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Raylı Sistem Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine, İşletme
Fren Dinamiği ve Seyir Süresi Hesabı
Raylı sistem araçlarının frenlemede tekerleğe etki eden
kuvvetler, frenlemeden kaynaklanan hız
sınırlandırılmaları, tren seyri ve seyir sürelerine etki
eden faktörlerle ilgili hesaplamaları yapabilme
becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Tren Dinamiği ve Tekerlek Kuvvetleri modülünü almış
olmak

YETERLİK

Fren ve süre hesaplarını yapmak

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tren dinamiği ile ilgili
temel hesaplamaları yapabileceksiniz.
Amaçlar
MODÜLÜN AMACI

1. Frenlemede tekerleğe etki eden kuvvetler ile ilgili
hesapları yapabileceksiniz.
2. Frenlemeden kaynaklanan hız sınırlandırılmalarının
hesabını yapabileceksiniz.
3. Tren seyir süresine etki eden faktörlerle ilgili hesapları
yapabileceksiniz.
4. Tren seyrine etki eden faktörlerle ilgili hesapları
yapabileceksiniz.

Ortam: Raylı sistem araçları, atölye, sınıf ve
EĞİTİM
ÖĞRETİM laboratuvar ortamı
ORTAMLARI
VE Donanım: Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, hesap
DONANIMLARI
makinesi, eğitim CD’leri, konuyla ilgili resim ve
materyaller
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
DEĞERLENDİRME
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde hızla gelişen ulaşım sektöründe raylı sistemler alanı önemli bir yer
tutmaktadır.
Raylı sistemler teknolojisindeki gelişmelerin sonucu olarak bu sistemlerde kullanılan
araç ve donanımlar da hızla gelişmektedir. Raylı sistemlerde kullanılan çeken ve çekilen
araçlar da son yıllarda teknolojik olarak hızlı bir gelişim içinde bulunmaktadır. Raylı sistem
araçlarının hareketi sırasında etki eden direnç kuvvetleri, aracın hareketini engellemeye
çalışmaktadır. Ayrıca raylı sistem araçlarının seyri sırasında oluşan aderans ve patinaj
olayları da bu araçlarının hareketlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Raylı sistem
araçlarının hareketine etki eden kuvvetlerin hesaplanması ve buna göre bu araçların
tasarlanması bu araçların güvenliği açısından da önem taşımaktadır.
Bu modül ile raylı sistem araçlarında fren sistemlerinin kullanılması sırasında
tekerleklere etki eden kuvvetlerle ilgili hesaplamalar yaparak raylı sistem araçlarının güvenli
olarak nasıl durdurulabileceği ve kontrol altına alınabileceğini göreceksiniz. Ayrıca frenleme
işleminden kaynaklanan hız sınırlandırılmalarını, tren seyri ve seyir sürelerine etki eden
faktörlerle ilgili hesaplamaları yapabilme becerileri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, frenlemede tekerleğe etki eden
kuvvetler ile ilgili hesapları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem araçlarının çeşitlerini
araştırınız.
Raylı sistem araçlarının tekerlek donanımları ve kullanılan fren sistemleri hakkında
araştırma yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza ve
öğretmenlerinize sununuz.

1. FRENLEMEDE TEKERLEĞE ETKİ EDEN
KUVVETLER
Lokomotif ve vagonlardan oluşan bir tren dizisinin frenleme işlemi aşağıdaki amaçlar
için uygulanır.
Hareket hâlindeki bir trenin durdurulması
Hareket hâlindeki bir trenin hızının düşürülmesi
Rampa aşağı inen bir trenin belirli bir hızda seyrinin sağlanması
Hareket hâlindeki bir trenin; durdurulması, yavaşlatılması veya rampa aşağı inişlerde
rampaya uygun hızla seyrinin sağlanması amacıyla uygulanan frenleme işlemindeki olaylar,
çekme işlemindeki olaylarla tamamen ters bir görünümdedir. Çekme işleminde; seyir
dirençleri, kurp dirençleri ve rampa dirençleri negatif bir etken olarak kendini gösterirken
frenleme işleminde pozitif bir etken olarak kendini gösterir. Buna mukabil rampa aşağı
inişler çekme işleminin tersi olarak frenleme işleminde negatif yönde etki eden bir faktör
olarak karşımıza çıkar.
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Frenleme işlemi; pnömatik (hava) freni ile varsa lokomotifin elektrikli frenlerinden
sağlandığı gibi elektrikli frenin yeterli olmadığı durumlarda her ikisi (elektrikli+pnömatik)
fren birlikte kullanılır. Elektrikli fren kullanmada en büyük avantajlardan biri, fren pabucu
(sabo) sarfiyatından ekonomi sağlandığı gibi elektrikli lokomotiflerde rejeneratif elektrik
freni varsa bir miktar elektrik enerjisini havai hatta (katener) geri verilmek suretiyle elektrik
enerjisinden %15-%20 civarında ekonomi sağlanır.

Hareket hâlindeki bir trenin durdurulması
Hareket hâlindeki bir trenin frenlenebilmesi için trenin hareket yönüne ters yönde bir
kuvvetin uygulanması gerekir. Uygulamada hareket hâlindeki bir trene, frenleme kuvvetinin
(Ffr), hareket yönünün karşısından direkt olarak uygulanması olası değildir. Ancak frenleme
için gerekli olan kuvvet, araçların tekerleklerine gidiş yönüne ters yönde uygulanan baskı
kuvveti ile sağlanmaktadır. Şayet varsa dinamik frenleme sistemleri de pnömatik frenleme
kuvvetine destek olarak kullanılır. Şekil 1,1’de hareket hâlindeki bir taşıtın frenlemede,
tekerleğine etki eden kuvvetler görülmektedir.

Şekil.1.1: Frenlemede tekerleğe etki eden kuvvetler

Tekerlek ile ray arasında “G” ağırlığının, tutunmadan (aderanstan) dolayı meydana
getirdiği ters kuvvet;

Rs=µ.G
olup burada “µ” aderans kat sayısıdır. Taşıtı frenlemek için saboya bir “Ps” kuvveti
uyguladığımızda, sabo ile tekerlek yuvarlanma dairesi arasındaki sürtünmeden dolayı “F fr”
frenleme kuvveti meydana gelir ve bu kuvvetin değeri,

F fr = µ st. P s
olur. Şekildeki kuvvetleri dikkate alırsak üç hâl ile karşılaşılır.

1. Hâl: Rs = Ffr
2. Hâl: Rs > Ffr
3. Hâl: Rs < Ffr
4

1. ve 2. hâllerde frenleme esnasında tekerlekler döner. Fakat 3. hâlde tekerlekler
dönmez ve kayma başlar.
Yukarıdaki 3 hâlden hangisinin olacağı “G”, “Ps”, “µ” ve “µst” büyüklüğüne bağlıdır.
Taşıtın ağırlığı (G) ve sabo baskı kuvvetinin (Ps) değiştirilmesi mümkün olmakla birlikte
aderans ile sabo ve tekerlek yuvarlanma yüzeyi arasındaki sürtünme kat sayıları bir takım
faktörlere bağlı olmaları nedeniyle değiştirilememektedir.
Frenlemede iki farklı sürtünme kuvvetinden yararlanılır. Bunlar;

Tekerlek ile ray arasındaki sürtünme (aderans)
Tekerlekleri patinaj yaptırmadan bir yükü çekmek aderansa ne derecede bağlı ise
tekerlekleri kızaklamadan fren yapmak da buna bağlıdır. Nasıl ki yağışlı havalarda aderans
değeri düşüyor ve lokomotifin daha az yük çekmesine neden oluyorsa frenlemede de fren
etkisini azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkar.

