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öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Demir Yolu ĠnĢaat 

MODÜLÜN ADI Elektrikli Direnç Alın Kaynağı 

MODÜLÜN TANIMI 
Elektrikli direnç alın kaynağı yapımıyla ilgili temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOġUL Üstyapı Tekniği ve Tamiratı dersini baĢarı ile bitirmek 

YETERLĠK 
Raylarda elektrikli direnç alın kaynağının ve yapılan diğer 

kaynakların kontrolünü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında raylarda elektrikli direnç alın 

kaynağı ve yapılan diğer kaynakların kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Raylarda elektrikli direnç alın kaynağı yapabilecektir. 

2. Raylarda elektrikli ark kaynağı yapabilecektir 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye  

Donanım: Seyyar kaynak makinesi, çelikmetre, ray 

termometresi, ray kesme makinesi, tirfonez makinesi, 

jeneratör, kaynak sıyırma makinesi, kaynak taĢlama 

makinesi, kazma, kürek, kriko, bağlantı malzeme 

anahtarları, buraj kazması, tebeĢir, bağlantı malzemesi, 

termit, pota, maytap, sentil, mastar, kama, ray tavlama 

aparatları ve diğer kaynak malzemeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 1 

GĠRĠġ 

 
 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül, elektrikli direnç alın kaynağı hakkında bilgi ve beceri kazanmanız amacıyla 

hazırlanmıĢtır. Modül içinde yer alan bilgiler, uygulamalar ve değerlendirmeler sizin bu 

alanda deneyimli bir personel olmanızı sağlayacak, zamanla edineceğiniz tecrübeler ise 

alanınızda uzlaĢmanızı kolaylaĢtıracaktır.  
 

Bu modülde, elektrikli direnç alın kaynağı ile ilgili bütün sorularınızın cevabını 

bulabileceksiniz. Kaynak esnasında kıvılcım çıkacağı için yangına karĢı tedbirli olunması 

gerektiği unutulmamalıdır. Bu modüldeki her bir satırın ayrı bir önemi vardır. Yapılacak 

hataların baĢkalarının canına mal olabileceği asla göz ardı edilmemelidir.  
 

Mesleğinizin icrası sırasında rayların özelliklerini Ģekil ve ölçülerini bilmek oldukça 

önemlidir. Ayrıca tren trafiğine ve güvenliğe dikkat edilmesi, ray sıcaklıklarının kontrol 

edilmesi, kullanılacak mekanik araçların bakımının yapılması ve ray kaynağının tekniğine 

uygun gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, raylarda elektrikli direnç alın 

kaynağı yapabileceksiniz.  

 

 
 

Bu faaliyet öncesinde demir yollarında kullanılan raylarda elektrikli direnç alın 

kaynağı hakkında araĢtırma yapınız. UlaĢtığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

1. RAYLARDA ELEKTRĠKLĠ DĠRENÇ ALIN 

KAYNAĞI YAPILMASI  
 

1.1. Ray Kaynağının Tarihçesi 
 

Ray ek yerleri, demir yolunun kuruluĢundan beri sorun olmaktadır. Sorunun çözümü 

önceleri daha dayanıklı cebireler geliĢtirilmekte aranmıĢ, ancak bu yeterli olmamıĢtır. 

Dolayısıyla rayların kaynaklanması gündeme gelmiĢtir. Uzama sorunu olmayan tramvay 

raylarında tatbik edilerek kaynak çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Önceleri aliminotermit usulü ile 

tramvay hatlarındaki raylar kaynatılarak contalar kaldırılmıĢtır. Ġlk yıllarda kullanılan 

raylardaki karbon, demir vb. ray kalitesini aĢınma mukavemetini ve sertliğini artıran 

maddeler bulunamadığından alüminyum-demir reaksiyonundan meydana gelen yüksek ısı 

neticesi ray baĢlarının beyaz renk alması durumunda preslenerek demirci ocak kaynağı 

Ģeklinde rayların kaynatılması mümkün olabiliyordu.  
 

Raylara mukavemet veren sertliğini artıran maddeler ilave edildikçe rayların 

kaynaklanması araya yanıcı metal ince plakalar konularak yine alüminyum-demir ısısından 

istifade ile eriyen ray uçlarının kaynağı vidalı presler yardımıyla yapılabiliyordu. 
 

Rayların tamamının alüminyum-demir reaksiyonundan doğan ısı ile kaynaklanması 

pahalı olduğundan kaynak öncesi ön tavlama sistemi geliĢtirildi ve rayların uçları hava-

benzin karıĢımının yanmasından faydalanılarak 700-900 
0
C arasında ısıtılarak daha az 

alüminyum-demir  (termit) malzemesi kullanılmıĢ ve maliyette önemli düĢüĢler sağlanmıĢtır.  
 

