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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Demir yolunun tam hizmet verebilmesi, büyük çapta üzerinden geçtiği köprü ve
menfezlerinde su akış sisteminin yeterli olmasına bağlıdır. Menfez üzerinde gereksiz biriken
su, özellikle don olayı meydana geldiği zaman tehlikeli olmaktadır. Debuşesi (boşluk)
azalmış olan bir geçidin önünde birikintiler oluşur. Su birikintileri taban zemine sızan, çok
pahalı onarımlara sebep olan ve ray yüzeyinde çatlama meydana getiren yumuşak kesimlerin
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden ekonomik bir demir yolu projelendirmesi için
uygun olarak hazırlanmış bir drenaj sistemi gereklidir. Projelendirme aşamasından demir
yollarının geçeceği güzergâh ona göre tespit edilir.
Suyun sürükleyerek yaptığı erozyonlar, rüzgâr hasarları, kar yükü, buz etkisi, zemin
bozulmaları, malzeme yorulmaları, aşırı yüklenmeler nedeniyle bozulmalar vb. deformasyon
nedenleridir.
Bu modülde demir yolunun engelleri aşmak için üzerine yapılan sanat yapılarının
deformasyon kontrollerini yapmayı öğreneceksiniz. Bu modül sonunda kazanacağımız
becerilerle milli serveti koruyacağınızı ve hayatlar kurtarabileceğinizi unutmayınız.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında köprülerde tamirat çalışmaları
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Köprüleri askıya almak hakkında araştırma yapınız. Topladığınız bilgileri sınıf
ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KÖPRÜLERİ TAMİRAT YAPMAK
1.1. Köprü ve Menfezlere Ait Terimlerin Tanıtılması
Akarsu, kara yolu, demir yolu veya benzeri engelleri geçmek üzere inşa edilen, imla
altında olmayan ve açıklığı 8 m ve daha büyük olan sanat yapılarına köprü denir.
Açıklığı 8 metreden küçük olan köprüler ve açıklığı ne olursa olsun imla altındaki
bütün sanat yapılarına menfez denir.
Menfezler; beton, çelik, kil veya diğer malzemelerden yapılmış olabilir. Bir menfezin
şekli dikdörtgen, dairesel veya başka tiplerde olabilir.
Çeşitleri ise boru menfez (büz), betonarme kutu menfez, kemer menfez, tabliyeli
menfez ve dalo menfezdir. Bir menfez temel dört kısımdan oluşur. Bunlar; giriş duvarı, çıkış
duvarı ve gövde ve menfez altı betonu (invent betonu)dur. Giriş ve çıkış duvarları, toprak
dolguların oyulmaya karşı korunması için önemlidir.
Gövdenin uzunluğu koruma ile kısaltılabilir. Çıkış seviyesi yüksektir. Bununla beraber
bu şekilde düşen jet, akarsu yatağını oyabilir. Koruma yapısına ihtiyaç duyar. Yalnız bu
değil gövde, dolgunun içinde olacağı için dolgu gövdesindeki oturmadan etkilenebilir ve
çıkış seviyesi de yüksek olduğu için kayıp daha az olacaktır. Bu yüzden menfezin debi
kapasitesi daha az olacaktır.
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Resim 1.1: Menfez inşaatı

Menfezin girişi belli bir yükseklikte tutulmuşsa dolgunun memba tarafından su
birikintisi (göl) olur ve bu yüzden dolgu bir dolgu baraj gibi çalışır ve stabilitesi tehlikede
olabilir. Böylece yapımı ve bakımı pahalı olacaktır. Böyle sebepleri ve deformasyonları
engelleyeceğiz.

Şekil 1.1: Menfez boy kesiti

Düşen jetten dolayı da akarsu yatağı oyulabilir. Bu oyulmayı önlemek için mansap
(menfez çıkışı) tarafına bazı koruma yapıları yapılmalıdır. Gövde de doğal akarsu yatağına
gömülmelidir. Böylece gövde, dolguda oluşacak oturmadan etkilenmeyecektir. Mansap
tarafından menfez gövdesi, çıkışta jet dolguya tesir etmeyecek uzunlukta
konsollaştırılmalıdır.


Viyadük: Yüksek vadiler üzerine kurulan çok açıklıklı köprüler



Tabliye: Üzerine üstyapı döşenen ve köprü ayakları üzerine oturan taşıyıcı
kısım



Kardöken: Köprü kenar ayaklarında imla tutucu olarak yapılan kaplama



Gardbalast: Kenar ayaklarda yapılan balast siperliği (balast tutucu)
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Tempan duvarı: Köprü tabliyesinde yapılan balast siperliği (balast tutucu)



Kuşinet: Mesnet altı taşı (köprü mesnet platformu)



Garguy: Köprü tabliyelerinde toplanan suyu akıtma tertibatı



Elevasyon: Menfez ve köprü ayaklarında temel ile mesnet bankı arasındaki
kısmına elevasyon denir. Elevasyon kâgir, beton veya daha ince kesitli olması
gerektiğinde betonarme olarak yapılabilir.



Rötret: Temel üst seviyesi



Ferbeton köprü: Beton içerisinde çelik kirişleri yeni ray konularak yapılan
tabliye



Kompozit köprü: Çelik kirişler üzerine betonarme döşeme teşkil edilerek
yapılan tabliye şekli



Demontabl: Uygulaması çeşitli açıklıklar için kullanılabilen hazır çelik köprü



Kavalet: Köprü montaj ve yapımı için kullanılan iskele



Domuzdamı: Ahşap azmanların üst üste konulması ile teşkil edilen iskele



Ray imbisat tertibatı: Isı farklarından dolayı köprüde, dolayısıyla raylarda
meydana gelen uzama ve kısalmalar



Kotray: Trenin köprü üzerinde derayını önleyici tertibat



Talveg kotu: Derelerin, nehirlerin veya herhangi bir yolun (kara yolu) tabii
zemin üstü



Ambuatman: Köprü ve menfez ayakları etrafında temel tabanı ile rötret
arasındaki çıkıntılar



Barbakan: Köprü ve menfez ayakları arkasındaki birikebilecek suların tahliyesi
için beton içine yerleştirilen drenaj kanalları



Dalo: Küçük açıklıklardaki menfez ayakları üzerine oturan betonarme veya taş
plak menfez



Derivasyon: Mecranın normal akış istikametinin değiştirilmesi



Rakortman: Farklı konumların uyuşumlarının sağlanması



Radye: Köprü ve menfez ayakları arasına yapılan grobeton döşeme
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Brit: Radye uçlarında oyulmayı önleyici duvarcıklar



Box: Kutu şeklinde betonarme menfez



Kotrpua: Köprü ve menfez kenar ayaklarından dengeyi sağlayan beton ağırlık



Kontrfleş (ters sehim): Çelik köprülerde kendi ağırlığından meydana
gelebilecek eğilme miktarları kadar ters olarak verilen eğim



Nivelet: Güzergâhta yapılan yükseltme



Debuşe: Sel suları ile daima akarsular geçirmek üzere köprü altında boşluğa
debuşe denir. Debuşe bir yüzey parçası olup bu yüzeyin iki yan kenarını
köprünün dik olan ayakları, üst kenarını tabliye veya esas kirişin altı, alt
kenarını ise tabii zemin sınırlandırır. Bu yüzeye debuşe sathı denir. Debuşe
yüksekliği tabliyenin altı ile zemin yüzeyi arasında kalan temiz yüksekliktir. İki
ayağın yüzeyinin arasında kalan temiz açıklığa da debuşe hattı veya debuşe tulü
denir. Eğer köprü bir kaç açıklıktan oluşuyorsa açıklıkların toplamına yani tüm
debuşe hatlarının ayrı ayrı toplanmasına hattı debuşe denir.



