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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
Raylı Sistemler İnşaatı
Balast ve Travers
Raylı sistemler inşaatı alanında balast ve travers ile ilgili
bilgi becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyaldir.
40/32
Raylar ve Bağlantılar modülünü başarmak
Balastın ve traverslerin teşkilini yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında kurallarına ve tekniğine uygun
olarak balast ve traversin bakımını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Balastın teşkilini yapabileceksiniz.
2. Traverslerin teşkilini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: İnşaat teknolojisi atölyesi, işletmeler, bilgi
teknolojileri ortamı
Donanım: Çelik metre, nivo, hesap makinesi, mira, kazma,
kürek, bağlantı malzemesi anahtarları, kriko, manivela

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.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında balast
uygulamalarında kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.

ve

traverslerin

teşkili

Bu modülün öğrenilmesinden sonra sahip olacağınız bilgi ve uygulama becerisi ile
balast ve traverslerin teşkili uygulamalarını yapabileceksiniz
Ayrıca bu modülü başarmakla ortaya koyacağınız iş, sizin, demir yolları bakım ve
onarımı meslek dalında vazgeçilmezliğinizi gösterecektir.
Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu
güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Demir yollarında meydana gelen kazaların
sonunda balast ve traverslerde bozulmalar olmaktadır. Demir yollarının daha güvenli
olabilmesi, balast ve traverslerin teşkilinin standartlarına, kurallarına ve talimatlara uygun
olarak yapılmasıyla mümkündür.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında balastın teşkilini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Balast olarak kullanılan taş çeşitlerini ve iyi bir balastta bulunması gereken
özellikleri araştırınız.



Demir yollarındaki balastlar hakkında Devlet Demir Yolları Yol Şefliklerinden
bilgi edinebilirsiniz. Derse gelmeden önce konu hakkında hazırlık yapmalısınız.
Araştırma aşamasında oluşturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları
arkadaşlarınızla paylaşınız,

1. BALASTIN TEŞKİLİNİ YAPMAK
1.1. Tanımı
Traversler tarafından iletilen tüm etkileri kalıcı çökmelere uğramadan ve daneleri
arasındaki sürtünme ile yayarak platforma ileten ve yol çerçevesine elastik bir yatak
oluşturan, 30-60 mm ebadında kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taşlara
balast denir.


Mıcır: Süflaj usulü yol tamiratı yapılan yollarda kullanılır. Sert taşlardan 10-25
mm boyutlarında kırılarak elde edilir.

Resim 1.1: Balast
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1.2. Balastın Görevleri








Traversten gelen yükleri, platform üzerinde daha geniş alana, homojen olarak
yayar.
Yol çerçevesine elastik bir yatak oluşturur ve yerinde tutar.
Yolun esnekliğini sağlar.
Yolu ottan korur.
Yağmur sularını süzerek dışarı atar ve platformu çamurdan korur.
Platformu dona karşı korur.
Traversin toprakla ilişkisini önleyerek çürümesini önler.

1.3. Balastta Bulunması Gereken Özellikler








Sağlam ve damarsız taştan yapılmalıdır.
Su geçirimli olmamalı, çok az su emmelidir.
Aşırı sıcak, soğuk ve yağış gibi hava etkenlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
Çok köşeli, çok yüzlü olmalı, birbirine kaynaşmamalıdır.
Çok fazla iri ve çok ufak taneli olmamalı, 6 cm çapındaki elekten geçmeli, 3 cm
çapındaki elekten geçmemelidir.
Homojen olmalı; içinde toz, toprak, cüruf, ot ve kök parçaları bulunmamalıdır.
Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

1.4. Balast Yapımında Kullanılan Taşlar
Balastı oluşturan taşların türleri, dane boyutları, dane şekilleri ve granülometresi ile bu
taşların tek olarak ve tabaka hâlindeki fiziksel ve mekanik özellikleri, yukarıda belirtilen
görevleri yerine getirmesi konusunda karar verici faktörlerdir.
Granit, siyanit, bazalt, diyabaz, diyolit, sert kalker taşlarından balast yapılabilir. Ancak
en ideal balast taşı, granit ve bazalttan elde edilir.

1.5. Balastlı Üstyapının Özellikleri
Klasik demir yolu üstyapısının göstergesi, yol çerçevesinin balast yatağı içinde
“yüzer” şekilde yerleştirilmesidir.
Balastlı üstyapının bu özelliği;



Yol çerçevesinin çok hızlı ve kolay şekilde döşenebilmesini,
Hat geometrisinin, hızların ve ağırlıkların artırılması hâllerinde, son derece basit
şekilde değiştirilebilmesini sağlar.
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“ Yüzer” şeklindeki esnek hareket sonucu, balast tabakasına kuvvet uygulandığında
yolun kuvvet, şiddet ve yönüne paralel olarak şekil değiştirmesine ve kuvvet ortadan
kalktığında tekrar eski şeklini almasına olanak tanır.
Balastlı üstyapı inşaatları yapım aşamasında, balastsız üstyapı inşaatlarına göre daha
düşük maliyetlidir.
Geniş kapsamlı laboratuvar araştırmaları ve işletme hatlarında uzun yıllar yürütülen
inceleme ve gözlemlere dayanarak balastın oturma davranışının, bir yandan balastın basınçla
sıkışmasına; öte yandan işletme ve hava şartlarına bağlı olduğu görülmüştür.
Bu nedenle balastlı üstyapılarda sıkı sıkıya temellendirme olmaması nedeniyle işletme
etkileri altında balast yatağındaki dane yer değiştirmeleri ve bununla birlikte de yol
çerçevesinin düzensiz yerleşip oturması gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Diğer bir
deyişle hat kalitesinde giderek bir kötüleşme meydana gelmektedir. Bu nedenle balast
üstyapısının düzenli aralıklarla buraj ve dresajının yapılması gerekir. Bunun sonucu olarak
da işletme tamir ve bakım masrafları artmaktadır. Bu çalışma süreçleri büyük ölçüde
mekanize edilmiş ve bu sayede maliyetlerde azalma sağlanabilmiştir ama bunlara rağmen
bakım işleri yoğun sefer yapılan hatlarda ulaşım işletmesinin engellenmesine yol açar.