Bu Ģekilde kaynak yapımı ilk kez 1906 yılında Paris civarında 28 adet contada 

yapılmıĢtır. Ancak yapılan kaynaktan emin olunamadığı için yine cebire bağlantısına devam 

edilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Rayların aĢınıp 1935 yılında servisten alınmasına kadar raylar sorun çıkarmadan 

kaynaklı olarak hizmet vermesinden sonra rayların preslenerek kaynaklanması geliĢtirilmiĢ, 

ray bünyesinde bulunan  (Si – Mn) gibi elementler kaynak maddesinin de içine konularak 

rayla aynı mukavemette kaynak bölgesi elde edilmiĢ ray baĢları eritilerek kaynaklama 

sistemi geliĢtirilmiĢtir. Bu usul, 1922 yılında Fransa’da uygulanmaya aynı Ģekilde 1900’lü 

yılların baĢında Almanya’da denenen termit kaynağı da 1928 yılında uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bugünkü kaynak sistemine 1930-1935 yıllarında geçilmiĢ, o yıllardan bugüne 

aliminotermit kaynak aynı Ģekilde yapılagelmiĢtir. Bu usul daha sonra sanayinin diğer 

alanlarında büyük gövdeli parçaların kaynaklanmasında uygulamaya konmuĢtur. 
 

1.2. Ray Kaynağının Amaçları 
 

Ray ek yerleri yolun bozulmasıyla ilgili sorun yarattığı için kaynaklamaya ihtiyaç 

vardır. Yolun bozulmasının yanı sıra kaynak yapılmayan contalar, yolun alt yapısını da 

bozmaktadır. Ayrıca çeken ve çekilen araçlarda da hasar ve yıpranmalara yol açmaktadır. 

Bunun yanı sıra çevre kirliliği (gürültü kirlenmesi) ve çekim gücü zorlukları da 

yaratmaktadır. Bütün bunlar; tamir, bakım ve iĢletme masraflarını artırmaktadır. Bu nedenle 

ray kaynağı yapılarak birçok yararlar sağlanmaktadır. 
 

Ray kaynağının amaçlarını kısaca Ģöyle sıralayabiliriz. 

 

Ray kaynağının esas amacı altyapı ve üstyapı uygun ise yoldaki hızı artırmaktır. Diğer 

amaçları ise Ģunlardır: 
 

 Yolun tamir ve bakım masraflarını azaltmak 
 

 Contalarda meydana gelen ray kırılmalarını önlemek 
 

 Üstyapı malzemelerinin yıpranmasını önlemek 
 

 Çeken ve çekilen araçlardaki arıza ve yıpranmaları önlemek 
 

 Çevre kirliliği ve sebeplerini ortadan kaldırmak 
 

 Contalarda meydana gelen çekim zorluklarını ortadan kaldırmak 
 

 Konforlu bir seyahat temin etmek 
 

1.3. Ray Kaynağı ÇeĢitleri 
 

Rayların birbirine kaynaklanmalarını; 
 

 Aliminotermit ray kaynağı 
 

 Elektrikli direnç alın kaynağı  
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 Fabrikada yapılan sabit ark-alın kaynağı, 
 

 Makine kaynağı (seyyar) 
 

 Elektrikli ark kaynağı (dolgu kaynağı)   
 

 Gaz kaynağı Ģeklinde sıralayabiliriz.  
 

1.4. Elektrikli Direnç Alın Kaynağı (Seyyar Makine Kaynağı) 
 

Elektrikli direnç alın kaynağı iki usulde yapılır:  
 

 Fabrikada sabit ark-alın kaynağı makineleri ile raylar belirli uzunluğa kadar 

(168 veya 180 m gibi) kaynaklanır. Kaynaklanan bu raylar özel taĢıma 

vagonları ile kullanım yerlerine sevk edilir. Kullanım yerleri de raylar daha 

uzun hâle getirilmek istendiğinde aliminotermit veya seyyar direnç alın kaynak 

makineleri ile kaynak yapılır. Fabrikalarda yapılan kaynaklar; zaman, hava 

Ģartları, arazi Ģartları gibi olumsuzluklar olmadığı için daha ekonomik ve 

kalitelidir. Tek olumsuz yönü, kullanım yerlerine gönderilmede yaĢanan 

gecikme olabilirse de diğer avantajların yanında göz ardı edilebilir. 
 

 Seyyar ray kaynak makinesi ile hatta döĢenmiĢ veya hat kenarında serilmiĢ 

vaziyette bulunan rayların elektrikli direnç kaynağı metodu ile kaynatılarak 

uzun kaynaklı hâle getirilmesi iĢlemidir.  
 

1.5. Seyyar Makine ile Elektrikli Direnç Alın Kaynağı Yapımı 

Öncesi Yolda Yapılacak ĠĢler 
 

 Yol eksenine ve kotuna getirilir. Yol açıklıkları (ekartman) kontrolü yapılır. 
 

 Yolun burajı ve bakımı tamamlanır. Oturması ve dengesini bulması sağlanır. 

Ray altı seletleri tamamlanır, küçük bağlantı malzemelerinde gerekli bakım 

yapılır. 
 

 UKR’li yollarda kaynak optimum sıcaklıktan en fazla 3 
o
C farklı sıcaklıkta 

olmalıdır. Contalı yollarda kaynak, optimum sıcaklıktan (-20) ve +15 derece 

arasında yapılır. Ancak 40 derecenin üzerinde kaynak yapılmaz. 
 

 UKR’li yollarda kaynaktan önce mutlaka rayların gerilimi alınmalıdır. 
 

 Bırakılacak genleĢme aralıklarının (imbisat contalarının); köprüler ile 

hemzemin geçitler üzerine ve mümkünse tüneller içine getirilmemesine dikkat 

edilmelidir. 
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 Kaynaklanacak raylarda düĢey aĢınmalardan dolayı seviye farkı 

bulunmamalıdır. EzilmiĢ contalarda ray uçları delikler dâhil kesildikten sonra 

kaynak yapılmalıdır. 
 