Mesnet bankı ve teçhizatı: Köprü tabliyesinden yük, mesnetlere intikal eder,
mesnetlerden mesnet bankına ve dolayısı ile köprü ayağına ve oradan da temele
intikal eder. Genel olarak köprü mesnetleri her ayakta iki tanedir. Mesnet bankı
yükleri ayağa intikal ettirmeye yarar.

Resim1.2: Mesnet bankı
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Şekil 1.2: Köprü ve menfez açıklıkları



Kanat ve ricat duvarları ile kardkonların durumu

Köprülerin kenar ayaklarının arkaları genel olarak daima dolgu olduğundan bu
dolgunun debuşeyi doldurmaması için istinat duvarı mahiyetinde bir duvarla durdurulması
lazımdır.
Toprağı önlemek için iki şekilde duvar yapılır. Bazı köprülerde bu dolguyu tutacak
duvarlar kenar ayaklara dik olarak inşa edilir. Bu duvarlara ricat duvarlar denir. Kenar ayak
istikametinde yapılan duvarlara ise kanat duvarı denir. Bunların uçları zeminin durumuna
göre geriye doğru bükülür bu duvarların üst kısımları dolgu eğimine uygun boyları ise
üçgenin tabanına eşittir. Kanat duvarlarının uçları genel olarak duvar uzunluğunun ¼’ü kadar
ayak yüzünden geriye alınır.
Duvarın dış taraf önüne yığılan ve şekli bir koninin ¼’üne eşit toprak yığınından
ibarettir. Bu toprak yığınına kardkon denir. Kardkonun boyu ayak yüksekliğinin 1 veya 1,5
katı olur. Ricat duvarının hacminden tasarruf etmek için boyu daima ayak yüksekliğinden
(20 cm) fazla yapılır.

Şekil 1.3: Köprü elemanlarının tanımlanması
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1.2. Köprülerin Sınıflandırılması ve Özellikleri


İnşaat amacı bakımından










Yapılarda kullanılan malzeme bakımından


Masif köprüler
o
Kâgir köprüler
o
Ferbeton köprüler
o
Beton köprüler
o
Betonarme köprüler
o
Ön gerilmeli beton köprüler





Çelik köprüler
Ahşap köprüler
Kompozit köprüler

Sabit veya hareketli olmaları bakımından





Daimi köprüler
Muvakkat köprüler

Köprü ekseni ile yol ekseninin kesişmesi bakımından





Sabit köprüler
Hareketli köprüler

Daimi veya muvakkat olmaları bakımından





Demir yolları köprüleri
Kara yolu köprüleri
Kanal köprüleri
Yaya köprüleri
Vinç, kreyn, taşıt bantları için

Dik köprüler
Verev köprüler

Köprünün doğruda veya kurpta olmasına göre



Düz köprüler
Kurpta köprüler
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1.2.1. Yapılarda Kullanılan Malzeme Bakımından Köprülerin Cinsleri ve
Özellikleri
Köprünün cinsi, yapılacağı yere bağlı olduğu gibi kullanılacak malzemeye de bağlıdır.
Köprüde geçişi sağlayan kısım hangi malzemeden yapılmışsa köprü o adı alır.


Ahşap köprüler

Köprünün geçişini temin eden esas kısımları ahşap olarak inşa edilmiş köprülere ahşap
köprü denir. Ahşap malzeme ile yapılan köprüler daha ziyade geçici (muvakkat) yerlerde
kullanılır. Ahşap köprü şebekemizde kullanılmamaktadır.


Masif köprüler

Masif köprüler kâgir, beton ve betonarme olarak inşa edilen köprülerdir. Köprü
üzerinden her türlü geçişi sağlayan kısma tabliye denir. Tabliyeyi taşıyan kısma ayak denir.
Bazı köprülerde tabliye ile ayak beraber bazılarında ise ayrı ayrı yapılır.


Masif köprülerin sınıfları


Kâgir köprü

Kâgir köprünün inşasında kullanılan belli başlı malzemeler; moloz taşı, muhtelif
şekilde yonu taşı, kum, çakıl, çimento, yalıtım malzemesi, kalıp ve iksalık kereste, çivi,
kanca, bulon vs.dir.

Resim 1.3: Betonarme köprü



Beton köprüler

Beton köprünün inşasında kullanılan malzemeler; kum, çakıl, çimento, kalıp ve iksa
için kereste, çivi, kanca, bolun vs.dir
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Betonarme köprüler

Betonarme köprülerin inşasında kullanılan malzemeler; çubuk demir, kum, çakıl,
çimento, kalıp ve iksalık kereste, çivi, bulon, kanca vs.dir.


Çelik köprüler

Köprünün geçişini temin eden esas kısımları çelik olarak inşa edilmiş köprülere çelik
köprü denir.Çelik köprülerin sınıfları aşağıda açıklanmıştır.
Ana kirişin sistemine ve mesnetlerine göre:





Basit kirişli köprüler
Çok mesnetli ve mafsalsız çelik köprüler
Çok mesnetli mafsallı çelik köprüler
Kemer köprüler
O
Üç mafsallı kemer köprüler
o
İki mafsallı kemer köprüler
o
Mafsalsız kemer köprüler
o
Gergi çubuklu kemer köprüler



Asma köprüler

Ana kiriş gövdelerine göre:
o
o
o

Dolu gövdeli köprüler
Sık kafes kirişli köprüler
Kafes kiriş gövdeli köprüler

Köprü döşemesinin bulunduğu yere göre:
o
o
o

Yolu üst başlıkta köprüler
Yolu ana kirişler arasında olan köprüler
Yolu alt başlıkta köprüler

Köprü ana kiriş adedine göre:
o
o

İki ana kirişli köprüler
İkiden fazla ana kirişli köprüler

Şekil 1.4: Basit kirişli köprüler
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Şekil 1.5: Çok mesnetli ve mafsalsız çelik köprüler