Resim 1.2: Demir yolunda balast

1.6. Balast Sondajının Yapılması ve Hesabı
Yolda mevcut balastın durumunu tespit etmek üzere sonu 0 ve 5’le biten yıllarda
olmak üzere her beş yılda bir balast sondajı yapılmalıdır. Bunun için;




Bir metre uzunluğundaki yolda balast miktarını ölçmek gerekir. Bir kilometre
dâhilinde yolun her yerinde balast aynı miktar ve kalınlıkta olmadığı için her
kilometrede 3 yerde (300 – 600 ve 900’üncü metrelerinde) sondaj yapılır.
Bu noktalarda her traversin arası (ortalama otuz üçer cm’lik kısımları) yolun
dışına çıkarılır.
Sondaj için ölçü kabına balast alınırken beton ve ahşap travers alt tabanından
itibaren 30 cm derinliğine kadar demir traverslerde ise demir traversin
tırnağından 30 cm derinliğe kadar dışarıya çıkarılacaktır. 30 cm’den aşağıda
olan balastlar göz önünde bulundurulmayacaktır.
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Dışarı çıkarılan balast elenir ve balast ölçme sandığında (boyutları 1.00 x 1.00 x
0,50 m) ölçülür.

Böylece bir metre uzunluğundaki yolda ne kadar balast olduğu bulunur. Sondaj
yapılırken istasyonlar atlanacaktır. Çökmüş veya yükselmiş banketler nazara alınmaz.
Redüvit yarmalarda yani balast tutucu duvarların bulunduğu yerlerde ölçü, bunun biraz
ilerisinden alınacaktır. Balast alınan travers aralıkları traversin iki başından ölçülüp ortalama
aralık listelerde belirtilecektir.
Travers aralıkları (33) otuz üçer cm’den farklı ise doğrudan doğruya üç aralıktaki
balast dışarı çıkartılır. Sandıkta ölçüldükten sonra bir metreye isabet eden miktar şöyle
bulunur:
ÖRNEK: Birinci aralık 35 cm, ikinci aralık 38 cm, üçüncü aralık 36 cm olsun. Bu üç
aralığın tamamı 109 cm’dir. Yani 1,09 m’dir. Burada ölçülen balast 1.500 m3 olsun. Orantı
kurarak;
1,09 metredeki balast 1.500 m3 olursa;
1.00
“
“
X
olur.
1.00 X 1,500
X = -------------------- = 1,476 m3 olur.
1,09
Bu suretle yapılan ölçü şekli km’nin kalan iki noktasında da aynen tekrarlanarak balast
miktarları bulunur. Sonra bu üç miktar toplanarak 3’e bölünürse o kilometrenin bir
metresindeki ortalama balast miktarı bulunmuş olur. Bu miktar 1000 m ile çarpılarak 1
km’deki balast miktarı bulunur.

1 m’deki balast miktarı =1,476 m3
1 km’deki balast miktarı = 1,476 x 1000 =1476 m 3
% 100
1800 m 3 olursa;
% X
1476 m 3 orantı kurularak;
1476 x 100
X = ------------- = 82 çıkan 100’e bölünürse % 82 balast vardır.
1800
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1.7. UKR’li Yollarda Balast Enkesiti
UKR’li yollarda aşağıda enkesitte gösterildiği şekilde balast profilinin sağlanmasına
dikkat edilmelidir. Balastın azaldığı bölgelerde veya 400’den küçük yarıçaplarda kurplarda
direnç artırıcı antidresaj levhaları kullanılmalıdır.

Şekil 1.1: UKR’li yollarda balast enkesiti

Şekil 1.2: UKR’li kurplarda balast enkesiti

Şekilde görülen Wi ve Wa değerleri, devre tabi olarak değişir.
Kurplarda travers başı balast genişliği:
R> 800 m için 40 cm
R< 800 m için 53 – 60 cm’dir.
Ankara- Eskişehir arası hızlı tren hattında en küçük yarıçap 3000 m olup travers başı
balast genişliği her yerde en az 50 cm’dir.
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1.7.1. Yoldaki Balast Hacminin Hesaplanması (1 m İçin)

Şekil 1.3: Yollarda balast enkesiti ve ölçüleri

4,87 + 3,50
S = ( ---------------- x 0,55 ) 2

4,87 x 0,10
-------------- = 2,30 – 0,244 = 2,06 m2
2

V = 2,06 x 1 = 2.06 m3

1.8. Balast Üretimi İçin Yer Teslimi Balast Üretimi
Demir yollarında balast ihtiyacı iki şekilde karşılanır:


Emanet usulü ile kuruluşumuzca üretim yapılır.



İhale usulü ile 3. şahıslara üretim yaptırılır.

Her iki usulde de balast figüre edilecek sahanın yer tespit ve teslim işlemi yapılır.

Resim 1.3: Balast figüresi
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Balast üretimi yapılabilecek sahada aranacak özellikler:





Demir yolu araçları için yükleme ve boşaltmaya uygun olmalıdır.
Saha düzgün olmalı, çamur ve bataklık olmamalıdır.
Sel tehlikesi olan yerlerde olmamalıdır.
Figüre yapılacak sahanın nivelmanı yapılarak kodlanmalıdır.

Bu şartları taşıyan sahanın krokisi çizilir. Üretimi yapacak müteahhitle bir teslim
tutanağı imzalanarak yer teslimi yapılmış olur.

1.9. Balast Hazırlanması Kontrolü Teslim Alınması ve Balast
Hesabı
1.9.1. Balast Hazırlanması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
Balast hazırlanması esnasında işin başından itibaren bu işe nezaret edecek bir personel
görevlendirilir. Bu personel şu hususlara dikkat etmelidir:






Balastın cinsini, kalitesini, irilik ve ufaklık oranlarını kontrol etmeli ve
bunlardan herhangi biri uygun olmadığı takdirde amirlerine haber vermelidir.
Balastın kirli ve katışıksız olup olmadığına dikkat etmelidir.
Günlük hava durumunu başından sonuna kadar not etmelidir. Hava şartları
nedeniyle üretim yapılamadığı gerekçesiyle müteahhit tarafından süre uzatımı
istenirse tutulan hava durumu notları göz önünde bulundurulmalıdır.
Balast üretiminde herhangi bir aksaklık varsa amirlerine haber vermelidir.
Şube şefi ve kısım şefi, turnelerinde belirtilen bütün bu hususları yerinde
kontrol etmekle sorumludur.