Sabo ile tekerlek arasındaki sürtünme
Sabo ile tekerlek arası sürtünme kat sayısı, özgül sabo basıncına, kullanılan sabonun
sertliğine, aracın hızına, sabo ile tekerlek arasındaki ısıya ve rutubete göre değişir.
Hareket hâlindeki bir trenin; vagonlar ve lokomotif dâhil olmak üzere kütlesi ‘M’ ve
hızı ‘V’ ise trenin sahip olduğu enerji:

Ek= .M.V2

dir.

Trenin durabilmesi için bu kinetik enerjinin sıfırlanması gerekir. Burada lokomotif ve
vagonların seyir dirençleri ile kurp ve çıkan rampa dirençleri bu enerjinin sıfırlanmasına
yardımcı olur. Ancak lokomotif ve vagonların seyir dirençleri ortalama hıza göre
hesaplanmalıdır. Çünkü tren V hızından duruncaya kadar birçok hızdan geçmektedir.
Ek kinetik enerjisinin sıfır olması hâlinde tren durur. O hâlde ‘S’ duruş mesafesinde
bir zıt enerji uygulanmalı ve bu zıt enerji ek değerinde olmalıdır. Bu durumda trenin düz
yolda hareket etmesi hâlinde;

=Rort. S+Ffr. S

eşitliği sağlanmalıdır. Bu eşitlikten uygulanması gereken zıt kuvvet, yani frenleme
kuvveti;
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Ffr=

olur.

Yukarıdaki formülde ‘M’ kütlesi ‘kg’, ‘V’ hızını km/saat ve ‘S’ mesafesini metre
olarak alacak olursak ve frenin ‘S’ duruş mesafesi içinde bir ‘h’ rampası var ise frenleme
kuvveti;

(daN)

bulunur. Bu formülde ‘Rort’ ise;

Rort=RLort+RVort

(daN) formülüyle hesaplanır.

lokomotif seyir direnci;

(daN)
bulunur.
Dingil sayısı:
n=
= Lokomotif ağırlığı (ton)
= Dingil yükü (ton)
Not: Ülkemiz demir yollarının azami dingil yükü 20 tondur. Boji sistemlerde dingil
sayısı mutlaka çift sayı alınmalıdır.

Vagonların ortalama direnci ise;
6

RVort=

.(a+

7

)

(daN) bulunur.

Not: Burada a ve b sayıları vagon tiplerine göre değişen sayılar olup mesafe ve yolcu
vagonlarda a= 1,5 ve b= 4500 iken 80 tonluk cevher vagonlarında A= 1,2 ve B= 4000
olmaktadır.
UYGULAMA: Bir yolcu treninde vagonların ağırlığı 500 ton ve lokomotif ağırlığı 80
tondur. Tren 120 km/saat hızla giderken (% 010) rampada 500 metre mesafe içinde
durabilmesi için gerekli fren kuvvetini hesaplayınız.
Lokomotif ortalama direncini hesaplayalım;

Vagonların ortalama direnci;

RVort=

RVort=

.(a+

(1,5+

)
)=1285 daN

Rort=295+1285=1580 daN
Frenleme kuvveti;

bulunur.

1.1. Sabo Baskı Kuvveti
Sabo baskı kuvveti, saboların tekerleğe bastığı kuvvetidir. Bu kuvvet, fren
silindirlerine uygulanan basınçlı havanın sağladığı kuvvetin bir takım kollar, yataklar ve
tijler vasıtası ile iletilmesi sonucu elde edilir.
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Şekil 1.2: Sabo baskı kuvveti

Fren silindirinin pistonuna uygulanan basınçlı havanın yarattığı kuvvetin, sabo baskı
kuvvetine dönüşmesinde bir takım kayıplar ve iletim oranları dikkate alınır. Buna göre
saboya gelen kuvvet;

P s = K. i. η

formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

K= Fren silindirinde yaratılan kuvvet
i = Kuvvet iletim oranı
η = İletim verimi olup 0,90 – 0,98 arasında alınır.

1.2. Frenleme Oranı
Bir araçta sabo baskı kuvvetinin, araç ağırlığına oranına frenleme oranı (fren emsali =
fren yüzdesi) denir. Buna göre frenleme oranı;

Frenleme oranı(Φ) = ────── .100
G
olarak hesaplanır. Trendeki vagonların toplam sabo baskı kuvveti ve vagonların
daraları dâhil toplam yükü esas alınırsa bir tren için frenleme oranı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Fren ağırlığı (toplam sabo baskı kuvveti)
Frenleme oranı (fren yüzdesi) =
─────────────────────────── . 100
Tren ağırlığı (dara dahil toplam yük)
Frenleme oranı öyle bir değerde olmalıdır ki tekerlek hiçbir zaman bloke olmasın yani
kızaklamasın. Bu değer düşük hızlarda % 85’i geçtiği zaman kızaklama görülmektedir.
Yüksek hızlarda frenleme oranı sabit tutulduğunda sabo tekerlek arası sürtünme kat sayısı
küçük olacağından frenleme kuvveti de düşecektir ve ayrıca % 85 frenleme oranı treni fren
mesafesinde durdurmaya yeterli olmayacaktır. Bu nedenle frenleme oranını yüksek hızlarda
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% 130 ile % 180’e kadar yükseltmek gerekir (Sınır hız olarak 50-60 km/h alınmaktadır.).
Buna kademeli fren denilmektedir.
Bir trenin tümü dolu vagonlardan veya tümü boş vagonlardan teşkil edilmez. Karışık
olarak teşkil edilen bir trende uygulanan bir frenleme işleminde, tren teşkilatında bulunan
boş vagonların kızaklamaması için boş vagonlara dolu vagonlara nazaran daha küçük değerli
fren kuvveti uygulanması gerekir. Bu farklılığı gidermek için kuvvet iletim oranını değiştiren
dolu boş kollarından yararlanılır.
Frenleme işlemi, bilindiği gibi sahip olduğu kinetik enerjinin veya rampaya göre
potansiyel enerjinin negatif bir ivme ile sıfıra indirgenmesidir. Bu enerjinin bir kısmı treni
teşkil eden lokomotif ve vagonların seyir dirençleri ve kurp dirençleri ile geri kalan miktar
ise frenleme kuvveti ile sağlanır.
Frenleme işleminde aşağıdaki eşitlik sağlanmalıdır.

.M.

+h.

.M.

+h.

.S+
.µ

.

.S

.µ . S+

.S

(Φ)= .100

.M.

+h.

.

µ.S+

.S

Her iki tarafın terimleri “Gv”ye bölünür ve “V” hızı (km/saat) cinsinden yazılırsa
frenleme yüzdesi;

(Φ)=

100

Gerekli sadeleştirmeler yapıldığı takdirde;

(Φ)=
Bu formülde;

100

bulunur.

Φ :Fren yüzdesi
V: Hız (km/saat)
H: Rampa
rort: Ortalama direnç (lokomotif+vagon),(daN)
µ : Tekerlek ile sabo arasındaki sürtünme direnci

“rort” ortalama direnç; 700 metrelik fren mesafesi için verilen fren yüzde
tablosuna göre yapılan hesaplamalar sonucu;
10

daN/ton olarak bulunur.

=

Sabo ile tekerlek arasındaki frenleme direnci “µ” ise hızlara bağlı olarak aşağıdaki
formüllerden hesaplanır.

Uygulama: 70 km/saat hızla giden bir trenin % 010 inişte 700 metre mesafede
durabilmesi için fren yüzdesi ne olmalıdır.