Şekil 1.6: Çok mesnetli mafsallı çelik köprüler

Şekil 1.7: Üç mafsallı kemer köprüler

Şekil 1.8: İki mafsallı kemer köprüler

Şekil 1.9: Mafsalsız kemer köprüler
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Şekil 1.10: Gergi çubuklu kemer köprüler

Şekil 1.11: Asma köprüler

Şekil 1.12: Dolu gövdeli köprüler

Şekil 1.13: Sık kafes kirişli köprüler
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Şekil 1.14: Kafes kiriş gövdeli köprüler

1.2.2. Dik ve Verev Köprünün Tanımı ile Özellikleri
Köprünün ekseni ile nehir veya yol ekseni birbirini dik olarak kesiyorsa bu köprülere
dik köprü denir.
Köprü ekseni nehir veya yol eksenini eğik olarak kesiyorsa bu köprülere verev köprü
denir. İki eksen arasında teşekkül eden açısına verevlik açısı denir.
Verev köprüler ikiye ayrılır:


Sağa verev köprüler: Yol ekseni üzerinde durup yüzümüzü köprüye
çevirdiğimiz zaman tabliyenin sağ ana kirişi ileride olan köprülere sağa verev
köprü denir.



Sola verev köprüler: Yol ekseni üzerinde durup yüzümüzü köprüye
çevirdiğimiz zaman tabliyenin sol ana kirişi ileride olan köprülere sola verev
köprü denir.

1.3. Köprü Kesitleri
1.3.1. Köprülerin Alt ve Üstyapısı
Köprüler iki kısımdan oluşur:


Altyapı: Bir köprüde altyapıyı teşkil eden kısımlar; kenar ayak, orta ayak,
bunlara ait temeller, radye, kanat ve ricat duvarlar ile bunlara ait teferruatlardan
oluşur.



Üstyapı: Üstyapıyı oluşturan kısım tabliyeden ibarettir.

1.3.1.1. Altyapı


Kazıklar

Zeminin çürük, oynak veya zemin taşıma gücünün az olup tasmanların her tarafta aynı
olmadığı hâllerde iki veya daha fazla temel birleştirilir ve altına radye jeneral yapılır. Radye
genellikle betonarme olarak yapılır. Temel durumunun daha da tehlikeli olduğu hâllerde
radye yerine temelde kazık kullanılır.
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Üç çeşit kazık vardır:




Ahşap
Betonarme
Çelik

Kazıkların cinsi ve ebadı işin mahiyetine göre tayin edilir. Çelik kazıklar pahalı
olduğu için genelde kullanılmaz.
Ahşap kazıklar çok derin çakılmadığı takdirde ve çakıldığı yer her zaman kuru veya
her zaman sulu ise kullanılması elverişlidir. Kazık çapı tahminen kazık taşıma gücünü verir.
Örneğin 30 cm bir ahşap kazık 30 ton civarında yük taşır. Kazıklar 10-15 metreye kadar
şahmerdanla çakılır. Dik olarak çakıldıkları gibi 1/3 eğimle de çakılabilir. Şahmerdanın çekiç
ağırlığı en azından kazık ağırlığına eşit olmalıdır. Ahşap kazıklar çakılmadan önce kroezota
batırılır. Bu şekilde hem kurt yemesine hem de çürümeye karşı korunmuş olur. Sağlam ağaç
gövdelerinden seçilir, düz ve muntazam olması gerekir. Ahşap kazıkların ömrü normal
şartlarda 25 yıldır. Betonarme kazıklar çakma veya yerinde dökülen (perfore) kazık olabilir.
Kazıklar kare veya daire şeklinde olabilir. Ebatları her metre ve çapta olabilir. Pratikte
kullanılanlar 30–35–40 cm ve 15–20 m olanlardır. Örneğin 30 cm`lik bir betonarme kazığın
taşıma gücü 35 tondur.


Kenar ve orta ayaklar

Köprünün kenar ve orta ayakları, derenin akışında bir zorlama meydana gelmemesi
için dere eksenine paralel olarak yapılır. Dik köprülerde bunu sağlamak her zaman için
mümkündür. Verev köprülerde ise köprünün inşasında verevlik açısı mühim rol oynar.
Verevlik açısı köprüde 85° veya 85° den daha büyük ise tek açıklıklı köprülerde kenar
ayaklar nehir eksenine paralel olarak yapılır. Verevlik açısı 30° küçük olduğu zaman kâgir
köprü inşası zor olacaktır. Bu takdirde bu açının 30° den büyük alınması lazımdır. Verev
köprülerin boyu uzun olduğu gibi işçiliği çoktur. Bu yüzden pahalıya mal olur.

Resim 1.4: Çelik köprü tabliyeleri
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1.3.1.2. Üstyapı


Çelik köprü tabliyeleri

Bir köprüyü teşkil eden kısımlar;








Yol ve yaya kaldırımları,
Köprü döşemesi,
Döşeme kirişleri,
Esas kirişler,
Ek bağlantıları ve yatay çaprazlar,
Baskı kirişleri,
Mesnetlerdir.

Tabliyenin taşıyıcı kısımlarından en önemlisi ana kirişlerdir. Ana kiriş tek hat için
genel olarak iki adettir. İki ana kiriş arasında muhtelif aralıklarla enlemeler
(arzani)
bulunur.
Her enleme kiriş arasında yerleştirilmiş boylama kirişleri (tulani) mevcuttur. İki ve
daha fazla adet olabilir. Boylama kirişleri I kirişi olabileceği gibi gerekli hâllerde bileşik
kesit olarak da yapılabilir. İki boylama kirişi arası 1,75 metreden fazla olmamalıdır.
Boylama kirişlerinin üzerinde travers ve onun üzerinde döşenmiş ray mevcuttur. 10 m
ve daha uzun köprülerde seyrüsefer emniyetini sağlamak amacıyla ve muayene esnasından
kullanılmak amacıyla yaya yolu mevcuttur. Yaya yolu ihtiyaca göre tek tarafta veya iki
tarafta da yapılabilir. Köprünün rüzgâra karşı mukavemetini sağlamak için rüzgâr
bağlantıları konur. Küçük açıklıklı köprülerde bu bağlantılar köprünün altında büyük
açıklıklı ve kafes kirişli köprülerde ise üst kısımda olur. Rüzgâr bağlantılarının gabari haricî
olması zorunludur.
Ayrıca yukarıda bahsedilen köprülerin haricînde ana hat üzerindeki köprülerden geçen
katarlarda sarsıntıyı ve tesirlerini azaltmak amacıyla 20 m açıklığa kadar olan köprüler
genellikle balastlı ve tavalı olarak yapılır. Bu köprülerde rüzgâr bağlantısı yoktur.