 Ray baĢları tel fırça veya zımpara taĢı vb. aletlerle yağ, pas ve kirden 

arındırılmalıdır. 
 

 YağıĢlı havalarda kaynak yapılmamalıdır.  
 

 Seyyar ray kaynak makinesinden yeterli verimin alınabilmesi için ön 

hazırlıkların iyi yapılması gereklidir. 
 

 Hat kenarına önceden kaynatılmak amacıyla serilmiĢ raylar gabari dıĢında 

10x10x50 cm’lik takozlar üzerine alınarak aynı eksende düzenlenirse hızlı ve 

verimli bir çalıĢma yapılmıĢ olur. 
 

 Yolda döĢeli rayların kaynaklı hâle getirilmesi için rayların tamamı sökülüp 

kaynak kafasının sığacağı kadar yükseltilmelidir.  
 

 Mevcut hatlardaki trafik arasında yapılan çalıĢmalardan gerekli verimin 

alınabilmesi için yeterli çalıĢma zamanının olması gereklidir. Bu zaman en az 3 

saat olmalıdır. 
 

 Kaynaklanan rayların uzama ve kısalmalarında gabari içine girerek kazaların 

önlenmesi için ray uçları hat ekseninden uzaklaĢtırılmalıdır. Rayların uzayınca 

birbirlerini itmesini önlemek için de ray baĢları kaydırılmalıdır. 
 

 Yolda mevcut döĢeli rayların kaynaklanması durumunda ray baĢlarında eziklik, 

çatlak ve cebire deliği bulunmamalıdır.  
 

 Mecburi hâllerde en yakın delik kenarı mesafesi ray baĢından itibaren 100 mm 

olmalıdır.  
 

 Yaz mevsiminde veya sıcak havalarda yol kenarında bulunan kurumuĢ otlar 

veya ekili alanlar kaynak sırasında etrafa yayılan kıvılcımlarla tutuĢabilir. 

Yangın çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. 
 

 Rayların kaynaklanmasında ray baĢlarında toplam 30-35 mm’lik bir kısalma 

meydana gelmektedir.  
 

 ĠĢ bitiminde kaynaklanan kesimdeki kısalmalar yolun trafiğe açılmasına engel 

olacağından gerekli tedbirlerin önceden alınması trafiğin aksamasını 

önleyecektir.  
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 Bu nedenle yeterli bir miktar yedek ray, çalıĢma mahallinde hazır 

bulundurulmalıdır. 
 

1.6. Seyyar Makine ile Elektrikli Direnç Alın Kaynağı  ÇalıĢma 

Prensibi 
 

 Kaynak, elektrik ark sistemi ile ray baĢları eritilip iki ray birleĢtirilerek 

yapıldığından hiçbir ilave madde (elektrot, eritici madde, koruyucu gaz vb.) 

kullanılmamaktadır. 
 

 Kaynak sırasında gerekli olan güç 400 kw’lık bir jeneratörle sağlanmaktadır.  
 

 Gerilim 380 volttur. Nominal kaynak akımı 20.000 amperdir. 
 

1.7. Seyyar Makine ile Elektrikli Direnç Alın Kaynağı Ekipmanları 
 Makine kendinden tahriklidir. Ray üzerinde kaynak yapabilecek her yere 

gidebilir. Makine kendi hâlinde 80 km/h sürat yapabilmektedir.  
 

 Ayrıca vagon olarak da sevk edilebilir. 

 

Resim 2.1. Seyyar kaynak makinesi ile mevcut yolda kaynak yapılması 
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Resim 2.2. Seyyar kaynak makinesi ile mevcut yolda kaynak yapılması 

 Kaynak yapan ünite (kaynak kafası) bir vinç yardımıyla makineden dıĢarıya 

çıkartılarak kaynak iĢlemini yapmaktadır. Seyir hâlinde iken kaynak kafası 

makinenin gövdesinde bulunmaktadır. 

 

 Kaynak yapan ünite (kaynak kafası) kara yolunda seyreden vasıtalara da monte 

edilerek kara yolundan ulaĢımı sağlanabilir.  

 

 Bu tip makinelerin çalıĢma alanları müsait olduğundan yol kapama problemi 

olmayacaktır. Ġhtiyaca göre seçim yapılarak her iki vasıtadan da istifade 

edilebilir. 

 

 Makine 12 silindirli dizel hava soğutmalı bir motorla teçhiz edilmiĢtir. 

 

 Aliminotermit kaynağında kullanılan ekipmanlardan, el buraj makinesi, ray 

ısıtıcıları, ray çektirmeleri, ray kesme-delme makineleri, tirfonez-blonöz 

makinesi, kaynak sıyırma, kaynak taĢlama makineleri, makine kaynağında da 

kullanılır. 
 

1.8. Seyyar Makine ile Elektrikli Direnç Alın Kaynağı Yapımı 
 

 Kaynak sırasında raylara akım verildiğinden iletkenliğin sağlanması için 

elektronların geldiği ray baĢlarının 50 cm’lik kısmı taĢlanarak yağ, pas ve 

kirden arındırılmalıdır. 
 

 Daha sonra yatay ve düĢey eksende bir olacak Ģekilde kaynaklanacak olan 

rayların baĢ kısımları aynı hizaya getirilmelidir. Bu iĢ için 100 cm’lik mastarla 

rayların tabanlarından mantar ve üst yanaklarından kontroller yapılmalıdır. 
 