1.9.2. Balastın Kontrolü Teslim Alınması
Teslime hazır hâle gelen balast figüresinin teslim alınması, ilgili müteahhit tarafından
verilecek bir dilekçeyle talep edilir. Balastı teslim almak üzere oluşturulan heyet, figüre
sahasına gelir. Balast yapısı ve figürenin düzgünlüğü ile balast ebatları uygun görülür ise
figürenin ölçümü yapılır.

1.9.3. Balast Figüresi Hacim Hesabı
Balast figüresinin hesabı için aşağıdaki formül kullanılır:
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ÖRNEK

Ortalamalar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ






Mevcut balastın sondaj yöntemiyle ölçümünü ve hesabını yapınız.
Yolda mevcut balastın durumunu tespit etmek üzere sonu 0 ve 5’le biten
yıllarda olmak üzere her beş yılda bir balast sondajı yapınız.
Belirli noktalarda her traversin arası (ortalama otuz üçer cm’lik kısımları) yolun
dışına çıkarınız.
Bir metre uzunluğundaki yolda balast miktarını ölçmek gerekir. Bir kilometre
dâhilinde yolun her yerinde balast aynı miktar ve kalınlıkta olmadığı için her
kilometrede 3 yerde (300 – 600 ve 900’üncü metrelerinde) sondaj yapınız.
Sondaj için ölçü kabına balast alınırken beton ve ahşap travers alt tabanından
itibaren 30 cm derinliğine kadar demir traverslerde ise demir traversin
tırnağından 30 cm derinliğe kadar dışarıya çıkarınız.












30 cm’den aşağıda olan balastları göz önünde bulundurmayınız.
Sondaj yaparken istasyonları atlayınız.
Çökmüş veya yükselmiş banketleri nazara almayınız.
Redüvit yarmalarda yani balast tutucu duvarların bulunduğu yerlerde ölçü
almayınız. Ölçüyü bunun biraz ilerisinden alınız.
Balast alınan travers aralıklarını traversin iki başından ölçüp ortalama
aralıkları listelerde belirtiniz.
Travers aralıkları (33) otuz üçer cm’den farklı ise doğrudan doğruya üç
aralıktaki balastı dışarı çıkarınız.
Dışarı çıkarılan balastı eleyiniz ve balast ölçme sandığında (boyutları
1.00 x 1.00 x 0,50 m) ölçünüz.
Sandıkta ölçüldükten sonra bir metreye isabet eden balast miktarını şu
şekilde hesaplayınız.
Travers aralık mesafelerini (sondaj yapılacak üç travers arası) toplayınız.
Sandıkta ölçülen miktar bu mesafedeki balast miktarıdır. Orantı kurarak
100 cm’ye kaç m³ balast düştüğünü hesaplayınız.
Bulunan değeri 1000 ile çarparak 1 km’ye ne kadar balast düştüğünü
hesaplayınız.

Üretim aşamasında balastın (özelliklerine göre) kontrolünü yapınız.




Balastın cinsini, kalitesini, irilik ve ufaklık oranlarını kontrol ediniz ve
bunlardan herhangi biri uygun olmadığı takdirde amirlerinize haber veriniz.
Balastın kirli ve katışıksız olup olmadığına dikkat ediniz.
Günlük hava durumunu başından sonuna kadar not ediniz, hava şartları
nedeniyle üretim yapılamadığı gerekçesiyle müteahhit tarafınadan süre uzatımı
istenirse tutulan hava durumu notlarını göz önünde bulundurunuz.
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Resim 1.4: Balast



Balast üretiminde herhangi bir aksaklık varsa amirlerinize haber veriniz.

Resim 1.5: Balast serilmesi

Resim 1.6: Balast serilmesi
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Belirli noktalarda her traversin arasını (ortalama otuz üçer cm’lik
kısımları) yolun dışına çıkardınız mı?
2. Dışarı çıkarılan balastı elediniz mi?
3. Dışarı çıkarılan balastı, balast ölçme sandığında ölçtünüz mü?
4. Travers aralık mesafelerini (sondaj yapılacak üç travers arasını)
topladınız mı?
5. Orantı kurarak 100 cm’ye kaç m³ balast düştüğünü hesapladınız mı?
6. Bulunan değeri 1000 ile çarparak 1 km’ye ne kadar balast düştüğünü
hesapladınız mı?
7. Balastın kirli ve katışıksız olup olmadığına dikkat ettiniz mi?
8. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
9. Çalışma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?
10. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
11. Zamanı iyi kullandınız mı?
12. Çalışma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Çevrenizde uygun bir demir yolunda mevcut balastın durumunu tespit etmek
üzere bir metre uzunluğundaki yolda balast miktarını ölçünüz. Bir kilometre dâhilinde yolun
her yerinde balast aynı miktar ve kalınlıkta olmadığı için her kilometrede 3 yerde (300 – 600
ve 900’üncü metrelerinde) sondaj yapınız.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Platformun üstüne muntazam döşenen, traverslerin aralarını dolduran ve
traverse yataklık eden sert ve sağlam taşlardan, 30 ile 60 mm ebadında kırılmış
keskin köşeli ve keskin kenarlı kübik şekilli malzemeye balast denir.
( ) Balast traversten gelen yükleri platform üzerinde daha dar alana düzgün
olmayan bir şekilde yayar ve platformun otlanmasını sağlar.
( ) Balast damarlı taştan yapılmalı, su geçirimli olmalı, bol su emmelidir.
( ) Balast aşırı sıcak, soğuk ve yağış gibi hava etkenlerine karşı dayanıklı
olmalıdır.
( ) Balast üretimi yapılabilecek saha, demir yolu araçları için yükleme ve
boşaltmaya uygun olmalıdır.
( ) Balast üretimi yapılabilecek saha düzgün olmalı, çamur ve bataklık
olmamalıdır. Sel tehlikesi olan yerlerde olmamalıdır.
( ) Yolda mevcut balastın durumunu tespit etmek üzere sonu 2 ve 4’le biten
yıllarda olmak üzere her beş yılda bir balast sondajı yapılır.
( ) Sondaj yapılırken istasyonlar, çökmüş veya yükselmiş banketler dikkate
alınır.
( ) Balastın kirli ve katışıksız olup olmadığına dikkat edilir.
( ) Sondaj için ölçü kabına balast alınırken beton ve ahşap travers alt
tabanından itibaren 30 cm derinliğine kadar demir traverslerde ise demir
traversin tırnağından 30 cm derinliğe kadar dışarıya çıkarılır.