Resim 1.5: Çelik köprü
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Köprü ağırlıklarını çoğaltmamak için büyük açıklıklı ve özellikle kafes kirişli köprüler
balastsız olarak inşa edilir.

Resim 1.6: Çelik köprü tabliyesinin kesiti

Resim 1.7: Çelik köprü

Dolu gövdeli ana kirişli tabliyenin enine kesiti de verilmiştir. Ana kiriş dolu gövdeli
veya kafes kiriş sisteminde olabilir.
Dolu gövdeli tabliyelerde ana kirişi oluşturan kısım tek bir I putreli olabileceği gibi
bileşik kesit de olabilir. Bileşik kesitler ağırlık bakımından basit kirişlere nispetle daha ağır
olduğundan ayrıca perçin ve işçilik gerektiğinden maliyeti yüksektir. Dolu gövdeli köprüler
20 m açıklığa kadar kullanılır.

Şekil 1.15: Dolu gövdeli tabliye
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Kafes kirişli köprüler 20 m ve daha büyük açıklıklar için kullanılır.

Resim 1.9: Ferbeton tipi köprüler

Ferboton tipi köprülerde ana kirişlerin adedi fazla olup bu tip köprülerde kullanılan
kiriş veya putrellerin sayısı ve ebadı hesaplanır.

1.4. Debuşe ve Mecraların Temizliği
Debuşe ve mecralarının temizliği işçi veya makinelerle yapılır. Mecra temizliğinde
dikkat edilecek en önemli husus debuşeden itibaren mecranın düz bir hat teşkil edecek
şekilde kıvrımlar olmadan tanzim edilmesidir. Ayrıca suyun akabileceği eğim sağlanmalıdır.
Temizlikten çıkan hafriyat mecranın dışına atılmalıdır.
Dar olan menfez debuşelerinin de devamlı açık tutulması gerekir. Yoldan çıkan ray,
travers gibi hurda malzemelerin mecralarda bırakılmaması esastır. Ayrıca mecra
temizliğinde çalıştırılan iş makinelerinin akşamları mecra içinde bırakılmayıp emniyetli bir
yere çekilmesi sağlanmalıdır.

1.5. Yolun Askıya Alınması
Tabii afetlere maruz kalan veya teknik sebeplerle yenilenmesi veya tamiri gereken
küçük köprülerde yol askıya alınır.
Yolun askıya alınması muvakkat bir köprü kurularak iki şekilde yapılır:



Raylı askı tertibatı
Putrelli askı tertibatı

1.5.1. Raylı Askı Tertibatı
Ana kirişleri kullanılmış raylardan oluşan bir muvakkat köprüdür. Rayla askıya alınan
serbest açıklık en fazla mesnetten mesnede 3 m olur.
Başlıca şu kısımlardan oluşur:



Ana kiriş vazifesi gören iki çift ray demeti
Yol malzemesini ana kirişe bağlayan ve deveboynu denilen eğri bulonlar
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Enleme vazifesi gören eğri bulonlar vasıtasıyla ana kirişlere bağlanan
korniyerler
Ana kirişlere mesnet vazifesi gören azmanlar
Ekartmanı sabit tutmak için kullanılan traversler
İksa

1.5.1.1. Ana Kirişler
Bunlar, kullanılmış raylardan oluşan birleşik ray demetli ikiz kirişlerdir. Burada raylar
bir sıra düz ve bir sıra da rayların arasına ters olarak konulur. Ray demetindeki ray adedi,
açıklığın ortasında oluşacak en büyük tesire göre tespit edilir.
1.5.1.2. Deveboynu Bulonlar
Bunlar enleme durumunda olan korniyerlerin ray demetine bağlantısını temin eder ve
ray demetlerindeki rayları sıkar. Hareketli yüklerin titreşiminden etkilenmemesi ve
gevşememesi için bulonlara çift (kontr) somun vurulur.
1.5.1.3. Enleme Kkorniyerler
Korniyerler deveboynu bulonlarla ray demetine bağlıdır. Bunlar aynı zamanda
ekartmanı da sabit tutar. Boyutları seletlerin oturmasına ve kendilerine gelecek en büyük
tesisleri alacak şekilde olmalıdır. Aralıkları ise en çok 50-70 cm açıklığını geçmemelidir.
Boyları her iki ikiz ray demeti ile bulonlar bağlantısını rahatça teşkil edecek yeterlikte
seçilmelidir.
1.5.1.4. Ana Kirişlerde Mesnet Vazifesi Gören Azmanlar
Bunlar askı tertibatı olarak kullandığımız köprünün mesnetleri görevini yapar. Bu
duruma göre askı tertibatının mesnet aksi tesirlerini ezilmeden imlaya aktarmalıdır. Bu
yüzden birden fazla azman kullanmamak gerekir.
1.5.1.5. Traversler
Bunlar sadece raylar arasındaki mesafeyi (ekartmanı) sabit tutmak için konur.
1.5.1.6. İksa
Askıya alınan yol bölgesinde hafriyat yapılırken açıklığı sabit tutmak ve malzemenin
akmasını önlemek için iksa yapılır.

1.5.2. Putrelli Askı Tertibatı
Askıya alınacak açıklık 3 metreden fazla ise putrelli askı tertibatı kullanılır.


Tertibatın bölümleri

Ana kiriş vazifesi gören putreller

Mesnet vazifesi gören azmanlar

Putrelleri birbirine bağlayan bulonlar
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Normal yol traverslerini putrellere bağlayan tirfon veya bağlama tertibatı
İksa

1.5.2.1. Ana Kiriş
Bunlar payner veya normal putrel olarak açıklığın cinsine göre yeterli ebatta seçilir.
Özellikle sadme tesirleri dolayısı ile devrilme emniyetini arttırmak için çift (ikiz) olarak
kullanılır. Yer yer ahşap takozlarla ikiz kirişlerin her bir profili birbirine bağlanır ve
bulonlanır.
1.5.2.2. Mesnetler
Bunlar yine azmanlardan teşekkül eder. Yeter sayıda azman ana kirişleri mesnetleri
yerine konur.
1.5.2.3. Putrelleri Birbirine Bağlayan Bulonlar
Ana kiriş vazifesini görecek putrelleri birbirine bağlamak için kullanılır. Yeterli
aralıkla ikizler yukarıda da söylendiği gibi takozlar konur ve bu bulonlarla bağlanarak
putrellerin beraber çalışması sağlanır.
1.5.2.4. Normal Yol Traverslerini Putrellere Bağlayan Tirfon veya Bağlama Tertibatı
Ana kirişler üzerine konan yol traversleri ana kirişlere ve işin önemine göre eğri
olarak çakılan tirfonlarla raptedilir. Daha iyi çözüm korniyer parçalarıyla traverslerin ana
kirişlere bulonlarla bağlamaktadır.
1.5.2.5. İksa
Hafriyat sırasında kendini tutamayan zeminlerde zemin göçmesini önlemek amacıyla
yapılan bir perdedir. Aralıklı iksa ve aralıksız iksa olmak üzere iki çeşit iksa vardır:


Aralıklı iksa

Kısmen kendini tutabilen zeminlerde kullanılır. Zemin yüzüne dayanan ve düşey
olarak konan aralıklı kalaslar bir başlıkla tutturulur ve başlık tesisleri payandalarla yere
aktarılır.
Açılacak kısım fazla geniş değilse bu takdirde payanda yerine başlıkları karşılıklı
tutan kirişler konur. İksa hafriyat sırasında hafriyat derinleştikçe kademeler hâlinde yapılır.