µ(70)=68,4 (daN/ton)
rort= 2+

Φ=

Φ=
Trenlerin fren mesafesi ve hesaplanması
11

=3,40 (daN)

.100
x100=49,87≈50

Belli bir hızda giden bir tren dizisinde fren yapıldığında; yol durumu, trendeki fren
durumu ve hıza göre belirli bir süre ve mesafede durur. Fren yapıldığı andan durma anına
kadar gidilen mesafe fren mesafesidir.
Demir yollarımızda azami fren mesafesi 400, 700 ve 1000 metre olarak kabul edilmiş,
trenlerin hızları ve fren yüzdeleri buna göre düzenlenmiştir.
Fren mesafesi hesapları yapılırken 3 saniye kadar makinistin sürati intikal süresinde
kat edilen yol dikkate alınmalıdır. Ancak hava şartları, fren iptali ve sabo cinsleri gibi
faktörler dikkate alındığında ± % 10 hata olabilmektedir.
Hareket denklemlerine göre bir trenin hızı, fren ivmesi (ters ivme) ve fren mesafesi
arasında aşağıdaki bağıntı vardır.

Bu formülde: S: Fren mesafesi (metre)
V: Hız (km/saat)
af: Ortalama fren ivmesi (m/sn2) olarak konulacak olursa fren
mesafesi;

(metre) olur.
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Fren yüzdesi ile ortalama fren ivmesi arasındaki ilişki
Düz yolda trenin fren yüzdesi ile ortalama fren yüzdesi arasında aşağıdaki ilişki
vardır.

(m/s2)

=
Bu formülde: af: Ortalama fren ivmesi (m/s2)
Φ:Trenin fren yüzdesi

Uygulama: Fren yüzdesi % 41 olan bir trenin ortalama fren ivmesini hesaplayınız.

=

=

= 0,32 m/s2

bulunur.

Rampaların fren mesafesine etkisi
Tren fren mesafesi içinde bulunan rampalar fren mesafesine olumlu veya olumsuz etki
ederler. Bu etki; rampa çıkışta olumlu, rampa inişte ise olumsuz etki eder. Bu nedenle fren
duruş mesafesinde rampaları dikkate almak gerekir.
Fren duruş mesafesi içinde bir rampa olduğu takdirde fren duruş mesafesi aşağıdaki
formülle hesaplanır.

(metre) olur.

Bu formülde "ar" rampadan dolayı etki eden ivme olup;
(m/s2)

=

olarak hesaplanır. Rampa inişlerde (-), çıkışlarda (+) değeri kullanılır.
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Uygulama: 80 km/saat hızla giden bir trenin % 010 rampa inişte 700 metre mesafede
durabilmesi için fren yüzdesi ne olmalıdır?

bağıntısından;

700.26.

– 700.26.0,1=6400

=0,45 (m/s2)

=

=
Φ=151.
bulunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekerleğe etki eden kuvvetler ile ilgili hesapları yapınız.

Uygulama-1
Bir trende cevher vagonlarının ağırlığı 1000 ton ve lokomotif ağırlığı 120 tondur. Tren
70 km/saat hızla giderken 700 metrede durabilmesi için gerekli frenleme kuvvetini
hesaplayınız.

Çözüm:
GV=1000 ton
GL=120 ton
V=70 km/saat
S=700 metre
a =1,2
=4500
Ffr=?
Önce vagonların ortalama direncini bulalım.

RVort=

.(a+

)=

( 1,2+

) = 1610 daN

Buradan direkt olarak lokomotif direnç formülünü kullanarak lokomotif ortalama
direncini bulabiliriz.

78+78+42+49=247 daN
=247+1610 =1857 daN
Frenleme kuvveti;

28359 daN bulunur.
15

Uygulama- 2
Tren ağırlığı 1500 ton ve fren ağırlığı 650 tondur. Bu trenin 50 km/saat hızda 700
metre fren mesafesinde emniyetle durabilmesi için azami meyli binde kaç olmalıdır?

Çözüm:
Ps=650 ton
G=1500 ton
V=50 km/saat

Ф=

S=700 metre

rort= 2 +

x100=43,33

=2,70 daN/ton

h=?

=79 daN/ton
Φ=

.100

.100

43,33=

h=

=23,66 bulunur.
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Uygulama- 3
Ortalama fren ivmesi 0,25m/s2 olan bir trenin 60 km/saat hızdaki fren mesafesini
bulunuz.

Çözüm:
= 0,25m/s2
V=60 km/saat
S=?

=555 m olur.
Uygulama- 4
Bir trenin 100 km/saat hızla seyrederken 700 metrede durabilmesi için fren yüzdesi
kaç olmalıdır.

Çözüm:
V=100 km/saat
S=700 m
=?

=

=

= 0,55 m/s2

=
=
=0,55.151-7
=% 76 olur.
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Uygulama -5
Fren yüzdesi 45 olan bir tren 75 km/saat hızla seyrederken % 010 rampa çıkışta kaç
metrede durabilir?

Çözüm:
Φ=45
V=75 km/saat
=0,10
S=?

=
=

=0,344 m/s2

=

= 487 m

Uygulama-6
Bir yolcu treninin fren yüzdesi %100 ise 100 km/saat hızda düz yolda fren mesafesini
hesaplayınız.

Çözüm:
Φ=100
V=100 km/saat
S=?

af =

= 0,70 m/s2

S

=550 m

Burada makinistin 3 saniye sürati intikalden dolayı kat edilen yol;

x 3=83 m

olur. Duruş mesafesi;

St=550+83 =640 m olur.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Lokomotif ve vagonlardan oluşan bir tren dizisinin frenleme işlemi görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket hâlindeki bir trenin hızlanmasını sağlar.
B) Hareket hâlindeki bir trenin durdurulmasını sağlar.
C) Trene ivme kazandırır.
D) Tren gücünü artmasını sağlar.

2.

Tekerlekle ray arasındaki sürtünmeye….… denir?
A) Aderans
B) Patinaj
C) Kuvvet
D) Frenleme

3.

90 km/saat hızla giden bir trenin % 020 inişte 700 metre mesafede durabilmesi
için fren yüzdesi ne olmalıdır?
A) 30
B) 32
C) 45
D) 48

4.

Bir yolcu treninin fren yüzdesi % 90 ise,70 km/saat hızda düz yolda fren
mesafesini hesaplayınız.
A) 350 m
B) 250 m
C) 377 m
D) 122 m

5.

Bir yolcu treninde vagonların ağırlığı 500 ton ve lokomotif ağırlığı 120 tondur.
Tren 100 km/saat hızla giderken (% 020) rampada 500 metre mesafe içinde
durabilmesi için gerekli fren kuvvetini hesaplayınız.
A) 58704 dan
B) 41250 dan
C) 60250 dan
D) 55200 dan

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-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında frenleme işleminden kaynaklanan hız
sınırlandırmalarının hesabını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem araçlarının çeşitlerini
araştırınız.
Raylı sistem araçlarının yapabildikleri hız sınırları hakkında araştırma yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza ve
öğretmenlerinize sununuz.