DEGERLENDİRME
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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında kuralına göre traverslerin teşkilini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevremizdeki demir yollarında ne tip travers kullanılmış ve travers aralıkları
kaç cm alınmıştır? Araştırınız.



Demir yollarındaki traversler hakkında Devlet Demir Yolları Yol Şube
Şeflikleri ve atölyelerinden bilgi edinebilirsiniz. Derse gelmeden önce konu
hakkında hazırlık yapınız. Araştırma aşamasında oluşturduğunuz bilgileri sınıfa
getiriniz. Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TRAVERSLERİN TEŞKİLİNİ YAPMAK
2.1. Tanımı
Demir yolu yük aktarımı modeline uygun şekilde raydan kendisine etkiyen kuvvetleri
daha geniş bir yüzeyde karşılayıp yayarak balast tabakasına aktaran, yolun açıklığını
saptayıp koruyan ve yolu yan etkilere karşı ekseninde tutan, raylara dik yönde belirli
aralıklarla döşenmiş sömellere travers adı verilir.

2.2. Traversin Görevleri
Bir demir yolu üstyapısında traverslerin görevleri şunlardır:





Raylardan gelen yükleri yayarak balasta vermek
İki ray dizisinin oluşturduğu yol genişliğini (ekartmanı) korumak
Raylara içe doğru eğim vermek
Yolun ekseninden kaçmasını önlemek

Yeni yapılan bütün yollarda traverslerin mihverleri arası mesafe 62 – 63 cm olarak
uygulanmaktadır. Bu standart makineli tamiratlardaki otomatik çalışmalarda faydalı
olmaktadır. Ankara-Eskişehir arasında yapılan hızlı tren hattında travers mihverleri arası
mesafe 60 cm’dir.
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2.3. Traverslerde Aranan Özellikler











Aşınmaya karşı mukavemet, dolayısıyla sertlik özelliği
Elastikiyet
Kırılma ve ezilmeye karşı mukavemet
Rayların tespitine elverişli olması
Dış etkilere mukavemet
Üstyapının stabilitesi bakımından çok hafif olmaması,
taşıyamayacağı kadar da ağır olmaması
Maliyetinin uygun olması
Gürültüyü ve darbeyi azaltması
İzolasyona elverişli olması
Hararete ve rutubete dayanıklı olması

iki

işçinin

2.4. Traverslerin Sınıflandırılması
Raylı sistemlerde kullanılan traversler, dingil ağırlığı, hız, çeken ve çekilen
araçlardaki teknolojik gelişmeler vb. unsurlarda oluşan ilerlemeler ile travers imalinde
kullanılan malzemelerin bu ilerlemelere uyum sorunu ve maliyet konusundaki düşünceler
paralelinde çeşitlilik göstermiştir.
Raylı sistemlerde kullanılan traversler dörde ayrılır:





Ahşap traversler
Demir traversler
Betonarme traversler
Plastik traversler

2.4.1. Ahşap Traversler
Raylı sistemlerde günümüze kadar geçen süreçte en çok kullanılan travers çeşidi ahşap
travers olmuştur. Ahşap esnek olduğundan raydan gelen kuvvetleri yaylanarak alır. Böylece
darbe etkisini önemli ölçüde söndürür.
Ahşap travers yapımında kullanılacak olan ağacın cinsi yukarıda değinilen
traverslerde bulunması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Ancak malzemenin yerel
anlamda bulunabilir olması ve dolayısıyla da ucuzluğu, traversin yapımında kullanılacak
ağaç cinsini belirleyen önemli bir unsur olmuştur. Bu nedenle ülkemizde ahşap travers
yapımında en çok (sırasıyla) çam, meşe ve kayın ağaçları kullanılmıştır. Ülkemiz
ormanlarının % 40’ı çam, % 25’i meşe ve % 10’u da kayındır. Bazı ülkelerde çok sert,
yanmaya ve hava etkilerine dayanıklı enjekteye ihtiyaç göstermeyen okaliptus ve azobe
ağaçlarından traversler yapılmaktadır.
Ülkemizdeki orman azlığı nedeniyle kullanım alanı daralmıştır. Bu yüzden sadece
makaslar, çelik köprüler, yolun özellik arz eden bölümlerinde (heyelanlı bölgelerde ve çok
dar yarıçaplı kurplarda vs.) kullanılmaktadır.
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Resim 2.1: Ahşap travers uygulaması

2.4.1.1. Ahşap Traverslerin Özellikleri


Olumlu yönleri









Ahşabın doğal yapısındaki esneklik nedeniyle, raydan gelen kuvvetleri
esneyerek karşıladığından darbe etkisini önler. Sürtünme de az
olduğundan balasta zarar vermez.
Bakım masrafı azdır.
Esnektir.
Yol stabilizesini bozmayacak kadar ağır, taşınabilecek kadar hafiftir.
Gürültüsüz bir yolculuk sağlar.
Yalıtkandır.