Aralıksız iksa

Aralıklı iksada olduğu gibi yapılır ancak düşey kalaslar aralıksız olarak konur. Bu tip
iksalar, akıcı ve kendini hiç tutamayan ıslak zeminlerde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak köprülerin tamirini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Su seviyesi kabarık olan bir zamanda ölçüm
yapınız.
 Köprü üzerinde şerit metre ile ölçüm
yapılamayacak kadar tehlike belirtisi varsa nivo
yardımı ile ölçüm yapınız.
 Köprü altı su, balçık veya tehlike arz ediyorsa
ölçümlerde nivo kullanınız.
 Debuşe mesafelerini bulmak için mevsimlerden
en az ikisinde ölçüm yapınız. Bunlardan birisi
mevsimin en fazla yağış alan zamanı
 Debuşe ve mecraları temizleyiniz.
seçilmelidir.
 Dar olan menfez debuşelerini de devamlı açık
tutunuz.
 Suyun rahat akabileceği bir eğim veriniz.
 Yoldan çıkan ray, travers gibi hurda malzemeleri
mecralarda bırakmayınız.
 Temizlikten çıkan hafriyatı mecranın dışına
atınız.
 Mecra temizliğinde çalıştırılan iş makinelerinin
akşamları mecra içinde bırakılmayıp emniyetli
bir yere çekilmesini sağlayınız.
 Askıya alınacak kısım serbest açıklığı 3 m’den
büyük olmayan yerlerde raylı askı tertibatı
kullanınız.
 Hafriyat derinleştikçe imlayı tutmak güçleşir.
Bunun içinde iksa yapınız.
 Köprüleri askıya alınız.
 Yolu kapatıp yol malzemesini sökünüz ve imla
mesnet azmanlarını hizasına kadar açınız.
 Bu açıklık takriben 1,10 m yükseklik 0,60 m
genişlikte bir yer olur. Bu yüksekliği kendi
kendine tutmaya imkân olmazsa iksa yapınız.
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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. Mecra temizliği yaparken debuşeden itibaren mecranın düz bir hat
teşkil edecek şekilde kıvrımlar olmadan tanzim ettiniz mi?
2. Dar olan menfez debuşelerinin de devamlı açık tutulması sağladınız
mı?
3. Suyun rahat akabileceği bir eğim verdiniz mi?
4. Yoldan çıkan ray, travers gibi hurda malzemeleri mecralardan
uzaklaştırdınız mı?
5. Temizlikten çıkan hafriyatı mecranın dışına attınız mı?
6. Mecra temizliğinde çalıştırılan iş makinelerinin akşamları mecra
içinde bırakılmayıp emniyetli bir yere çekilmesini sağladınız 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

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

( ) Demiryollarında yer üstü ve yer altı sularını yol gövdesinden uzaklaştırmak ve
yola verebileceği zararı önleyebilmek amacıyla yapılan yüzeysel ve derin drenaj
düzenleri ve istinat duvarları gibi sanat yapılarına menfez denir.
( ) Verev köprülerde köprü ekseni nehir veya yol eksenini dik olarak keser.
( ) Köprü ağırlıklarını çoğaltmamak için büyük açıklıklı ve bilhassa kafes kirişli
köprüler balastsız olarak inşa edilir.
( ) Sel suları ile daima akarsular geçirmek üzere köprü altında boşluğa debuşe denir.
( ) Üzerine üstyapı döşenen ve köprü ayakları üzerine oturan taşıyıcı kısma kavalet
denir.
( ) Mesnet bankı yükleri ayağa intikal ettirmeye yarar.
( ) Ana hat üzerindeki köprülerden geçen katarlarda sarsıntıyı ve tesirlerini azaltmak
amacıyla 20 m açıklığa kadar olan köprüler genellikle balastsız olarak yapılır.
( ) Bazı köprülerde dolguyu tutacak duvarlar kenar ayaklara dik olarak inşa edilir. Bu
duvarlara ricat duvarlar denir.
( ) Duvarın dış taraf önüne yığılan ve şekli bir koninin 1/4 üne eşit toprak yığınından
ibarettir. Bu toprak yığınına kardkon denir.
( ) Askıya alınacak kısım serbest açıklığı 3 m’den büyük olmayan yerlerde putrelli
askı tertibatı kullanılır.

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 köprülerin düşey ve yatay
debuşelerinin (boşluk) ölçümünü ve kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakın çevrenizdeki demir yolu köprülerini geziniz veya internetten aşağıdaki
aşamaları araştırarak bilgi edinebilirsiniz.



Köprülerde muayene metotlarını araştırınız.

2. KÖPRÜLERİN KONTROLÜ
2.1. Raylı Sistemlerde Köprülerin Muayene Çeşitleri
Raylı sistemlerde köprülerin muayene ve kontrolleri üç şekilde yapılır:




Genel (umumi) muayene
Periyodik muayene
Afetlerden sonra yapılacak muayene

2.1.1. Köprülerin Genel (Umumi) Muayenesi
Şebekedeki tüm köprüler biri ilkbaharda ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda iki
kez özel muayeneye tabi tutulur. Bazı özel durumlarda emirlerle bu muayene yılda bir
defaya indirilebilir.
Toplam açıklığı 8.00 m’den büyük olan köprülerin özel muayeneleri Bölge
Köprü Mühendisi ve Şube Şefi tarafından yapılır. Ayrıca Köprü Bölge Kısım Şefi
de mıntıkasında refakat eder.
Toplam açıklığı 8.00 metreye kadar olan küçük köprülerin özel muayeneleri ise
bölgeleri dâhîlinde Köprü Kısım Şefi ve Yol Kısım Şefi tarafından yapılır.
2.1.1.1. Genel Muayenelerde Dikkat Edilecek Hususlar


Yol kısmına ait parçaların muayenesi




Hattın durumu (yol ekseni ile köprü ekseninin uygun olup olmadığı),
Rayların, traverslerin ve bağlantı elemanlarının durumu,
Köprü üzerindeki muhafaza tertibatları (kontra ray) incelenmelidir.
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Köprü boş iken veya üzerinden katar geçerken tabliye kısmının muayenesi