2. FRENLEME İŞLEMİNDEN
KAYNAKLANAN HIZ SINIRLAMALARI
Hareket hâlindeki bir trene frenleme işlemi uygulandığında belirli bir mesafe yol kat
ettikten sonra durur. Frenleme işlemine başlanılmasından sonra trenin durmasına kadar kat
edilen bu mesafeye “fren duruş mesafesi denir”. Fren duruş mesafesini; sahip olunan
frenleme oranı, yolun durumu ve trenin yaptığı hız belirlemektedir. Özellikle rampa aşağı
inişlerde müsaade edilen fren mesafesinde durma sağlanabilmesi için en önemli etken olan
frenleme oranı trenin hızını belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Trenin seyredeceği güzergâhtaki meyile karşılık yapacağı sürate göre sahip olması
gereken fren yüzdesini veya sahip olunan fren yüzdesine göre güzergâhtaki meyile karşılık
gelen yapılabilecek sürati bulmaya yarayan fren tabloları, 700 m ve 1000 m fren mesafeleri
için hazırlanmıştır. Fren mesafeleri sinyalli işletim sistemi ile donanımlı hatlarda 1000 m,
diğer hatlarda 700 m olarak belirlenmiştir. Fren tablolarının yatay sütunu km/h olarak hızı,
dikey sütunu % 0 olarak meyili (itibari meyili), ortadaki bölümleri de seri veya yavaş tesirli
trenlerin fren yüzdelerini göstermektedir.
Fren teşkilatı bozulmadan geçilen iniş ve yokuşlardaki fren yüzdesi hesabına bu arada
birbirine 2000 metre mesafede olan iki noktayı bağlayan hatla elde edilen meyillerin en
yükseği esas olur. Böyle bir kısımdaki meyil %010’ dan dik ise yukarıdaki 2000 metrelik
mesafe 1000 metreye indirilir. Bu suretle elde edilen meyle itibari meyil denir.
Örnek-1
% 010 itibari meyilde, seri tesirli frene sahip bir trenin 85 km/h sürat yapabilmesi için
700 m fren mesafesinde fren yüzdesi kaç olmalıdır?
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Tablo 2.1: Sürat, fren yüzdesi tablosu
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Fren tablosunda (700 m fren mesafesi için) işaretlendiği gibi bulunur. Bulunan fren
yüzdesi değeri % 74’tür. Fren tablosunda değerlere bakarken emniyet için aradığımız itibari
meyil yoksa bir üst değer, fren yüzdesi yoksa bir alt değer alınır.
Örnek-2
Aşağıda yol durumu verilen A ile B istasyonları arasında çalışacak % 38 fren emsalli
yavaş yük trenine verilebilecek azami hızı, 700 m ve 1000 m fren mesafelerine göre ayrı ayrı
hesaplayınız.
Hakiki rampa değeri % 0 olarak rampanın uzunluğu m olarak

0,0…………………………………… …………....1000
-5,0 .............................................................................3000
-2,0 .............................................................................2000
+19,0............................................................................... 300
+18,0................................................................................400
-2,0............................................................................... 200
0,0................................................................................100
+13,0................................................................................800
0,0................................................................................100
-16,0................................................................................300
-13,0................................................................................300
0,0................................................................................200
+ 8,0................................................................................100
+15,0................................................................................200
0,0.............................................................................. 3000
+2,0................................................................................200
- 2,0.................................................................................100
0,0.................................................................................300
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Tablo 2.2: İtibari meyil değeri tablosu

Fren tablolarındaki itibari meyil bulunurken iki istasyon arasındaki hakiki meyil
değerlerinden 2000 m’lik iki nokta arasındaki en yüksek değere sahip rampa iniş değeri
alınır. Bu hesaplama sonucu elde edilen itibari meyil değeri fren tablosunda yerine konulur.
Hesaplamalar sonucu bulunan meyil değeri % 010’dan fazla çıkarsa 1000 m’lik iki nokta
arası esas alınır.

0. 100+16.300 +13. 300+ 0.200– 8. 100–15. 200+0. 800
İMA-B1 = ─────────────────────────────────── = 2,45
= %0 3
2000
5. 2000
İM A-B2 = ────── = %0 5
2000
1.sonuç 2. sonuçtan büyük olduğu için %0 5 değeri esas alınır.
0. 100 +13. 800+0.100–2. 200+18. 400 +19.300 –2. 100
İMB-A1= ───────────────────────────────── = 11,35 = %012
2000
%012 > % 010 olduğundan itibari meyili 1000 m’lik mesafeye göre bulmalıyız.

0. 100 – 2. 200 + 18. 400 + 19. 300
İM B-A 2 =

──────────────────────── = 12,5 = %0 13
1000
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Fren tablolarından yavaş yük treni için;
700 m’lik fren mesafesi için A-B arası %05 itibari meyile karşılık gelen hız değeri 60
km/h,
700 m’lik fren mesafesi için B-A arası % 013 itibari meyile karşılık gelen hız değeri
50 km/ h,
1000 m’lik fren mesafesi için A-B arası % 05 itibari meyile karşılık gelen hız değeri
65 km/h,
1000 m'lik fren mesafesi için B-A arası % 13 itibari meyile karşılık gelen hız değeri
55 km / h bulunur.
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Tablo 2.3 : 700 m fren mesafesi için eğime karşılık gelen hız değeri tablosu
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Tablo 2.4: 1000 m fren mesafesi için eğime karşılık gelen hız değeri tablosu
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2.1. Harekete Başlayan Trenin Denklemi
Bir trenin belirli bir V hızıyla seyrini sağlaması için bir ivmelenmeye gerek
olmadığından aşağıda belirtilen dirençleri yenmesi yeterli olmaktadır.

R=Rs +Re
Formüldeki “ Rs”, trenin toplam seyir direnci olup lokomotif ve vagonlardan teşkil
edilen bir trenin toplam seyir direnci;

RS=(rL .GL) +(rV .GV) daN olarak hesaplanır.
Re = Eş değer direnç olup rampalı ve kurplu bir güzergahta seyreden bir trenin
karşılaşacağı eşdeğer direnç değeridir.

28

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama-1
Aşağıda yol durumu verilen A ile B istasyonları arasında çalışacak % 40 fren emsalli
seri tesirli yolcu trenine verilebilecek azami hızı, 700 m ve 1000 m fren mesafelerine göre
ayrı ayrı hesaplayınız.
Çözüm:

Hakiki rampa değeri (%0 ) olarak

Rampanın uzunluğu (m) olarak

0,0……………………………………… ………...1000
-5,0 .............................................................................3000
-2,0 .............................................................................2000
+19,0................................................................................300
+18,0................................................................................400
-2,0............................................................................... 200
0,0................................................................................100
+13,0................................................................................800
0,0................................................................................100
-16,0................................................................................300
-13,0................................................................................300
0,0................................................................................200
+ 8,0................................................................................100
+15,0................................................................................200
0,0..............................................................................3000
+2,0................................................................................200
- 2,0.................................................................................100
0,0................................................................................300
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Tablo 2.5: İtibari meyil değeri tablosu

Uygulama- 2
%020 itibari meyilde, seri tesirli frene sahip bir trenin 100 km/h sürat yapabilmesi için
1000 m fren mesafesinde fren yüzdesini fren cetveli tablolarından yararlanarak bulunuz.
Uygulama- 3
Uygulama 1’de verilen değerlerden yararlanarak A ile B istasyonları arasında
çalışacak % 35 fren emsalli yavaş yük trenine verilebilecek azami hızı, 700 m ve 1000 m
fren mesafelerine göre ayrı ayrı hesaplayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Frenleme işlemine başlanılmasından sonra trenin durmasına kadar kat edilen bu
mesafeye ne denir?
A) Fren duruş mesafesi
B) Kayma mesafesi
C) Patinaj mesafesi
D) Fren yüzdesi mesafesi

2.

Fren mesafeleri sinyalli işletim sistemi ile donanımlı hatlarda kaç metre olarak
belirlenmiştir?
A) 500 m
B) 100 m
C) 1000 m
D) 300 m

3.

% 020 itibari meyilde, seri tesirli frene sahip bir trenin 80 km/saat sürat yapabilmesi
için 1000 m fren mesafesinde fren yüzdesini fren cetveli tablolarından yararlanarak
bulunuz.
A) 35
B) 75
C) 55
D) 60

4.

% 010 itibari meyilde, yavaş tesirli frene sahip bir trenin 70 km/saat sürat yapabilmesi
için 700 m fren mesafesinde fren yüzdesini fren cetveli tablolarından yararlanarak
bulunuz.
A) 50
B) 70
C) 30
D) 45

5.