Olumsuz yönleri







Rutubetten çok etkilenir.
Yanma ihtimali yüksektir.
Dresaja dayanıksızdır, yol genellikle kurplarda dışa kayar.
Ekartmanın korunması zordur.
Şöminmana dayanıksızdır.
Ömürleri kısadır.
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2.4.1.2. Ahşap Traverslerin Ölçüleri
Üst genişlik
(cm)

Alt genişlik (cm)

Yükseklik

Boy

(cm)

(cm)

Normal travers

18-20

23–26

13–16

260–270

Makas traversi

20-22

26–30

15–16

270–510

Köprü traversi

22-26

22–26

22–27

260–270

Tablo 2.1: Ahşap traverslerin ölçüleri

Şekil 2.1: Ahşap traverslerin ölçüleri

Ahşap traverslerin ağırlığı 85–110 kg, ömürleri 15–30 yıl arasında değişmektedir.
Ahşap traverslerde eğrilik olmamalıdır. Ancak yatay düzlem içinde sehimi 10 cm’yi
geçmeyen hafif bir eğrilik kabul edilebilir. Maksimum sınırdır. Fakat böyle traversler yan
yana gelmemeli ve oranı da demir yolunun önemine göre sınırlandırılmış olmalıdır.
2.4.1.3. Ahşap Traverslerin İmali


Ağacın işlenmesi

Traverslik ağaçlar, öz suyun yürümediği sonbahar ya da kış aylarında, budaksız ya da
az budaklı ve yeterli boyut verilebilecek şekilde kesilmelidir. Travers üretiminde önce
tomruk hazırlandıktan sonra kurutma, yontma ve delme işlemleri uygulanır.
Kurutma genel olarak traversleri elverişli ve yeteri kadar havalanan bir yerde ızgara
gibi aralık şekilde bir sıra enine bir sıra boyuna yığmak suretiyle bu yığınları açık havada
çamlar için 6-10 ay, meşe için 4-6 ay ve kayın için 8-12 ay bekletmek suretiyle yapılır.
Kurutma sırasında ya da kullanma sırasında traverslerin uçları çatlayabilir, yarılabilir. Bunu
engellemek ya da zararsız hâle getirmek için travers başlarına “S” demiri çakılır.
Bundan sonra sıra traverslerin oturacağı kısımların yontulmasına ve delinmesine gelir.
Delikler, rayların traverslere bağlantısı içindir.
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Ahşap traverslerin enjektesi

Ahşap traverslerin üretiminde ikinci işlem, traverslerin ilaçlanmasıdır. İlaçlama işlemi
ahşap traverslerin ömrünü artırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu işin ilk evresini, nemin
buharlaştırılması için ahşabın 70-80 derecelik bir ısıda 24 saat bırakılması oluşturur. Bu
işlem ilaçlama işlemini kolaylaştırır. İlaçlama işlemi ağacın içindeki öz su ve ıslaklığın
olanaklar oranında giderilmesi ve bunun yerini ağacı koruyacak bir maddenin almasından
ibarettir.


Ahşap traverslere içirilecek ilaçlarda aranan özellikler






İlaç zamanla yıkanmamalı yani suda erimemeli aynı zamanda antiseptiği
iyi olmalıdır.
Ağaç içine girmesi kolay olmalı, ağaca homojen bir şekilde nüfuz
etmelidir.
Ağacın mekanik özelliklerini değiştirmemelidir.
Üstyapının traverslerle temaslı demir kısımlarına zarar vermemelidir.
Personele zarar vermemesi için zehirli olmamalıdır.

Başlangıçta antiseptik madde olarak cıva klorür daha sonra asetik asit, bakır sülfat,
çinko klorür kullanılmıştı. Demir sülfat da kullanılmış fakat ağacın liflerine zarar verdiği
görülmüştür. 19. yüzyılın sonlarında kreozot kullanılmaya başlanmıştır. Şimdiki hâlde en iyi
antiseptik madde olarak bu kabul edilmiştir. Fakat 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda
başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde kreozotun kimya sanayiinde çok kullanılmaya
başlanması dolayısıyla kıymet kazanması sonucu çeşitli maden tuzları tekrar kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlar arasında özellikle çinko tuzları, sodyum klorür ya da dinikrofenol,
sodyum florür, arseniad ve sud gibi maddeler piyasaya çıkmıştır. Fakat bunların hiçbiri
kreozotun yerini tutamamıştır.
Traverslerin kreozotlanması hâlen “Rüping Yöntemi” denilen bir yöntemle
yapılmaktadır. Bu yöntemle traversler önce otoklava sokulur ve hava basıncı uygulanır.
Basınç miktarı ve uygulama müddeti ağacın cinsine göre değişir. Sonra daha büyük bir
basınçla sıcak kreozot verilir.
Bu basınç kreozot ağacın lifleri arasına girebilecek şekilde 8 atmosfer basıncına kadar
çıkarılır. 6-7 saatlik bir basınç uygulamasından sonra basınç düşürülerek otoklavda vakum
meydana getirilir. Böylece lifler arasındaki kreozot geri alınarak liflerin yüzeyleri
kreozotlanmış olur. Bu kadarı genellikle çam ve meşe için yeterli görülmekte ise de kayında
bu işlem bir defa daha uygulanır (çift Rüping Yöntemi).
2.4.1.4. Ahşap Traverslerin Çatlamalarına Karşı Alınacak Önlemler
Ahşap traversler zamanla basınç, güneş ve yağmur suları etkisiyle boyuna doğrultuda
çatlamalara maruz kalır. Çatlamaların önlenip travers ömürlerinin uzatılması için şu işlemler
yapılır:
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Çemberleme: 4–5 cm eninde 1–2 mm kalınlığındaki tokalı çember özel bir
aletle traverslerin başlarına bağlanır.“S” demiri ile takviye: “S” şeklindeki
demir parçası imalat anında traversin her iki başına çakılmak suretiyle yapılır.
Ayrıca yeni kullanılmaya başlanılan dikdörtgen şeklinde delikli ve dişli saç
parçası da travers başlarına çakılmaktadır.



Blonla takviye: 10–12 mm çapında bu iş için özel olarak yapılmış blonlarla
çatlayan kısım delinip çatlak bağlanır.

Delikli plaka
çakılması

Çemberleme

Resim 2.2: “S”demiri çakılması

“S” demiri
çakılması

Blonla takviye

Resim 2.3: Delikli plaka çakılması uygulaması

2.4.2. Demir Traversler
Bunlar ahşap traverslere göre daha kolay ve çabuk bir şekilde üretilir. Enkesiti U
şeklindedir. Haddeden çekilir, kesilir ve balastı iyice kavrayıp uçlardan dışarı çıkmasını
engellemek için uç kısımları eğilir.
Yumuşak çelikten yapılır.
Demir traverslerde rayla travers arasındaki bağlantı iyi sağlanmazsa düşey ve yatay
etkiler altında ray tabanının oturduğu yerde aşınmalar olur. Aşınma sonucu, travers
kesitindeki küçülme nedeniyle bu noktadaki dayanım azalır ve çatlama, kırılma olur. Demir
traverslerin zamanından önce yıpranarak devre dışı kalması, genellikle bu noktalardan
oluşur. Bu bakımdan bağlantı kusursuz olmalıdır.