Çelik tabliyelerde
o

Köprü aksamında çatlaklık, eğilme, yırtılma, pas gibi gözle
görülecek bir değişiklik olup olmadığı,

o

Rüzgâr kirişleri ve enine bağlantı çubuklarında gevşeme, eğilme
veya herhangi bir hatalı durum veya hesap harici bir gerginlik olup
olmadığı ve esas kirişlerin istikamet ve mesafelerini muhafaza edip
etmedikleri,

o

Köprü tabliyesinin herhangi bir noktasında özellikle ana
kirişlerdeki perçin gruplarının ve eklerin bulunduğu yerlerde
enleme ve boylama birleşimindeki ve balast tavalarının
kenarındaki perçinlerde gevşeme olup olmadığı (çekiç darbesi ile
muayene),

o

Mesnetlerdeki dökme demir veya çelik parçalarında çatlak veya
kırıklar olup olmadığı, rulo ve mafsalların yerlerinde bulunup
bulunmadığı ve işleyip işlemediği, mesnet çarıklarındaki
yuvarlanma ve kayma satıhlarında çamur, pislik veya su bulunup
bulunmadığı, kiriş- mesnet aksamı ve mesnet bankı veya yastık
taşlarının birbirine iyi bir şekilde intibak edip etmedikleri,

o

Balastlı köprülerde tavalardaki garguyların iyi bir şekilde çalışıp
çalışmadıkları, tavalarda pas oluşup oluşmadığı,

o

Tabliyelerde gittikçe artan ve gözle görülür kalıcı bir bel verme ile
köprünün kusurlu olduğunu gösteren her türlü belirtilerin olup
olmadığı,

o

Çelik aksamın boyalarında bozukluk olup olmadığı, boya
katlarında zedelenme, çatlama, kabarma meydana gelip gelmediği,
lokomotif artıklarından ötürü boya bozukluğu ve pas başlangıcı
olup olmadığı, su toplanabilecek yerlerde su drenajının iyi çalışıp
çalışmadığı,

o

Kemer ve kâgir aksam derzlerinin iyi bir hâlde bulunup
bulunmadığı, derz harçlarında dökülme ve boşalmalar olup
olmadığı,

o

Kornişlerin muntazam bir hâlde durup durmadığı,

o

Korkulukların iyi durumda olup olmadıkları,

o

Köprü başlarında tasman yapan, yaklaşma imlasından dolayı
nivelet düzeltilmesi maksadı ile köprü üzerinde balast kalınlığının
azaltılıp azaltılmadığı kontrol edilmelidir.
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Ferbeton betonarme tabliyelerde
o

Tecrit tabakası ve garguyların muntazam çalışıp çalışmadığı ve
dolayısıyla tabliye betonlarının ıslanıp ıslanmadığı,

o

Tabliyeyi teşkil eden beton bünyesinde veya görülebilen demir
aksamında gözle veya darbe muayenesiyle fark edilebilir bir
kabarma, çatlak veya paslanmanın mevcut olup olmadığı,

o

Tabliye bünyesinde gözle görülür bir şekil değiştirme olup
olmadığı açıklık ortası ve mesnetler civarında çatlaklar meydana
gelip gelmediği, tabliye alt sathında başkaca boyuna ve enine
çatlaklar bulunup bulunmadığı, bunların mahalli ve uzunluk
vesaire durumu ayrıca mütemadi tabliyelerde ayak tasmanların
sebebiyle çatlaklar bulunup bulunmadığı,

o

Tecrit tabakası muhafaza çapının iyi durumda
bulunmadığı, ezilmeler ve kırılmalar olup olmadığı,

o

Altta başlıkları görülen ferbeton tabliyelerde bu kısımlara ait
boyaların iyi durumda olup olmadığı,

o

Kornişlerin muntazam bir hâlde durup durmadığı,

o

Korkulukların iyi bir durumda olup olmadıkları,

bulunup

Kemer ve kâgir aksam derzlerinin iyi bir durumda bulunup
bulunmadığı, derz harçlarında dökülme ve bozulmalar olup
olmadığı,
Betonarme yolu üst başlıkta hafifletici gözlü kemer ve (baustring)
yolu altta kemere asılı köprüler ve çerçevelerde
o



o

Betonarme kemer ve taşıyıcı aksamlar ve bunların birleşim
yerindeki betonlarda çatlama, kabarma ve dökülmeler olup
olmadığı,

o

Bu gibi aksamda beton çatlamaları ve tahallülleri görüldüğü
takdirde içteki demirlerin pas tesiri ile kesit kaybına uğrayıp
uğramadığı,

o

Kemerlerin iç ve dış yüzlerinde enine ve boyuna çatlaklar bulunup
bulunmadığı ve bunların yeri ebadı vesaire durumları,

o

Balast sandığı tecridinin iyi durumda bulunup bulunmadığı yol
döşemesi betonlarının ıslanıp ıslanmadığı ve altta pas lekeleri
vesaire lekeler olup olmadığı,

o

Garguyların iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve bir tıkanıklık olup
olmadığı,
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o

Tecrit tabakası muhafaza çapının iyi durumda olup olmadığı,
ezilmeler ve kırılmalar bulunup bulunmadığı,

o

Korniş ve korkulukların iyi durumda bulunup bulunmadığı kontrol
edilmelidir.

Köprüye ait diğer kısımların muayenesi
o

Orta ve kenar ayaklarda gözle görülür bir tasman veya
mihverinden ve şakulinden sapmalar olup olmadığı, ayak
bünyesinde herhangi bir çatlak olup olmadığı, çatlakların yeri,
boyu ve özelliği,

o

Kanat, ricat, gardbalast duvarları ile kardökenler ve bunların
perelerinde tasman, devrilme, herhangi bir deformasyon olup
olmadığı,

o

Ayak temelleri civarında oyulmalar, gevşeme ve çöküntüler olup
olmadığı ve bu kısımların tahkimi maksadıyla yapılmış bulunan
imalatın iyi bir durumda bulunup bulunmadığı, suların zemini
oymaması için köprü altında yapılan radye ve parafuy gibi imalatın
iyi bir durumda olup olmadığı ve en yüksek su seviyesinin tespiti,

o

Masif olmayan çelik orta ayaklarda çelik aksamın ve bağlantı
perçinlerinin iyi durumda olup olmadığı, bu aksamı kâgire
bağlayan kürsü ve ankraj tertibatının gözden geçirilerek bunlarda
herhangi bir ezilme ve gevşeme olup olmadığı,

o

Aralarında drenaj tertibatı yapılmış kenar ve civarında drenaj
tertibatı yapılmış orta ayaklardaki boru tertibatın iyi bir şekilde
çalışıp çalışmadığı dren ağızlıklarının kapanıp kapanmadığı,

o

Yastık taşları veya mesnet banklarının iyi durumunu muhafaza
edip etmedikleri, bunların ayağın diğer kâgir veya beton aksamının
ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilmelidir.