% 022 itibari meyilde, yavaş tesirli frene sahip bir trenin 50 km/saat sürat yapabilmesi
için 1000 m fren mesafesinde fren yüzdesini fren cetveli tablolarından yararlanarak
bulunuz.
A) 39
B) 25
C) 15
D) 41

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
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında trenin seyir sürelerine etki eden
faktörlerle ilgili hesapları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem araçlarının çeşitlerini
araştırınız.
Hareket hâlindeki raylı sistem araçlarının seyir sürelerine etki eden faktörler
hakkında araştırma yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza ve
öğretmenlerinize sununuz.

3. TREN HIZINA VE SEYİR SÜRELERİNE
ETKİ EDEN FAKTÖRLER
A ve B istasyonları arasında çalıştırılması istenilen bir trenin seyir süresini istenilen
bir zaman sürecinde sağlamak mümkün değildir. Çünkü trenin seyir süresini sınırlayan
birçok faktör karşımıza çıkmaktadır. İstenildiği kadar yüksek süratli ve yüksek güçlü
lokomotif seçsek dahi bu seyir sürelerini istediğimiz kadar kısaltmamız mümkün değildir.
Trenin hızına ve seyir sürelerine etki eden faktörler şunlardır.

Yolun kurpları
Yolun kurpları, trenin hızına bir sınır getirir. Bu sınır kurplarda meydana gelecek olan
merkezkaç kuvvetlerinden kaynaklanır. Merkezkaç kuvvetini dengelemek ve trenin ağırlık
noktasını içeriye almak için dever verilse bile trenler kurp yarıçapına uygun hızlarla geçmek
zorundadır. Trenlerin kurplarda yapabilecekleri en yüksek hızlar THTY’nin 10. maddesine
göre belirlenmiş olup bunlar aşağıda gösterilmiştir. Bu hızlar normal deverler içindir.
Devamlı yüksek rampalarda deverlerin indirilmiş olması hâlinde o mıntıkada
yapılabilecek hızlar Genel Müdürlük tarafından ayrıca tespit edilir.
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Kurp yarıçapı

Yük, normal yolcu treni

Süper eks.,mavi tren,eks,ray otobüsü.

180(m)………………………. 45(km/saat) ………………………. 45(km/saat)
200 ………………………... 50

…………………………………50

250 ………………………... 60 …………………………………. 60
300 ………………………... 70 …………………………………. 70
350 ………………………… 75 …………………………………. 75
400 ………………………… 80 …………………………………. 80
450 ………………………… 85 …………………………………. 85
500 ………………………… 90 …………………………………. 90
550 ………………………… 95 …………………………………. 95
600 ……………………...... 100 ……………………………….. 100
700 ……………………….. 100 ……………………………….. 105
800 ……………………….. 100 ……………………………….. 110
900 ……………………….. 100 ……………………………….. 115
1000 ………………………...100 ……………………………….. 120
1200 ……………………….. 100 ……………………………….. 125
1500 ……………………….. 100 ……………………………….. 155
2000……………………………………………………..………….180
2500 ………………………………………………………………. 200
3000 ………………………………………………………………..220
3500 ………………………………………………………………. 235
4000 ………………………………………………………………. 250
4500 ………………………………………………………………. 270
5000 ………………………………………………………………. 280

Bir trenin lokomotifinin ağırlığı ‘‘GL’’(ton) ve vagonların ağırlığı ‘‘GV’’(ton)
ise trenin toplam ağırlığı;

G= GL+GV (ton)
olur.
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Kurp yarıçapı ‘‘R’’ (metre) ve trenin hızı ‘‘V’’ (km/saat) ise; meydana gelen
merkezkaç kuvvet;

V2
F = M. R

formülünden

V .1000 2
7.87 xGxV 2
G.100
x 3600 =
olur.
F=
R
R
9.81
Formül incelendiğinde kurp yarıçapı ‘‘R’’ küçüldükçe merkezkaç kuvvet artacağından
kurplu yollarda düşük hızlarda seyretme zorunluluğu ortaya çıkmakta ve dolayısıyla tren
hızına bir sınırlama gelmektedir. Kurplarda merkezkaç kuvvetinden dolayı bu kuvveti
dengelemek ve trenin ağırlık noktasını içeriye almak için yola belirli bir dever (eğim) verilir
Ülkemiz demir yollarında bu dever d=130 mm ‘dir.
Dever yüksekliği, hız ve kurp yarıçapı arasında aşağıdaki bağıntı bulunmaktadır.

d

V2
= 8.
R

Formülde değerler yerine konulursa;

Vmax = 4. R

(km/saat) yapılacak azami hızı verir.

Uygulama: Kurp yarıçapları 200 m,400 m,600 m,1000 m, ve 2000 m ise yapılacak
azami hızları bulunuz.

V200 = 4. √200 = 55 km/saat
V400 = 4.

√400

= 80 km/saat

V600 = 4. √600 = 100 km/saat
V800 = 4.

√800

V1000= 4.

√1000

=125 km/saat

V2000 = 4.

√2000

=180 km/saat bulunur.
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=115 km/saat

Örnekler incelendiğinde yüksek hızlar için kurp yarıçapının büyük olması gerektiği
görülür. Bu da demir yolu güzergâhının coğrafik şartlarına bağlıdır.

Rampalar
Lokomotif gücüne etki eden en önemli faktör rampalardır. Daha fazla yük çekme
zorunluluğu lokomotif gücünün rampalarda maksimum seviyede kullanılmasını gerektirir.
Rampalarda mevcut lokomotifle azami yük çekmek istersek tren hızını düşürmemiz
gerekecektir; bu da rampaları seyir sürelerini etkileyen önemli bir etken olarak karşımıza
çıkarır. Düz yolda seyir sürelerini kısaltmak trenin hızını arttırmak suretiyle mümkün
olmaktadır. Rampalar trenin hızını azaltan bir faktör olduğundan dolayısıyla seyir sürelerinin
uzamasına neden olur.
Demir yollarında rampalar %0 (binde) olarak ifade edilirler (binde 10 - %010, binde
20 - %020 gibi). Lokomotifin gücünü istediğimiz kadar arttırsak dahi rampalarda istenilen
yükü çekmemiz mümkün değildir.

Yolun teknik standardı
Rampalar ve kurplar yolun geometrik standartları ile ilgili olup yolun yapısı fiziki
standartları kapsamaktadır. Yolun altyapısı ve üstyapısının sahip olduğu standartlar ve bakım
durumu trenlerin hızını ve dolayısıyla seyir sürelerini etkileyen en önemli bir faktör
olmaktadır. Yolun belirli bir bölgesindeki bozukluk hızın azaltılmasına, dolayısıyla seyir
süresinin uzamasına neden olur.
Bir trenin hareket hâlinde değilse yola sadece tren ağırlığından kaynaklanan kuvvetler
gelir. Hareket etmekte olan bir trende ise trenin hareketi nedeniyle ilaveten dinamik
kuvvetler de gelmektedir. Hareket etmeyen bir trende yola gelen kuvvetlerden dolayı
meydana gelen gerilmeler;

M
σs= W
ise dinamik gerilmeler sonucu

σd olacak ve α > 1 olmak üzere;

M
σd= σs.α =
W

.α

olur.