 Kaynak kafasının kaynaklanacak ray tipine uygun olup olmadığı önceden 

kontrol edilmelidir.  
 



 

 

 9 

 Kaynatılacak ray tipine uygun baĢlıkların montajı yapılmalı yaklaĢık 2 metrelik 

bir mastarla kafaların aynı doğrultuda oldukları kontrol ve ayar edilmelidir.  
 

 Aynı Ģekilde ray tipine göre uygun sıyırma bıçakları takılmalıdır. 
 

 Makine saatte 8 – 10 kaynak yapabilmektedir.  
 

 Rayların ayarlanmasından sonra bir kaynak süresi 120 – 180 saniyedir. 
 

 Kaynak çalıĢmaları sırasında çıkan kaynak kıvılcımları ve artıkları yangınlara 

sebebiyet verdiğinden veya yoldaki mevcut ahĢap traversler yandığından, 

gerekli önlemler alınmalıdır. 
 

 Germe ve sıyırma hidrolik sistemle çalıĢmakta olup bu tertibatın çalıĢma hızı 20 

mm/sn.dir.  
 

 Kaynak iĢlemi bittikten sonra kaynaklanan bölge taĢlanmalıdır. Bu taĢlama 

iĢlemi kaynak bölgesinin soğumasından (ray ile aynı ısıya gelmesinden) sonra 

yapılmalıdır. 
 

 ÇalıĢma süresince kaynak bölgesi sıcaklığının ray sıcaklığına gelmemesi 

hâlinde taĢlama iĢlemi bir sonraki çalıĢma gününde yapılır. Gerektiğinde yolda 

seyir kısıtlaması uygulanır. 
 

 Kaynak sonrasında yapılan iĢlemin düzgünlüğü mastarlarla kontrol edilmelidir.  
 

 1 metrelik mastarla yapılan kontrolde hata 0,5 mm’den büyük olmamalıdır daha 

büyük hata olması durumunda kaynak kafasındaki tespit takozlarının ayarı 

yapılmalıdır. 
 

 Kaynak sonrasında raylar yerine konularak yol bağlanır. Bunun için gerekli iĢçi 

ve makineler kaynak yapılmadan önce temin edilmeli, iĢin aksamadan 

yürütülmesi sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Seyyar makine ile elektrikli direnç alın kaynağı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Kaynak sırasında raylara akım verildiğinden 

iletkenliğin sağlanması için elektronların 

geldiği ray baĢlarının 50 cm’lik kısmını 

taĢlayarak yağ, pas ve kirden arındırınız. 
 

 Daha sonra yatay ve düĢey eksende bir olacak 

Ģekilde kaynaklanacak olan rayların baĢ 

kısımlarını aynı hizaya getiriniz. 
 

 Kaynak kafasının kaynaklanacak ray tipine 

uygun olup olmadığını önceden kontrol 

ediniz.  
 

 Kaynatılacak ray tipine uygun baĢlıkların 

montajı yapınız, yaklaĢık 2 metrelik bir 

mastarla kafaların aynı doğrultuda olduklarını 

kontrol ediniz. 
 

 Aynı Ģekilde ray tipine göre uygun sıyırma 

bıçakları takınız. 
 

 Kaynak iĢlemi bittikten sonra kaynaklanan 

bölge taĢlanmalıdır. Bu taĢlama iĢlemini 

kaynak bölgesinin soğumasından (ray ile aynı 

ısıya gelmesinden) sonra yapınız. 
 

 ÇalıĢma süresince kaynak bölgesi sıcaklığının 

ray sıcaklığına gelmemesi hâlinde taĢlama 

iĢlemini bir sonraki çalıĢma gününde yapınız. 
 

 Gerektiğinde yolda seyir kısıtlaması 

uygulayınız. 
 

 Kaynak sonrasında yapılan iĢlemin 

düzgünlüğünü mastarlarla kontrol ediniz.  
 

 Kaynak sonrasında rayları yerine koyarak 

yolu bağlayınız. 
 

 Bunun için gerekli iĢçi ve makineler kaynak 

yapılmadan önce temin ediniz. 

 

 

 

 

 

 Kaynak çalıĢmaları sırasında çıkan 

kaynak kıvılcımları ve artıkları 

yangınlara sebebiyet verdiğinden 

veya yoldaki mevcut ahĢap 

traversler yandığından, gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 Makine saatte 8 – 10 kaynak 

yapabilmektedir.  

 Rayların ayarlanmasından sonra 

bir kaynak süresi 120 – 180 

saniyedir. 

 Germe ve sıyırma hidrolik sistemle 

çalıĢmakta olup bu tertibatın 

çalıĢma hızı 20 mm/sn.dir.  

 1 metrelik mastarla yapılan 

kontrolde hata 0,5 mm’den büyük 

olmamalıdır daha büyük hata 

olması durumunda kaynak 

kafasındaki tespit takozlarının 

ayarı yapılmalıdır. 

 Yapılan kaynakların sıyırma ve 

taĢlama makinesinin çalıĢma 

süreleri göz önüne alınarak  

kaynak yapma aralıkları hesap 

edilmelidir. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Kaynak sırasında raylara akım verildiğinden iletkenliğin 

sağlanması için elektronların geldiği ray baĢlarının 50 cm’lik 

kısmını taĢlayarak yağ, pas ve kirden arındırdınız mı? 