Serbest gabarinin muayenesi

Köprülerde taşıtların geçmesi için serbest bırakılan boşluk çevresi içine köprü
kısımlarının herhangi bir tesirle veya arıza ile taşıp taşmadığı hususları dikkatli bir şekilde
muayene ve kontrol edilerek görülen hususlar boyalı işaretlerle gösterilir ve bunlardan lüzum
görülecek tamirlere muayeneden sonra derhâl başlanır.
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Resim 2.1: Köprülerin genel muayenesi

2.1.2. Köprülerin Periyodik Muayeneleri
Periyodik muayeneler nisan ve ağustos ayları arasında olmak üzere en çok 6 yılda bir
yapılır. Köprülerin periyodik muayeneleri Yol Dairesi Köprüler Şubesi Müdürlüğünce
hazırlanan bir program dâhilinde, köprüler şube müdürü veya yardımcısı başkanlığında bir
mühendis gerekirse bir teknisyen ile bölge müdürlüğünden köprü veya bölge mühendisi ve
yeterli sayıda işçi ve operatörden teşekkül eden bir heyet tarafından yapılır.
Periyodik muayenelerde muhtelif köprülerde dikkate alınacak ve uygulanacak
hususlar şunlardır:


Yol kısmına ait parçaların muayenesi: Umumi muayene şartnamesinin 1.
maddesinde belirtilen hususlar periyodik muayene sırasında da dikkate
alınacaktır.



Köprü boş iken veya üzerinden katar geçerken tabliye kısmının muayenesi:
Muhtelif tabliyelerde umumi muayene bölümünde belirtilen bütün hususlar
tatbik edilmekle beraber bunlara ilaveten aşağıdaki hususlar da tatbik
edilecektir:


10.00 m ve daha fazla açıklıklı ve özellikle çelik tabliyeli köprülerin
taşıyıcı aksamı üzerinde
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Resim 2.2: Köprü detayı

o

Köprü haricinde önceden özel olarak tesis edilmiş sabit röperler
mevcutsa bu röperlere göre (Aksi hâlde ilk periyodik muayenede
köprüye sabit bir röper tesis edilmelidir.) köprü mesnet
seviyelerinin tetkiki ile bulunacak seviyelerin röperlerin tesisi
anında veya bir sonraki muayenelerde bulunan seviyelerle
mukayesesi ve böylece herhangi bir seviye değişikliği bulunup
bulunmadığının tespiti,

o

Mesnetler arasındaki değerleri ile mukayesesi suretiyle bir
değişiklik olup olmadığının tespiti,

o

Köprünün sabit röperleri esas alınarak mesnetler ve tabliyenin
üzerinde yapılacak nivelmanlarla önceden tespit edilmiş bulunan
kalıcı sehim değişikliğinin tetkiki ve tabliyenin çeşitli noktalarda
meydana gelen düşey deformasyonların tespiti,

o

Sabit ve hareketli munzam siklet tesiriyle her hangi bir kirişin
herhangi bir noktasında (özellikle ortasında) kirişin mesnetleri
sabit farzedilmesine göre meydana gelen birer yer değişiminin
düşey ve yatay bileşkelerinin izafi miktarlarının ölçülmesi suretiyle
muhtelif aksamda meydana gelen deformasyonların statik
hesapların verdiği değerlere uyup uymadığının, köprü mukavemeti
hakkında fikir edinilmesi ve nihayet işletme emniyeti bakımından
müsaade edilen sehimin aşılıp aşılmadığının tespiti,

o

Sabit munzam sıklet tesirleriyle oluşan açı değişimlerinin
ölçülmesi suretiyle elastik eğimin tecrübe olarak tayini, statik
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hesapların verdiği değerlerle mukayesesi, bunlardan muhtelif
aksamı için uygun olmayan vaziyeti ve maksimum gerilme veren
yükleme şeklinin çıkarılması, bu suretle bulunan en gayrimüsait
yüklemelerin statik hesaplarda dikkate alınan ve en gayrimüsait
yüklemelere uyup uymadığının ve dolayısıyla köprünün herhangi
bir aksamında mukavemetsizlik ve takviye gerektiren bir durum
olup olmadığının tespiti,
o

Hareketli, sabit ve munzam sıklet tesiriyle köprünün tetkiklere
lüzum görülen aksamının dış sathı üzerinde birbirine yakın iki
nokta arasındaki alınan mesafede meydana gelen değişim
miktarının ölçülür. Bu miktarlardan gerilme değerlerine geçmek
suretiyle hesaplarda bulunan gerilmelerle mukayese edilir.
Herhangi bir mukavemetsizlik ile takviyeyi gerektiren bir durum
olup olmadığının ve inşaat malzemesinin fenni şartnamedeki
evsafın tespiti yapılır.

o

Hareketli ve sabit kuvvetler tesiriyle mesnetlerin köprü mihverine
paralel ve yatay hareketlerinin özel aletlerle ölçülmesi suretiyle ısı
derecesi değişikliklerinin meydana getirdiği uzama ile fren
tesirinin, sehimden dolayı uzamaların teorik değerlerle
karşılaştırılması ve buna göre mesnet tertibatının alt çarığının
yerine doğru konulup konulmadığının ve hareket sırasının uygun
olup olmadığının tespiti ve dolayısıyla birer yer değişiminin yatay
bileşeninin ölçülmesi gerekir.

2.1.3. Köprülerin Tabi Afetler Sonra Muayenesi
Bu muayene özellikle derayman, deprem, sel gibi tabii afetlerde bu olayların etki
mıntıkaları dâhilinde kalan köprülerde yapılır. Bu muayeneler seyrüseferin uzun süre
kesintiye uğramaması için olayı izleyen günün her saatinde yapılmalıdır.
Tabii afetleri izleyen muayene de şube şefi ile köprü ekip şefi tarafından yapılır.
Olayın önem derecesine göre bu ekibe köprü mühendisi ve bölge mühendisi de katılır.
2.1.3.1. Tabi Afetler Sonrasında Yapılan Muayenede Dikkat Edilecek Hususlar


Köprü ayakları, ricat duvarları, kanat duvarları, kardökenler, köprü imla
başlarında herhangi bir deformasyon (devrilme, çarpışma, sürüklenme) olup
olmadığı, bu aksam civarındaki oyulmaların tehlikeli olup olmadığı,



Köprü mesnet bankları, mesnetler, gardbalastlarda herhangi bir deformasyon
(kırılma, dağılma, yerinden oynama, kayma gibi) olup olmadığı ve tespit edilen
deformasyonların tehlike derecesi,



Köprü tabliyelerinde veya kemerlerinde herhangi bir deformasyon (eğilme,
bükülme, kesilme, ezilme, kopma, çatlama, kırılma) bulunup bulunmadığı ve
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tabliyeye ait aksamın yapı gabarisi içerisine girmiş olup olmadığı ve
deformasyonların tehlike derecesi,


Köprü yollarında herhangi bir deformasyon (ray kırılması, cebire açılması,
travers blonu ve tirfon kırılması, travers kırılması, yolun mihverinden kaçması
gibi) bulunup bulunmadığı ve tespit edilen deformasyonların tehlike derecesi
tetkik edilecektir.

