettiniz mi? 
  

Motor yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Kompresör yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Soğutma suyu seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Dizel motor aşırı devir kolunun kontrolünü yaptınız mı?   

Regülatör yağı ve seviyesini kontrol ettiniz mi?   

Motor kapaklarının kontrolünü yaptınız mı?   

Kayış ve kaplin kontrollerini yaptınız mı?   

Marş öncesi markiz kontrollerini yaptınız mı?   

Marş yaptınız mı?   

Marş sonrası markiz içi kontrolleri yaptınız mı?   

Marş sonrası markiz dışı kontrolleri yaptınız mı?   

El freninin kontrolünü yaptınız mı?   

Ranfor musluğunu yolcu pozisyonuna aldınız mı?   

Lokomotif freni (modrabl) yaptınız mı?   

Tren freni (makinist musluğu) yaptınız mı?   

Totman freni kontrolü yaptınız mı?   

Batarya göstergesini kontrol ettiniz mi?   

Motor devir göstergesini kontrol ettiniz mi?   

Yön seçimi kumandasını kontrol ettiniz mi?   

Dizideki vagon kondüvit basıncını kontrol ettiniz mi?   

Valseyle motor devri kontrolü yaptınız mı?   

Hız azaldıkça aşırı cer amperi çekmemek için motor devir   

kontrolü yaptınız mı?   
  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini 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 D 

2 B 

3 A 

4 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 C 

6 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 C 

4 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 D 

5 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 B 

4 D 

5 A 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 
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