  

2. Daha sonra yatay ve düĢey eksende bir olacak Ģekilde 

kaynaklanacak olan rayların baĢ kısımlarını aynı hizaya 

getirdiniz mi? 

  

3. Kaynak kafasının kaynaklanacak ray tipine uygun olup 

olmadığını önceden kontrol ettiniz mi? 
  

4. Kaynatılacak ray tipine uygun baĢlıkların montajını yaparak 

yaklaĢık 2 metrelik bir mastarla kafaların aynı doğrultuda 

olduklarını kontrol ettiniz mi? 

  

5. Aynı Ģekilde ray tipine göre uygun sıyırma bıçakları taktınız 

mı? 
  

6. Kaynak iĢlemi bittikten sonra kaynaklanan bölgeyi taĢlayıp ve 

bu taĢlama iĢlemini kaynak bölgesinin soğumasından (ray ile 

aynı ısıya gelmesinden) sonra yaptınız mı? 

  

7. ÇalıĢma süresince kaynak bölgesinin sıcaklığının ray 

sıcaklığına gelmemesi hâlinde taĢlama iĢlemini bir sonraki 

çalıĢma gününde yaptınız mı? 

  

8. Gerektiğinde yolda seyir kısıtlaması uyguladınız mı?   

9. Kaynak sonrasında yapılan iĢlemi mastarlarla kontrol ettiniz 

mi?  
  

10. Kaynak sonrasında rayları yerine koyarak yolu bağladınız mı?   

11. Bunun için gerekli iĢçi ve makineleri kaynak yapılmadan önce 

temin ettiniz mi? 
  

12. Düzenli ve kurallara uygun çalıĢma kurallarına uydunuz mu?   

13. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

14. ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

15. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

16. Zamanı iyi kullandınız mı?   

17. ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?   
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DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )  Elektrikli direnç alın kaynağı yol kenarlarındaki yolda bağlı olmayan raylarda da 

yapılır. 

2. (   )  Elektrikli direnç alın kaynağında ön ısıtma yapılır. 

3. (   ) Elektrikli Direnç alın kaynağında kaynak aralığı18-26 mm arasında olmalıdır. 

4. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağı fabrikada sabit makinelerle de yapılabilir.  

5. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağında pota kullanılır.  

6. (   ) Her ray sıcaklığında elektrikli direnç alın kaynağı yapılır.  

7. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağı yapım öncesi contadaki eksen arızaları tamir edilir. 

8. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağı yapılan ray baĢında en yakın delik mesafesi 50 mm 

olmalıdır.  

9. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağı yapımında kısalma meydana gelir. 

10. (   ) Elektrikli direnç alın kaynağı yapımında her zaman yangın tehlikesi vardır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylarda elektrikli ark kaynağı 

yapabileceksiniz. 
 

 
 

 

Bu faaliyet öncesinde demir yollarında yapılan raylarda elektrikli ark kaynağı 

hakkında araĢtırma yapınız. UlaĢtığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. RAYLARDA ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI 

YAPILMASI  
 

2.1. Dolgu Kaynağı ve Raylarda Uygulandığı Yerler  
 

Rayların yuvarlanma yüzeyinin devamlılığını sağlamak için, aĢınan ve apleti olan ray 

profillerinin mümkün olduğunca normal ölçü ve Ģekline getirme iĢlemine dolgu kaynağı 

denir.  
 

Yolun diğer kısımlarına oranla contalarda, makas göbek uçlarında ve tavĢan 

ayaklarında aĢınmalar daha fazla olur. AĢınmıĢ olan bu kesimlerde ve apletili raylarda yol 

tamiratı yapılsa da vuruntular Ģiddetlenerek artacağından vasıtalar üzerinde ve yol 

malzemelerinde olumsuz tesirler yapar. 
 

Bu olumsuzlukların ıslahı için; 
 

 Fazla aĢınmıĢ ve ezilmiĢ contalarda,  
 

 Makas göbek uçlarında ve tavĢan ayaklarında,  

 

 Apletili raylarda, dolgu kaynağı yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Elektrik Ark Kaynağı Yapımı Öncesi Yolda Yapılacak ĠĢler 
 

 Elektrik ark (dolgu) kaynağı yapılacak yoldaki hazırlıklar en az bir gün önce 

yapılmalıdır. 
 

 Cebire ve blonları kontrol edilmeli, eğri cebireler değiĢtirilmeli ve cebire 

blonları tamamlanarak sıkılmalıdır.  
 

 Makas göbek takozu blonları tamamlanmalı ve sıkılmalıdır. 
 

 Elektrik ark (dolgu) kaynağı yapılacak yerdeki küçük bağlantı malzemeleri tam 

ve sıkılı olmalıdır.  
 

 Makaslarda ekartman tashihi yapılmalı ve göbek ucu emniyet açıklığı kontrol 

edilmelidir. 
 

 Elektrik ark (dolgu) kaynağı yapılacak yerde varsa çamurlu balast elenerek ıslah 

edilmelidir. 
 

 DüĢey eksen arızaları (nivelman hataları) ve gizli boĢluklar buraj yapılarak 

giderilmelidir. 
 

 Yatay eksen arızaları (dresaj, fleĢ hataları) düzeltilmelidir. 
 