20

Şekil 2.2: 49,050 kg/m tipi demirli travers ve ölçüleri

Resim 2.4: 1925 yapımı demir travers

Resim 2.5: 1913 yapımı demir travers

2.4.2.1. Demir Traverslerin Özellikleri


Olumlu yönleri










Ömürleri 45-50 yıl olup kreozotlanmış ahşap traverslerin yaklaşık iki
katıdır.
Şekil ve boyut bakımından daha kolay ve iyi şekilde istiflenir.
Çerçeveler daha hafifi dolayısıyla taşınması daha kolaydır.
Rayların demir traverslere bağlanması ve sökülmesi çok daha kolay ve
mükemmeldir. Ahşap traversteki gibi laçkalaşmaz. Ayrıca antişöminman
malzemesine gereksinme göstermez.
Yanmaya karşı dayanıklıdır.
Uçları tırnaklı olduğu için dresaja dayanıklıdır.
Ekartmanı iyi korur.

Olumsuz yönleri



Hafif olması üstyapının stabilitesi bakımından iyi değildir. Demir
traversli hatlar ahşap traverslerden daha çabuk bozulur.Yüksek hız ve
ağır yük taşınmasına uygun değildir.
Ahşap traversler daha elastiktir, stabildir ve konforludur. Demir
traversler, özellikle bağlantılar iyice sıkılmamışsa, trenlerin geçişinde
gürültü yapar.
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Demir traversler elektrik akımını geçirdiğinden bir ray dizisinin
diğerinden izole edilmesi güçtür. Dolayısıyla elektrikli işaretler ve
otomatik bloklarda raylardan faydalanarak yapılan hat devreleri
kullanılmaz.
Demir traversler rutubette paslanır.
Bakımı zor ve masraflıdır.
Gürültülü yolculuk verir.

2.4.2.2. Demir Traversin Ölçüleri
Demir traversler tekli ve çiftli olarak yapılır. Çift traversler bazı yerlerde conta traversi
olarak kullanılır. Normal yol profilinde ise tekli demir traversler kullanılmaktadır.
Demir traversler birlikte kullanıldıkları ray tipinin ismini alır (örneğin; 49,050 kg/m
ray demir traversi, 46,303 kg/m ray demir traversi gibi).
Beton konusunda meydana gelen ilerlemeler ile demir travers kullanımında
karşılaşılan sorunlar sonucunda günümüzde demir traversler tamamen terk edilmiştir.
Üst
Genişlik
(cm)

Alt
Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Uzunluk
(cm)

Et Kalınlığı
(cm)

Ağırlık
(kg)

Tekli Demir
Trv.

6,25-13,5

20,2-26

7,5-10

232-260

0,9-1,1

50-85

Çiftli Demir
Trv.

60

50

10

270

0,9-1,1

130

Tablo 2.2: Demir traverslerin ölçüleri

2.4.3. Beton Traversler
İçinde çelik gergi çubukları bulunan ve betondan yapılan traverslerdir.
Traverslik ağaç bulmaktaki güçlükler ve ahşap traverslerin sakıncalı tarafları, demir
traverslerin ise memnuniyet vermemesi sonucu, başka bir travers malzemesi aranmış ve
beton traversler ele alınmıştır. Betonarme traversler için pek çok tip önerilmiş ve
denenmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönemlerde pek başarılı
olunamamıştır. Titreşimler ve contalardaki şoklar bunların bir müddet sonra parçalanarak
dağılmalarına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir taraftan elde edilen
deneyimler, diğer taraftan da “ön gerilmeli beton” ve özellikle elastik bağlantılardan
yararlanılması ile beton traverslerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Betonarme traversin betonunu
oluşturan agrega ve çimento bazı özelliklere sahip olmalıdır. Çimento piyasada satılan
portland çimentosundan daha üstün özelliklere sahip özel travers çimentosudur. Kum içinde
mil ve diğer artık madde oranı en az olandan seçilir ve yıkama işlemine tabi tutulur. Çeşitli
boyutlara kırılarak betona katılan mıcır, çok sağlam ve gözenekli bir yapıya sahip balast
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taşından yapılır.Beton travers kalıplara döküldükten ve priz yaptırıldıktan sonra içine
konularak gerdirme işlemine tabi tutulan çelikte özeldir. Bu gergi çeliği gerildikten sonra
beton travers ancak beklenen görevlerini yapabilecek dayanıma ulaşır.
“K” ve “HM” tipleri için B.55, B.58 olmak üzere iki çeşit beton travers mevcudu
vardır. Ancak B.55 tipinin üretimi yapılmayıp hâlen konvansiyonel hatlar için B.58 tipi
üretilmektedir. Hızlı tren hatlarında (Ankara-Eskişehir arasında) B.70 tipi tek bloklu beton
travers kullanılmaktadır.

Şekil 2.3: Beton travers ölçüleri

Resim 2.6: Tek bloklu beton traverslerin serilmesi
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2.4.3.1. Beton Traverslerin Özellikleri


Olumlu yönleri










Ekartmanı iyi korur.
Az gürültü yapar (demir traversten az).
Nemden etkilenmez.
Elektrik akımını çok az geçirir.
Dış etkilere ve ateşe dayanıklıdır.
Ağırlığı sebebiyle çağın gereği yüksek hız ve ağır yük taşınması ancak
beton traversle mümkün olur.
Ateşe dayanıklıdır.

Olumsuz yönleri









Bakımı zordur. Daha dikkatli ve makineli çalışmayı gerektirir.
Deraylardan sonra çatlama ve kırılmalar olur. Bu sebeple de hemen
değiştirilmeleri gerekir.
Kurplarda kurp merkezi yönünde dresaj olur.
Değişik şekil ve uzunluklarda yapılması zordur.
Balasta fazla zarar verir.
Esneklik yoktur.
Çürük platformlarda kullanılması tercih edilmez.
Dray sonuncunda çok hasar görür.