Burada ‘‘M” traversler arası mesafe ve dingil yüküne bağlı olarak ortaya çıkan eğilme
momenti ‘‘W=IxE” olmak üzere mukavemet momentidir. Burada da “I” rayın ölçülerine
bağlı olup atalet momenti adını almakta ve ‘‘E’’ ise rayın fiziksel ve kimyasal özelliklerine
bağlı olup elastikiyet modülü adını alır.
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100 km/saat düşük hızlar için α değerleri aşağıdaki tablodan görülebilir.
V(km/saat) 50
α

60

65

70

75

80

85

90

100

1,083 1,120 1,141 1,163 1,188 1,213 1,214 1,270 1,333

Formüllerdeki ‘‘M’’ ve ‘‘W’’ değerleri rayın ölçülerine, fiziksel ve kimyasal
özelliklerine, traversler arası mesafeye bağlı olup her yola göre sabit değerler vermektedir.
Yani; M/W=C dersek;

σd= σs.C olur.
Yukarıda kısaca açıkladığımız gibi, tren hızı arttıkça ‘‘α’’ sayısı da büyümekte ve
bunun sonucu olarak yola gelen dinamik gerilmeler artmaktadır. Demek oluyor ki yolun
altyapısı tren hızını sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Belirli bir yolda dingil basıncı “P1” ve yapılabilecek azami hız “V1” ise ve bu yolda
‘‘P’’ dingil basıncında bir tren çalıştırmak gerekirse nasıl bir hesaplama yöntemine
başvurulabilir. Şimdi bunu açıklamaya çalışalım.

P1. α 1= P2. α 2

α2 =

P1
P2

.α1

eşitliğinden

bulunur.

Eğer;

α2 < 1,yani α 1 .

P1
< 1 ise; P2 dingil basıncında bir tren bu yolda çalıştırılmaz.
P2

Eğer;

α2 > 1,yani α 1 .

P1
P2

> 1 ise; P2 dingil basıncında bir tren bu yolda çalıştırılabilir.

Uygulama 1: Bir yolun dingil basıncı P1=16 ton ve yapabilecek azami hız 80 km/saat
tır. Bu yolda P2=20 ton dingil basıncı olan bir trenin çalıştırılıp çalıştırılamayacağını
araştırınız.

V1= 80 km/saat ise α1=α80=1,213 dür.

α2 = 1,213.

16
20

=0,97<1

olduğundan bu yolda 20 ton dingil basıncı olan tren çalıştırılamaz.
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Makaslar
İstasyonların giriş ve çıkış makaslarının sistemlerine göre verilen hız sınırlamaları
trenlerin seyir sürelerini etkiler. Makasların tipi, kurpunun değeri, bir emniyet tesisatına
bağlı bulunup bulunması, sapmalı olup olmaması, giriş veya çıkış makası olması gibi
özellikler makasların üzerinden geçilecek hızı belirler.

Lokomotifin konstrüktif yapısı
Tren yüküne göre; düz yol, kurplu yol ve rampalı yollarda yapılacak azami hızlar
incelendiğinde, bu hızın en büyük değerinin düz yollarda olduğu görülür. Kurplu ve rampalı
yollarda bu hızların azaldıkları görülmektedir. Ancak düz yollarda yapılacak azami hızlar
bazı etkenler nedeniyle istenildiği kadar yükseltilemez. Lokomotifin konstrüktif yapısından
kaynaklanan hız sınırlamaları tren hızını etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkar.
Yani bir trenin yapabileceği azami hız diğer bir taraftan lokomotifin yapabileceği azami
hızla sınırlıdır.

Vagonların konstrüktif yapısı
Lokomotifin sürati ve çekeri ne olursa olsun yolun durumu ne kadar müsait olursa
olsun çekilen vagonların imalatından kaynaklanan teknik özellikleri, trenin hızını istenilen
değerlere çıkarmamızı engelleyecektir. Vagonların sahip oldukları tekerlek yapıları, dingil
açıklıkları, boji sistemleri, fren donanımları gibi özellikleri yapabilecekleri hızları belirler.
Vagonların yapabilecekleri azami hızlar trenin hızını dolayısıyla seyir sürelerini belirleyen
faktörlerden biridir.

Elektrifikasyon tesisleri
Elektrikli hatlarda havai hattın yani katenerin inşa tarzı trenlerin süratine sınırlama
getirebilmektedir.

Fren durumu
Trenlerin, işletme sistemlerine göre belirlenen fren duruş mesafelerine uymak
zorunluluğu trenlerin hızını sınırlamaktadır. Bir trenin belirli bir yol kesiminde önceden
belirlenen duruş mesafesini aşmadan durması, sahip olduğu frenlerin ağırlığına ve tesirine
göre yapacağı sürate bağlıdır. Özellikle inişlerdeki en yüksek hızlar, trende bulunan fren
ağırlığına bağlıdır. Fren ağırlıklarına göre yapılabilecek en yüksek hızlar THTY’de
belirlenen fren tablolarında gösterilmiştir. Düz yolda veya inişlerde tren hızının dolayısıyla
seyir süresinin bulunmasında en belirleyici faktör trenin sahip olduğu fren ağırlığı ve
tesiridir.

İşletmecilik koşulları
İşletmecilik gereği ortaya çıkan birçok değişken, trenlerin hızının düşürülmesini
gerektirmektedir. Bunlar; trafiğin idare edilme sistemlerine göre olması, gereken emniyet
amaçlı hız azaltmaları veya duruşlar ile trenin arkadan ranforlu olması, önden çekilmeyip
arkadan itilmesi, yol personeline ihbarsız sevk edilmesi gibi özel durumlarda ortaya çıkan ve
kaçınılmaz olan hız azaltmalarıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama- 1: P1=20 ton ve V1=70km/saat tir.P2=18 ton ise V2= hızı ne olur?
Çözüm:

V1=70km/saat için α1= α70=1,163’tür.

20
= 1,292 >1 olduğunda 70km/saat hızın üzerinde bir hıza
18
çıkabilir. Şimdi bu hızı hesaplayalım.

α2

= 1,163.

α=1+

formülünden

α2= 1+
1,292= 1+

=94 km/saat bulunur.

Uygulama- 2: P1=20 ton veV1=80km/saat tir. V2=100km/saat olabilmesi için P2=
dingil basıncı ne olmalıdır.
Çözüm:

V1=80km/saat için α1= α80=1,213’tür.
V2=100km/saat için α2= α100=1,333’tür.
P1.α1= P2. α2

α1
P2 = −−−−−−− . P1
α2
P2=

yazılıp değerler yerine konulacak olursa

. 20 =18,20 ton bulunur.
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Uygulama-3: Kurp yarıçapları 150 m, 250 m, 550 m,1500 m, ve 1750 m ise yapılacak
azami hızları bulunuz.

V150 = 4.

√150 =49 km/saat

V250= 4.

√250

=63 km/saat

V550= 4.

√550

=94 km/saat

V1500 = 4. √1500 =155km/saat
V1750= 4. √1750 =167 km/saat bulunur.
Uygulama -4: P1=25 ton ve V1=80km/saat’ tir.P2=24 ton ise V2= hızı ne olur?
Çözüm:

V1=80km/saat için α1= α80=1,213’tür.

25
= 1,263 >1 olduğunda 80km/saat hızın üzerinde bir hıza
24
çıkabilir. Şimdi bu hızı hesaplayalım.

α2 = 1,213.

α=1+

formülünden

α2= 1+
1,263= 1+

=88,8 km/saat bulunur.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi trenin hızına ve seyir sürelerine etki eden faktörler biri
değildir?
A) Yolun kurpları
B) İşletmecilik koşulları
C) Lokomotif ağırlığı
D) Makaslar

2.

Kurplarda merkezkaç kuvvetinden dolayı bu kuvveti dengelemek ve trenin ağırlık
noktasını içeriye almak için yola belirli bir ………… verilir?
A) Rampa
B) Standart
C) Dever(eğim)
D) Fiziki standart

3.

Ülkemiz demir yollarında kullanılan dever değeri ne kadardır?
A) 150 mm
B) 60 mm
C) 90 mm
D) 130 mm

4.