 AĢınmıĢ ve uçları çatlamıĢ raylar değiĢtirilmelidir. 
 

 GenleĢme aralıkları (imbisat payları) ayarlanmalıdır. 
 

 Traversler kontrol edilmeli, çatlak, kırık ve çürümüĢ olanlar değiĢtirilmelidir. 
 

 Makaslarda göbek ucu altında kamburlaĢmıĢ traversler sabote edilerek 

düzeltilmelidir. 
 

2.3. Elektrik Ark Kaynağı Ekipmanları 
 

Aliminotermit kaynağında kullanılan ekipmanlardan, el buraj makinesi, ray ısıtıcıları 

(oksijen tüpleri gibi), mastarlama grubu, ray kesme-delme makineleri, tirfonez-blonöz 

makinesi, kaynak taĢlama makineleri dolgu kaynağında da kullanılır. 
 

2.4. Elektrik Ark Kaynağı Malzemeleri 
 

 Elektrotlar 
 

 Elektrik ark kaynağının  (dolgu kaynağı) temel malzemesi elektrotlardır. Ray 

dolgusunda kullanılan elektrotlar dolgu yapılacak yerin derinliğine göre en 

altta yumuĢak olmak üzere en üstte (rayın yuvarlanma yüzeyinde) ray çeliği 

kalitesinde ve sertliğine yakın elektrot kullanılır. 
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2.5. Elektrik Ark (Dolgu) Kaynağı YapılıĢı 
 

 Elektrik ark (dolgu) kaynağı optimum sıcaklığın -20 ve +15 toleransları 

arasında yapılmalıdır. 
 

 Elektrik ark (dolgu) kaynağı yapılacak kesim madeni fırça ile temizlendikten 

sonra gazla yaklaĢık 50-120 derece arasında tavlanır. 
 

 AĢamada sertlik derecesi az olan elektro bir tabaka çekilir. 
 

 AĢamada sertlik derecesi orta derece olan elektrottan 2. tabaka çekilir. 
 

 Üst tabakaya ise ray çeliğine yakın sertlik derecesindeki elektrottan çekilerek 

dolgu iĢlemi tamamlanır. 
 

 Dolgu iĢleminden sonra yapılan kaynağın zımpara taĢı veya taĢlama makinesi 

ile taĢlaması yapılır. 
 

 Kaynak yapım aĢamasında yani kaynak iĢlemi bitmeden üzerinden tren 

geçirilmemelidir.   
 

 Kaynak sonrası malzeme artıkları temizlenerek yol dıĢına alınır. 
 

 Kaynak yerinde önceden sökülen malzemeler tekrar yerlerine bağlanır. Yol tren 

trafiğine açılır. 
 

      

Resim 2.1. IĢın yöntemiyle kaynak yapılması 

2.6. Gaz Kaynağı YapılıĢı 
 

Bu yöntemin en genel kullanım Ģekli oksi-gaz kaynağıdır (oksi-asetilen kaynağı olarak 

da bilinir). En eski ve en çok yönlü kaynak yöntemlerinden biridir fakat son yıllarda 

endüstriyel uygulamalardaki popülerliği azalmıĢtır. Hâlâ yaygın olarak boru ve kanal 

kaynağında ve tamir iĢlerinde kullanılmaktadır. Ekipmanı ucuz ve basittir, genelde kaynak 

alevi (yaklaĢık 3100 °C) oksijenle asetilenin yanması sonucu elde edilir. Alev, elektrik 

arkından daha az güçlü olduğundan, kaynak soğuması daha yavaĢ olur ve meydana gelen 

gerilme ve kaynak çarpılmalarının daha az olabilmesine imkân tanıyabilir bu nedenle yüksek 

alaĢım çelikleri kaynağının yapılması bu yöntemle daha kolaydır. Bu metot, metallerin 

kesilmesinde de kullanılır. 
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Diğer gaz kaynak metotları da, hava-asetilen kaynağı, oksijen-hidrojen kaynağı ve 

basınçlı gaz kaynağı gibi oldukça benzerdir sadece kullanılan gaz tipi değiĢir. Gaz kaynağı, 

plastik kaynağında da kullanılır. 
 

Örnek 
 

Yapılan kaynakları incelemek 
 

 Gözle kontrol 
 

 Kaynak yüzeyini tel fırça, keski ve zımpara makinesiyle temizledikten 

sonra küçük bir ayna yardımıyla kaynaklı bölgeyi göz kontrolünden 

geçiriniz.  
 

 Gözle doğrudan görülmeyen cebire yatakları, taban altındaki çıkıntılar 

ayna kullanılarak muayene edilir. 
 

 Ray ile kaynak malzemesi arasında metal deformasyonu,  ray ile ergimiĢ 

metalin kaynaĢmaması, ray maddesinin içine cüruf ve camlaĢmıĢ kum 

tanelerinin nüfuz etmesi, kırıklar, çatlaklar, kum cüruf, iğne delikleri ve 

metal deformasyonları olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

 Kaynak yüzeyinde herhangi bir çukur, leke ve görünür bir bozukluk olup 

olmadığına bakınız. 
 

 Yuvarlanma yüzeyi, mantar üstü bölgelerinde devamsızlık, kaynak 

malzemesi miktarı, kaynak yüzeyinin düzgünlüğü ve pürüzsüzlüğünü 

kontrol ediniz. 
 