2.4.3.2. Betonarme Traversin Çeşitleri


Tek bloklu betonarme traversler

Dünya demir yollarında en çok kullanılan betonarme travers tipi tek bir parçadan
oluşan “monoblok” traverslerdir. Bu traversler ağırlıklarından dolayı yolun stabilitesine
uygun olduğundan ve ekartmanı çok iyi koruduğundan ağır tonajlı ve hızlı balastlı demir
yolu işletmeciliklerinde iyi sonuç vermektedir. Ancak bu traverslerin esnekliği düşük olup
bu olumsuzluğun en aza indirilmesi için kesit kalınlıkları ortada azaltılmaktadır.


Sonradan gerdirmeli tek bloklu betonarme traversler

500 ve 600 kg/cm2 basınçlı beton kalitesinde fabrikada imal edilir. Ülkemizde,
sonradan gerdirmeli olarak imalat yapan TCDD’nin Afyon ve Sivas’ta birer fabrikası vardır.
Bu yöntemde travers çelik kalıp hazırlanarak betonlanır. Kalıptan çıkan travers buhar kürü
ile kısa zamanda (8 saat) prizlenerek % 70 mukavemetini almaktadır. Özel bir tezgâha
getirilen traverse betonlama sırasında içinde aralıklı bırakılmış 4 adet boyuna yuvalara,
yüksek evsaflı (110-150 kg/mm2) ve uçları yivli 2 adet U şeklinde  7,5 mm’lik çelik
çubuklar çapraz olarak yerleştirilir. Çubukların her 4 serbest ucu özel çekici apereyle (8)
sekizer ton gerdirilip toplam 32 ton bir gergi kuvvetiyle travers başına somun ile ankre
ettirilir. Çelik çubuk yuvalarındaki boşluklar basınçlı çimento şerbetiyle doldurulur.
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Traversler her iki baş taraflarının sıvanması ve izole edilmesiyle kullanılacakları
yerlere sevk edilmek üzere istife konulur.


Ön gerdirmeli tek bloklu betonarme traversler

Ön gerdirmeli betonarme travers imalinde ise sonradan gerdirmeli şeklin aksine daha
ince çelik çubuklar
(  2,5) 20 veya 30 traverslik imalatı kapsayacak kalıp içinde gerdirilerek betonlanır.
Dökülen ve sıkıştırılan betonun prizlenmesinden sonra bu uzun boydaki travers, normal
boylarda kesilerek istif sahasına gönderilir.


Çok bloklu betonarme traversler

Ağır tonajlı ve hızlı taşımacılığın yapılmadığı metro, tramvay vb. raylı sistem
işletmelerinde hem ekonomik travers kesitlerinin elde edilmesi hem de yolda esnekliğin
sağlanması için çok bloklu betonarme traversler kullanılmaktadır.


İki bloklu balastlı yol betonarme traversler

Bazı demir yolu işletmeleri özellikle Fransa demir yolları balastlı yollarında çift
bloklu traversleri tercih etmektedir. Bu traverslerde yola esneklik sağlamak amacıyla orta
bölüm tamamen betondan arındırılmış olup ekartmanı korumak amacıyla iki beton bloku
birbirine ortadan birleştiren bir uzun çelik korniyer bulunmaktadır.

Resim 2.7: Çift bloklu beton traversler



İki bloklu balastsız yol betonarme traversler

Balast kullanılmadan inşa edilen betonarme alt temelli raylı sistemlerde traversler
beton yapı içerisine yerleştirildiğinden ekartmana ilişkin sorun oluşmamaktadır. Bu nedenle
traversleri birbirine bağlayan korniyerlerin kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Bu
traversler balastlı yollarda kullanılacaksa rayların birbirine ayrıca korniyerlerle bağlanması
söz konusudur.
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Üç bloklu balastlı yol betonarme traversler

Elastikiyetin artırılması için bazı betonarme traversler üç blok hâlinde de imal edilmiş
ve kullanılmıştır. Örneğin orta kısmı yine beton olan ve ön gerilmeli olan Franki Bagon tipi
böyledir.

Şekil 2.4: Üç bloklu beton travers

2.4.3.3. Monoblok Beton Travers Ölçüleri
Üst Genişlik

AltGenişlik

Yükseklik (mm)

Uzunluk (cm)

Ağırlık

Ömür

150 mm

320 mm

Orta kısım 175

230-240

B.55= 242 kg

20-30 yıl

Başları

200

B.58= 252 kg
B.70= 300 kg

Tablo 2.3: Monoblok beton traverslerin ölçüleri

2.4.4. Plastik Travers
Plastik traversler balastlı ve balastsız demir yollarında, tünel içinde, beton tabanda ve
metroların açık hatlarında, köprü ve viyadüklerde, çelik yuva içinde doğrudan doğruya
kullanılır.
2.4.4.1. Plastik Traverslerin Özellikleri


Olumlu yönleri









Plastik traversler gürültü ve sarsıntıyı azaltır.
Isıya ve rutubete karşı dayanıklıdır.
Kimyasal tesirlere ve her türlü sıvıya karşı dayanıklıdır.
En uzun ömürlü traverstir.
En iyi izolasyon sağlayan traverstir.
Oldukça hafiftir.

Olumsuz yönleri




Hafif olması üstyapının stabilitesi bakımından iyi değildir. Yüksek hız ve
ağır yük taşımasına uygun değildir.
Ateşe karşı dayanıklı değildir.
Basınç gerilmelerine karşı mukavemetli değildir. Kiriş gibi çalışamaz.
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Maliyetleri yüksektir.
Plastik traversler, gürültü ve darbeyi azaltır.
Hararet ve rutubete dayanıklıdır.
Kimyasal tesirlere ve her türlü sıvılara dayanıklıdır.
Uzun ömürlüdür.
En iyi elektrik yalıtım malzemesidir ve çok hafiftir.