2000 m kurp yarıçapına göre bir trenin yapabileceği azami hızı hesaplayınız.
A) 120 km/saat
B) 90 km/saat
C) 180 km/saat
D) 70 km/saat

5.

THTY’ nin 10. maddesine göre 400 m kurp yarıçapına göre normal yolcu treninin
yapacağı en yüksek hız ne kadar olmalıdır?
A) 55 km/saat
B) 80 km/saat
C) 90 km/saat
D) 65 km/saat

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-4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında
ilgili hesapları yapabileceksiniz.

tren seyrine etki eden faktörlerle

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ulaşım faaliyetlerinde kullanılan raylı sistem araçlarının çeşitlerini
araştırınız.
Hareket hâlindeki raylı sistem araçların seyrine etki eden faktörlerle ilgili araştırma
yapınız.
Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza ve
öğretmenlerinize sununuz.

4. TREN SEYİR SÜRELERİNİN
HESAPLANMASI
Bir tren seyrettiği güzergâhta değişik değerli rampalar ve kurplarla karşılaşması
sonucu devamlı hız değişiklikleri ile karşı karşıya kalır. Trenin seyri esnasında, çeken aracın
tekerleklerine uygulanan güç ve bu gücün yarattığı tekerlek kuvvetinin etkisi ile tren ya sabit
bir hızla seyreder veya akselerasyon kazanır. Bu kadar değişik parametrelerden dolayı bir hat
güzergâhında seyreden bir trenin seyir süresinin hesaplanması oldukça karmaşık olmaktadır.
Ancak son yıllarda bilgisayarların kullanılması ile seyir sürelerinin hesaplanması
kolaylaşmış ise de yine de bilgisayarlara temel bilgilerin verilmesi şartıyla bu kolaylıklar
sağlanmaktadır.
Yol dairesinden gelen yol “şenaj” (uzunlama) profilleri Alman “Strahl” yöntemiyle,
seyir müddetlerinin hesaplanmasına imkân verecek bir şekle dönüştürülür. Bu dönüştürmede
birbiriyle birleşme şartlarına uyan meyiller birleştirilir ve bu meyillere kurp direnci de ilave
edilerek muadil meyil değerleri bulunarak yol profilleri hazırlanır. Hazırlanan bu profiller,
seyir müddetlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere cer dairesi özel arşivinde saklanır.
Yol şenaj profilleri ile verilen hakiki meyillerin birleşme şartları aşağıda belirtilmiştir.
% 01 fark değerli meyiller uzunluğu ne olursa olsun tümü birleştirilir.
% 02,5 fark değerli 5 km uzunluğa kadar olan meyiller birleştirilir.
Rampa değeri ne olursa olsun 300 m’yi geçmeyen uzunluktaki meyiller birleştirilir.
Bu birleştirmede toplam uzunluk 2500 m’yi geçmeyecektir.
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İki rampa arasındaki 200 m’ye kadar olan düzlükler orantılı olarak taksim edilir.
Birleştirme şartlarına uyan meyillerin birleştirilmesi ve kurp direncinin de ilave
edilmesi sonucu bulunan muadil meyiller, iki istasyon arasında işleyecek olan trene verilecek
yük ile azami hıza göre seyir müddetlerinin tespit edilmesinde kullanılır.
Trenlerin seyir müddetleri (süreleri); asgari seyir süresi ve tabii seyir süresi olmak
üzere iki çeşit olarak belirlenir.
Tabii seyir süresi; bir trenin iki istasyon arasında normal olarak kat edebileceği seyir
süresidir.
Asgari seyir süresi; bir trenin iki istasyon arasını % 50 tenzilli yük ile kat ettiği seyir
süresidir. Asgari seyir süreleri tehirli trenlerin azami hızı geçmemek şartı ile tehirlerini
azaltmak için kullandıkları seyir süreleridir.
Seyir süreleri, eskiden muadil meyillere göre hazırlanan yol profilleri ve lokomotifin
K/V diyagramı yardımı ile özel gereçlerle ele çizilerek veya cer mekanik şubesinde bulunan
AMSLER cihazı ile tespit edilirdi. Gelişen teknolojiye uygun olarak bu yöntemlerle beraber
özel program yüklenmiş bilgisayar kullanılarak seyir süreleri hesaplanmaktadır.

4.1. Rampa /Hız(K/V) Diyagramı
Her tip lokomotif için ayrı ayrı olarak hazırlanırlar ve lokomotifin cer edeceği trenin
tabii seyir müddetlerini tespit etmek için kullanılır. Dikey ekseninde % 0 olarak rampayı,
yatay ekseninde km/h olarak sürati, yatay ve dikey eksenler arasında yük eğrileri gösterilir.
K/V diyagramı yardımıyla;




Hız ve yük belirli olduğu zaman rampayı,
Yük ve rampa belirli olduğu zaman hızı,
Rampa ve hız belirli olduğunda yükü tespit edebiliriz.

K/V diyagram yardımı ile bulunan yük değeri takribi değerdir. Yük tespitinin en iyi
yapıldığı diyagram yük/rampa diyagramıdır. K/V diyagramının matematiksel yolla
çizilmesinde eş değer rampa değeri;

T – RL – R v
re (k) = ───────── (daN/ton)
GL + Gv
formülünden yararlanılarak bulunur. Formüldeki T değeri lokomotifin cer gücüdür.
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Uygulama-1
Dingil sayısı 6, ön görüş alanı 12 m2, ağırlığı 111,6 ton, cer motorlarının gücü 1220,7
KW olan bir lokomotifin; 20, 40, 60 km/h hızda 700, 900 ve 1000 tonluk yükler için rampa
değerlerini hesaplayıp K/V diyagramını çiziniz.
20 km/h hızda rampa değerleri;
P. 360

1220,7. 360

Tekerlek cer kuvveti T = ────── = ──────── = 21972 daN
V
Dingil basıncı;

20

P = 111,6 / 6 = 18,6 ton
13,15

0,004526 . A . V²

r L = 0,65 + ───── + 0,00932 . V + ────────────
P

daN/ton

P. N

13,15

0,004526 . 12 . 20²

rL = 0,65 + ────── + 0,00932 . 20 + ─────────── = 1,736 daN/ton
18,6

18,6. 6

RL = GL. rL olduğundan RL = 111,6. 1,736 ≡ 193,7 daN
V2

202

r v = 2 + 0,057 ─── olduğundan

r v = 2 + 0,057

100

700 ton yüke göre

─── = 2.228 daN / ton

100

Rv = rv . Gv = 2,228 . 700 = 1560 daN

T – RL – R v
k = ──────────── (daN/ton)
GL + Gv
21972 – 193,7 – 1560
k = ──────────────── = 24,91 = 25 daN/ton
111,6 + 700
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900 ton yüke göre

Rv = rv . Gv = 2,228 . 900 = 2005,2 daN

21972 – 193,7 – 2005,2
k = ───────────────── = 19,54 = 20 daN/ton
111,6 + 900
1000 ton yüke göre

Rv = rv . Gv = 2,228 . 1000 = 2228 daN

21972 – 193,7 – 2228
k = ─────────────── = 17,58 = 18 daN/ton
111,6 + 1000
700 Ton
20
km/h
40
km/h
60
km/h

900 Ton

1000 Ton

25

20

18

11

9

8

6

4

3
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Şekil 4.1: Rampa hız (K/V) diyagramı
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Şekil 4.2: Rampa hız (K/V) diyagramı
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Yardımcı Devre Güçleri
Yardımcı devre güçleri aşağıda yazılı kompanentler tarafından harcanan güçlerdir.