 Gözle görülemeyen kusurlar özel aletlerle kontrol edilerek, muhafaza 

edilmesi veya yenilenmesine kaynak uzmanlarınca karar verilir. 

Gerektiğinde tahribatsız muayene metodu ile kaynak kontrolü yapılır. 
 

 Geometrik kontrol  
 

 1 metrelik mastarla kaynak bölgesini ortalayacak Ģekilde ray mantarının üst ve 

yan yüzeylerini kontrol ediniz. 
 

 ( Ray mantarının üst kısmında yapılan ölçümde mastarların orta kısmındaki 

düĢüklük 0.15 mm’yi geçmemelidir. Mastarın her iki yanında yapılan 

ölçümlerde toplam boĢluk 1 mm’yi geçmemelidir). 
 

  Yuvarlanma yüzeyinde oluĢacak herhangi bir çukurluğu, normal yollarda 

1/500, yüksek hız yapılan yollarda 1/1000 eğiminden küçük olacak Ģekilde 

düzeltiniz. (Bu düzeltmeler ray mantarında kesit kayıtlarına sebep olmamalıdır.)  
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Mastar kontrollerinde ray mantarının yanağı ile yuvarlanma yüzeyi arasında kalan 

dairevi kısmın kontrolü iyi yapılmalıdır. Özellikle taĢlama hataları bu noktalarda olmaktadır. 

Burada olabilecek hatalar neticesi kısa mesafede yol daralmaları veya sürekartman meydana 

gelebilmekte bu durum vasıtaların sarsıntılı seyrine veya daha ileri hallerde deraylara sebep 

olabilmektedir. 
 

Bu hususlar dikkate alınarak son taĢlamanın mastar kontrolü beraberinde yapılması 

önem arz etmektedir. 
 

 Kaynakların Markalanması 
 

Yaptığınız her kaynağı son kontrolden sonra sicil fiĢine iĢlenmek üzere markalayınız. 
 

Markalamada, 
  

 Yapan ekibin numarası (Ekiplere verilen numara yazılacak.) 
 

 Kaçıncı kaynak olduğu (o yıl içinde yapılan kaynak sıra numarası) 
 

 Hangi yılda yapıldığı (yılın son iki rakamı)  
 

bilgilerini rayın dıĢ yanağına marka ile yazınız.  
 

Kaynak sicil fiĢine iĢleyerek gerekli makamlara gönderiniz. 
 

 Yapılan kaynakların yazıĢmasını yapmak 
 

Günlük yapılan ray kaynakları (aliminotermit, makine, dolgu) için çekilen tellerde 

aĢağıdaki hususları belirtiniz. Gereği:  ġube ġefliğine, Mekanik Atölye Müdürlüğüne Bilgi: 

 Yol ve Bölge Müdürlüğüne Yol Dairesi BaĢkanlığı  
 

 Kaynağın yapıldığı tarih 

 Makine ile yapılan kaynaklarda kaynak makinesinin tasnif ve seri numarası 

 Her kaynağın yapıldığı kilometre  

 Makaslarda, istasyon ve makas numarası ile kaynak yapılan yer 

 Kaynaklanan ray boyu 

 Kaynak yapıldığı andaki ray ısısı  

 Ön ısıtma süresi 

 Kaynağı yapan ekibin numarası 

 Dolgu kaynaklarında kullanılan elektrot adedi 

 Yapılan kaynak cinsi  

 Yolun kapatılma süresi 

 Kullanılan termit ile yapılan kaynak miktarı 

 Kaynakta çalıĢan personel sayısı (sanatkâr, sanatsız) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ġekilde apleti oluĢmuĢ raya elektrik ark (dolgu) kaynağı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Dolgu kaynağı yapılmadan en az bir gün önce 

yapılması gereken iĢler; 

 Cebire ve blonları kontrol ediniz. Göbek 

takozu blonları tamamlayıp ve sıkınız. 

 Küçük bağlantı malzemelerinin tam ve sıkı 

olmasını sağlayınız 

 Yolun ekseninde olmasına dikkat ediniz, 

varsa dresaj hataları gideriniz. 

 AĢınmıĢ ve uçları çatlamıĢ raylar değiĢtiriniz. 

 Ġmbisat paylarını ayarlayınız. 

 Traversler kontrol ediniz, Makaslarda göbek 

ucu altında kamburlaĢmıĢ traversleri sabote 

edilerek düzeltiniz. 

 Dolgu kaynağını elektrik ark kaynağı ile 

yapınız. 

 

 
 

 Dolgu yapılacak kesimi madeni fırça, keski ve 

zımpara makinesiyle temizledikten 

temizlendikten sonra gazla  tavlayınız 

(YaklaĢık 50-120 derece arasında). 

 1. aĢamada sertlik derecesi az olan elektro bir 

tabaka çekiniz. 

 2. aĢamada  sertlik derecesi orta derece olan 

elektrotla 2.ci tabaka çekiniz. 

 Üst tabakaya ise ray çeliğine yakın sertlik 

derecesindeki elektrotla çekerek dolgu 

iĢlemini tamamlayınız. 

 Dolgu iĢleminden sonra yapılan kaynağı 

zımpara taĢı ile taĢlayınız. 