Resim 2.8: Tünel içerisinde plastik travers
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Resim 2.9: Plastik travers uygulaması

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Traversleri, aralıklarını düzenleyerek yerine koyunuz. Traversleri elle döşeyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tebdil esnasında çıkan balastı eledikten sonra
tekrar yola atınız.
 Yeni konulacak travers çıkan traversten yüksek ise
travers yatağını tıraşlayınız.
 İki travers arası balastı boşaltınız.
 Değiştirilecek traversin malzemelerini sökünüz.
 Varyoz ve manivela yardımıyla boşaltılan araya
düşürerek kolayca hat altından çıkarınız.
 Yeni traversi eski traversin çıkarıldığı yerden, iki
travers arasındaki boşluktan ray altına alınız.
 Yatağı bozulmadan çıkan eski travers yerine yeni
traversi koyunuz.
 Bağlantı malzemelerini iyice sıkınız.
 Buraj kazması ile yeni travers çapası yapınız.
 Hat harici edilen balastları eleyerek yerine
koyunuz.
 Demir traverslerin altlarını tamamen boşalarak
tebdil yapınız. Tebdil sonrası yeni travers altı
yatak yapıncaya kadar 2-3 defa iyice
burajlanmalıdır.

 Birbirini takip eden iki
traversten daha fazlası aynı
anda değiştirilmemelidir.
 Bir çerçevede bulunan
traverslerin % 33’ten fazlası
değiştirilmemelidir.
 Kriko ile yol kaldırılmadan
travers değiştirilmelidir.
 Yüksek olan yeni travers yolda
şişkinlik yapacağından zorla ray
altına sokulmamalıdır.
 Traverslerin yola dik olarak
konmasına (geometrisinde)
dikkat ediniz.
 Çıkan travers yatağı topraklı
veya çamurlu ise yatak kazma
ile çapalanıp dışarı alınarak
eleme yapılmalıdır.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yeni konulacak travers, çıkan traversten yüksek ise travers yatağını
tıraşladınız mı?
2. İki travers arası balastı boşalttınız mı?
3. Değiştirilecek traversin malzemelerini söktünüz mü?
4. Varyoz ve manivela yardımıyla boşaltılan araya düşürerek kolayca
hat altından çıkardınız mı?
5. Yeni traversi eski traversin çıkarıldığı yerden, iki travers arasındaki
boşluktan ray altına aldınız mı?
6. Yatağı bozulmadan çıkan eski travers yerine yeni traversi koydunuz
mu?
7. Bağlantı malzemelerini iyice sıktınız mı?
8. Buraj kazması ile yeni travers çapası yaptınız mı?
9. Hat harici edilen balastları eleyerek yerine koydunuz mu?
10. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
11. Çalışma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?
12. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
13. Zamanı iyi kullandınız mı?
14. Çalışma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Çevrenizde uygun şartlarda bir yol yenileme çalışmalarına katılınız. Burada 150 m’lik
bir yolun travers döşemesini yapınız.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

( ) Raydan gelen yükleri daha geniş bir yüzeye yayarak balasta ileten, yolun
açıklığını koruyan ve yolu yan etkilere karşı ekseninde tutan, rayın altına
döşenmiş yol üstyapı malzemesine travers denir.
( ) Ahşap esnek olduğundan raydan gelen kuvvetleri yaylanarak alır. Böylece
darbe etkisini önemli ölçüde söndürür.
( ) Beton traversler makaslar, çelik köprüler, yolun özellik arz eden
bölümlerinde (heyelanlı bölgelerde ve çok dar yarıçaplı kurplarda vs.)
kullanılmaktadır.
( ) Demir traversler balasta zarar vermez, esnektir, hafiftir, yanma ihtimali
yüksektir.
( ) Beton traversler ekartmanı iyi korur, nemden etkilenmez, elektrik akımını
çok az geçirir, dış etkilere ve ateşe dayanıklıdır.
(...) Beton traversli yollarda deraylardan sonra çatlama ve kırılmalar olur. Bu
sebeple de hemen değiştirilmeleri gerekir.
( ) Bandajların konik, rayların düşey durumda olması hâlinde tekerlek, rayla
çizgi teması yapacağından ray üzerinde büyük basınçlar oluşur. Tekerlek ray
ilişkisini düzeltmek için raylar yol içerisine doğru 1/40 eğimli olarak
döşenmektedir.
( ) Plastik traversler balastlı ve balastsız demir yollarında, tünel içinde, beton
tabanda ve metroların açık hatlarında, köprü ve viyadüklerde, çelik yuva içinde
doğrudan doğruya kullanılır.
( ) Demir traversler yumuşak çelikten yapılır. Sinyalli bölgelerde iletkenlikleri
nedeniyle kullanımı mümkün olmadığından maliyet yüksekliği de göz önüne
alınarak imalatı durdurulmuş ve kullanımı azalmıştır.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Belirli noktalarda her traversin arası (ortalama otuz üçer cm’lik
kısımları) yolun dışına çıkardınız mı?
2. Dışarı çıkarılan balastı eleyip balast ölçme sandığında ölçtünüz mü?
3. Travers aralık mesafelerini (sondaj yapılacak üç travers arasını)
topladınız mı?
4. Orantı kurarak 100 cm’ye kaç m³ balast düştüğü hesapladınız mı?
5. Bulunan değeri 1000 ile çarparak 1 km’ye ne kadar balast
düştüğünü hesapladınız mı?
6. Balastın kirli ve katışıksız olup olmadığına dikkat ettiniz mi?
7. Günlük hava durumunu başından sonuna kadar not ettiniz mi?
8. Yeni konulacak travers, çıkan traversten yüksek ise travers yatağını
tıraşladınız mı?
9. İki travers arası balastı boşalttınız mı?
10. Değiştirilecek traversin malzemelerini söktünüz mü?
11. Varyoz ve manivela yardımıyla boşaltılan araya düşürerek kolayca
hat altından çıkardınız mı?
12. Yeni traversi eski traversin çıkarıldığı yerden, iki travers arasındaki
boşluktan ray altına aldınız mı?
13. Yatağı bozulmadan çıkan eski travers yerine yeni traversi koydunuz
mu?
14. Bağlantı malzemelerini iyice sıktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Yanlış

4

Doğru

5
6

Doğru
Doğru

7

Yanlış

8

Doğru
Doğru
Doğru

9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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