4.2. Çekilecek Yükün Hesaplanması
Bilindiği gibi yolcu trenlerinin kaç vagondan teşkil edileceği dolayısıyla kaç ton yük
çekeceği yolcu taleplerine göre önceden belirlenmektedir. Yük trenlerinde ise dirençleri
yenen tekerlek kuvvetinden yararlanmak suretiyle azami yükün çekilmesi esas alınır.
Tekerleğe uygulanan gücün (cer motor gücü) P olan bir lokomotifin, “V” hızındaki
tekerlek kuvvetinin (cer gücünün);

360. P
T = ────── daN
V
formülü ile hesaplandığı bilinmektedir. Bu “T” kuvveti karşılaşılacak dirençlere
eşitlendiğinde;

T = RL + Rv + Re
olur. Değerleri açacak olursak;

T = RL + G v . r v + r e . (Gl + G v)
bulunur. Buradan çekilecek yük;

T – RL – re . G l
G v = ─────────── ton
r v + re
olur. Aynı yöntemle çekilecek yük belli iken, bu yükün hangi eşdeğer rampada
çekilebileceği aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir.

T – RL – R v
re = ───────── daN/ton
Gl+Gv
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Uygulama- 2
Dingil sayısı 6, ön görüş alanı 12 m2, ağırlığı 111,6 ton, tekerlek cer kuvveti 22400
daN olan bir lokomotifle; %012 rampa üzerinde 450 m yarıçaplı kurp olan bir güzergâhta bir
yük treni çekilecektir. Lokomotifin 20 km/h hızla çekeceği yükü bulunuz.
Dingil basıncı P = 111,6 / 6 = 18,6 ton
0,004526 . A. V²

13,15

r L = 0,65 + ───── + 0,00932 . V + ──────────── daN/ton
P

P. N
0,004526. 12. 20²

13,15

r L = 0,65 + ────── + 0,00932. 20 + ─────────── = 1,736 daN/ton
18,6

18,6 . 6

RL = GL. rL
RL = 111,6 . 1,736 ≡ 193,7 daN
V2
rv = 2 + 0,057 ───── daN/ton
100
202
rv = 2 + 0,057 ──── = 2.228 daN/ton
100
650

650

rk = ────── = ─────── = 1,64 daN/ton
R – 55

450 –55

re = rr + r k
= 12 + 1,64
= 13,64 daN/ton
T – RL – (re. GL)
G v = ──────────── ton
rv + r e
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22400 – 193,7 – (13,64. 111,6)
G v = ──────────────────── = 1303 ton
2,228 + 13,64

4.3. Hamule/Rampa Diyagramı
Sabit süratte patinaj sınırı esas alınarak dikey ekseni ton olarak yükü, yatay ekseni ise
iki belirli hat kesimi arasındaki en büyük rampaya en küçük kurp direnci eklenerek bulunan
% 0 olarak rampayı gösterir.
Treni temin edecek lokomotifin cer edeceği yükü tespite yarayan yük/rampa
diyagramları her tip lokomotif için ayrı ayrı hazırlanır.
Yük tespit etmek için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır.

Yük tespit edilecek bölgedeki en büyük rampaya varsa üzerinde bulunan en küçük
yarı çaplı kurpun direnci ilave edilerek eşdeğer rampa değeri bulunur.
Bulunan değer, lokomotife ait yük/rampa rampa diyagramında yatay eksene
yerleştirilir. Bu noktadan, sabit süratteki cer eğrisine bir dik çizilir.
Eğri üzerindeki kesişme noktası lokomotifin cer edebileceği yük miktarını gösterir.
Uygulama- 3
İki istasyon arasındaki güzergâhta % 017 rampa üzerinde 450 ve 700 m yarı çaplı
kurplar bulunmaktadır. Şekil 4.3’te verilen hamule/rampa diyagramına göre lokomotifin
çekebileceği yükü tespit ediniz.

Şekil 4.3: Hamule rampa diyagramı
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650
rk = ─────
R - 55
650
rk = ─────── = 1,64 daN/ton
450 – 55
re = rr + rk
= 17 + 1,64
= 18,64 daN/ton rampa çıkışta
re = rr – Rk
= 17 – 1,64
= 15,36 daN/ton rampa inişte
Şekildeki hamule/rampa diyagramından kesik çizgi ile gösterildiği gibi rampa çıkışta
yaklaşık 460 ton bulunur.
Rampa inişte düz çizgi ile gösterildiği gibi yaklaşık 540 ton bulunur.

Şekil 4.4: Hamule rampa diyagramı
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Şekil 4.5: Hamule rampa diyagramı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama-1: Dingil sayısı 6, ön görüş alanı 10 m2, 1500 KW tekerlek gücü olan bir
dizel lokomotifin ağırlığı 120 tondur. Bu lokomotifin 500.600.700 tonluk yükler ve 40.50.60
km/h hızlardaki rampa değerlerini hesaplayıp rampa hız (K/V) diyagramını çiziniz.
Öneri: Öğrenme faaliyeti 4’teki uygulama 1’deki formül ve çizelgelerden
yararlanarak uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
Uygulama- 2: Dingil sayısı 6, ön görüş alanı 11 m2, ağırlığı 120 ton, tekerlek cer
kuvveti 14310 daN olan bir lokomotifte % 020 rampa üzerinde 500 m yarıçaplı bir
güzergâhta bir yük treni çekilecektir. Lokomotifin 40 km/h hızla çekeceği yükü bulunuz.
Öneri: Öğrenme faaliyeti 4’teki uygulama 2’de verilen örnekten yararlanarak
uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
Uygulama- 3: İki istasyon arasındaki güzergâhta % 020 rampa üzerinde 550 ve 750 m
yarıçaplı kurplar bulunmaktadır. Şekil 4.6’da verilen hamule/rampa diyagramına göre
lokomotifin çekebileceği yükü rampa çıkışta ve rampa inişte tespit ediniz.

Şekil 4.6: Hamule rampa diyagramı

Öneri: Öğrenme faaliyeti 4’teki uygulama 3’te verilen örnekten yararlanarak
uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Treni temin edecek lokomotifin cer edeceği yükü tespite yarayan diyagramlara ne ad
verilir?
A) Yük/Rampa
B) Rampa/Hız
C) Yük/Hız
D) Yol/Hız

2.

Lokomotifin cer edeceği trenin tabii seyir müddetlerini tespit etmek için kullanılan
diyagramlara ne ad verilir?
A) Yük/Rampa
B) Yük/Hız
C) Yol/Hız
D) Rampa/Hız

3.

Rampa/Hız diyagramını çizmek için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?
A)

B)

C)

D)
4.

K/V diyagramı yardımıyla ………….tespit edebiliriz.
A) Lokomotif direncini
B) Hız ve yük belirli olduğu zaman rampayı
C) Kurp direncini
D) Trenin seyir süresini
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5.

3180 KW gücündeki bir elektrikli lokomotifin devamlı rejimdeki hızı V= 40 km/saat
ve lokomotif ağırlığı GL=120 ton dur.Bu lokomotifin %027 rampada çekeceği yükü
hesaplayınız?(n=6,A=12 m2)
A) 861,9 ton
B) 985 ton
C) 1325,8 ton
D) 1458 ton

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.

54

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Hareket hâlindeki bir trenin durdurulmasını hesapladınız
mı?
Sabo baskı kuvvetini hesapladınız mı?
Fren yüzdesini hesapladınız mı?
Rampalarda fren mesafesini hesapladınız mı?
Frenleme işleminden kaynaklanan hız sınırlamalarını
hesapladınız mı?
Tren hızı ve seyir süresine etki eden faktörleri
hesapladınız mı?
Rampa /hız diyagramı hesaplarını yaptınız mı?
Çekilecek yükü hesapladınız mı?
Yük/rampa diyagramı hesaplarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için
öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
D
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
D
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
C
D
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
C
B
A
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