 

 

 Kaynak çalıĢmaları sırasında çıkan 

kaynak kıvılcımları ve artıkları 

yangınlara sebebiyet verdiğinden 

veya yoldaki mevcut ahĢap 

traversler yandığından, gerekli 

önlemleri alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kaynak yüzeyini tel fırça, keski ve zımpara makinesiyle 

temizledikten sonra küçük bir ayna yardımıyla kaynaklı 

bölgeyi göz kontrolünden geçirdiniz mi? 

  

2. Ray ile kaynak malzemesi arasında metal deformasyonu,  ray 

ile ergimiĢ metalin kaynaĢmaması, ray maddesinin içine cüruf 

ve camlaĢmıĢ kum tanelerinin nüfuz etmesi, kırıklar, 

çatlaklar, kum cüruf, iğne delikleri ve metal deformasyonları 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

3. Kaynak yüzeyinde herhangi bir çukur, leke ve görünür bir 

bozukluk olup olmadığına baktınız mı? 
  

4. 1 metrelik mastarla kaynak bölgesini ortalayacak Ģekilde ray 

mantarının üst ve yan yüzeylerini kontrol ettiniz mi? 
  

5. Markalamada kaynak yapan ekibin numarasını, kaçıncı 

kaynak olduğunu, hangi yılda yapıldığını yazdınız mı? 
  

6. Yapılan kaynakların yazıĢmasının bir örneğini hazırladınız 

mı? 
  

7. Düzenli ve kurallara uygun çalıĢtınız mı?   

8. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

9. ÇalıĢma alanını tertipli ve düzenli kullandınız mı?   

10. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız mı?   

12. ÇalıĢma alanını tertipli ve düzenli bıraktınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME      
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Gözle doğrudan görülmeyen cebire yatakları, taban altındaki çıkıntılar hangi malzeme 

kullanılarak muayene edilir? 

A) Büyüteç   B) Ayna   C) Cam  D) Nivo 

2. Mastar ile ray mantarının üst kısmında yapılan ölçümde mastarların orta kısmındaki 

düĢüklük kaç mm’yi geçmemelidir? 

A) 0,15mm   B) 0,20 mm  C) 1,5 mm D) 2,0 mm  

3. Yuvarlanma yüzeyinde oluĢacak herhangi bir çukurluk normal yollarda % kaç 

eğimden küçük olacak Ģekilde düzeltilmelidir? 

A) 1/200  B) 1/100 C) 1/500 D) 1/1000 

4. Markalamada aĢağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 

A) Kaynak yapan ekibin numarası  

B) Kaçıncı kaynak olduğu  

C) Hangi yılda yapıldığı  

D) Yapılan kaynak cinsi  

5. Hangisi ray gövdesinde çatlamalara neden olmaz? 

A) Conta ayarının iyi yapılmaması 

B) Kaynak öncesi raylardaki delikli kısımların kesilmemesi 

C) Ray kesilmesi gerektiğinde Ģaloma kullanılması  

D) Kaynak sırasında ani soğumalar 

6. AĢağıdakilerden hangisi taĢlama hatalarından değildir?  

A) Kaynak sıcakken ince taĢlama yapılması 

B) TaĢın bir noktada sabit tutularak taĢlanması 

C) TaĢlama sırasında mastar kullanılmaması 

D) Potanın kalıbı ortalamaması 
 

7. AĢağıdakilerden hangisi kaynak metaline cüruf veya kum karıĢmasının 

nedenlerindendir? 

A) Kaynak soğumadan tren geçirilmesi 

B) Kalıbın kaynak aralığını ortalamaması 

C) Kalıp kapağının yerine konmaması veya iyi kapatılmaması 

D) Sıyırma bıçaklarının derine daldırılması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi kalıp bağlama hatalarından değildir?  

A) Kalıpların kaynak boĢluğunu ortalamaması 

B) Contanın yağ, kir ve pastan arındırılmaması 

C) Macunlama iĢleminin yeterince ve titizlikle yapılmaması 

D) Cüruf tablası ile kalıp arasında boĢluk bırakılması 

9. Hangisi kaynak yapımı sırasında yapılan hataların kaynakta meydana getirdiği 

hasarlar değildir? 

A) Soğuk kaynaklar 

B) Ray kırılması 

C) Metal yetersizliği 

D) Profil bozulmaları 
 

10. Günlük yapılan ray kaynakları için çekilen tellerde aĢağıdaki hususlardan hangisi 

belirtilmez? 

A) Kaynak yapıldığı andaki ray ısısı  

B) Ön ısıtma süresi 

C) Kaynağı yapan ekibin numarası 

D) Trenlerin kaynak üzerinden geçiĢ hızları  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Contaları hazırladınız mı?   

2. Kaynak açıklığını ayarladınız mı?   

3. Raylarda mastarlama yaptınız mı?   

4. Kalıpları bağladınız mı?   

5. Potayı hazırladınız mı?   

6. Raylarda ön tavlama yaptınız mı?   

7. Alüminyum+çelik eriğinin dökümünü yaptınız mı?   

8. Kalıpları söktünüz mü?   

9. Kaynak fazlalığını sıyırdınız mı?   

10. Ön taĢlama yaptınız mı?   

11. Ġnce taĢlama yaptınız mı?   

12. Kaynak bölgesini temizlediniz mi?   

13. Yapılan kaynakları incelediniz mi?   

14. Kaynakları markaladınız mı?   

15. Yapılan kaynakların yazıĢmasını hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 A 

6 D 

7 C 

8 B 

9 B 

10 D 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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