2.2. Köprülerde Arıza ve Tehlikelere Karşı Alınacak Tedbirler


Köprü ayaklarında oyulmaları önlemek üzere alınabilecek en iyi tedbir gabyoni
kullanmak veya anroşman taşları atmaktır.



Köprü debuşesinin kapanmaması veya daralmaması için sık sık debuşe ve
mecra temizliği yapılmalıdır.



Balastlı köprü tabliyelerinde yağmur ve kar sularının süzülebilmesi için köprü
üzerindeki balastın yılda bir kere elemesi yapılmalıdır.



Köprülerde travers cinsine göre yeterli miktarda balast bulundurulmalıdır.
Beton ve ahşap traversli yollarda 40 cm, demir traversli yollarda 30 cm balast
kalınlığı olmalıdır.



Çelik köprülerde perçinlerin kopup kapmadığı kontrol edilmelidir.



Köprü üzerinde travers değiştirilirken tamamen veya tek olarak değiştirilebilir.
Köprünün traversleri muayene edilerek çürükleri tespit edilir. Köprüdeki çürük
travers adedi mevcudun % 70’inden fazla ise hepsi değiştirilir.



Köprü üzerindeki cari hat raylarından birisinin değiştirilmesi gerektiği zaman
vuruntuyu önlemek için değiştirilecek rayın yüksekliği mevcut ray yüksekliğine
uygun olacak şekilde seçilir.



Köprü mesnetlerinin civarı balast ve diğer yabancı maddelerle dolduğu zaman
temizlenmelidir.



Köprülerdeki hareketli mesnetlerin
yağlanmasına dikkat edilmelidir.

temiz

olması

ve

düzenli

olarak

2.3. Köprülere Ait Bakım Programlarının Hazırlanması ve
Uygulanması
Çeşitli muayenelerin değerlendirilmesine göre bölgelerce tanzimi gereken köprü
bakım programları verilen ödenek dâhilinde kalınmak koşuluyla hazırlanarak en geç ocak ayı
sonuna kadar yol dairesine onay için gönderilecektir. Bakım işlerine onaylı iş programı
gereğince devam edilecektir.
Bölgelerin köprü veya bölge mühendisliklerince üç ayda bir tanzim edilecek olan
köprü bakım raporları, üç ay zarfında program gereğince köprülerde yapılan tamirat ve
tarihleri gösterecektir. Bu raporlar iki nüsha tanzim edilecek, bir nüshası nisan, temmuz,
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ekim ve ocak aylarının en geç onunda yol dairesine gönderilecek ve bir nüshası da bölgelerin
köprü dosyasında saklanacaktır.

2.4. Raylı Sistemlerdeki Köprü Muayenelerine Ait Modeller
2.4.1. 1469 Model - Köprü Sicil Fişi
Yeni inşa edilen bütün köprüler için tanzim edilir. Sonradan yapılacak tamiratlar
modellere muntazam olarak işlenir. Bu modeller işletmelerce üçer nüsha olarak tanzim
edilecek olup bir nüshası yol dairesine, bir nüshası işletme mali işler müdürlüğüne, bir
nüshası da işletmesindeki köprü dosyasında muhafaza edilir. 1469 modellerin baş kısmındaki
hanelere malumatlar itinalı bir şekilde doldurulur ve modelin arka tarafına da köprünün
krokisi çizilerek gerekli detay şematik olarak gösterilir. Köprüde bir değişiklik yenileme
veya ilaveler yapıldığı takdirde yeniden üç nüsha tanzim edilerek ilgili birimlere gönderilir.

2.4.2. 1451 Model - 8.00 m ve Daha Büyük Köprülerin Umumi Muayenesi
8.00 m açıklığındaki bütün köprüler için ayrı ayrı tanzim edilir. Bu modeller umumi
muayeneleri yapmaya memur elemanlar tarafından üç nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüshası
yol dairesine, bir nüshası işletme mali işler müdürlüğüne, bir nüshası da işletmesindeki
köprü dosyasında muhafaza edilir.

2.4.3. 1452 Model-8.00 m Altındaki Küçük Açıklıklı Köprülerin Umumi
Muayenesi
8.00 metrenin altındaki bütün köprüler için ayrı ayrı tanzim edilir. Bu modeller küçük
köprülerin umumi muayenesini yapmaya memur elemanlar tarafından üç nüsha olarak
tanzim edilir. Bir nüshası yol dairesine, bir nüshası işletme mali işler müdürlüğüne, bir
nüshası da işletmedeki köprü dosyasında muhafaza edilir.

2.4.4. 1442 Model
Tek açıklığı 10.00 m ve daha büyük köprülerin periyodik muayene raporu olup her
köprü için ayrı ayrı düzenlenecektir. Periyodik muayeneyi yapan ekip tarafından iki nüsha
olarak düzenlenecek, birinci nüshası sehim aletiyle alınan diyagram ve grafikler, mahallinde
çizilmiş krokilerle birlikte yol dairesine, bir nüshası da bölgesine gönderilecektir. Bu model
üzerindeki bölümlere, yapılan ölçü sonuçları özenli bir şekilde geçirilecek ve yapılamayan
ölçü ve muayenelerin nedeni de kısaca yazılacaktır.
Tek açıklığı 10.00 m’den küçük köprülerin periyodik muayene raporu olup cetvel
tarzında tanzim edilecektir. Muayenelerde arızalı bulunan veya bulunmayan bu köprülere ait
bilgiler bu modelin bir satırına yazılacaktır. Bu modele de bilgiler özenli bir şekilde
doldurulacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak köprülerin kontrol işlemini yapınız.

İşlem Basamakları
 Köprülerde umumi muayene
yapınız.

 Köprülerde periyodik muayene
yapınız.

 Tabii afetler sonrasında
köprülerde muayene yapınız.

 Köprülerde arıza ve tehlikelere
karşı önlem alınız.

Öneriler
 Çelik tabliyelerdeki köprü aksamında, rüzgâr
kirişlerinde, köprü tabliyesinde, nesnetlerde,
gayguylarda, çelik aksamlarda, kemer ve kâgir
aksamlarda, komişlerde ve korkuluklarda gözle
görülebilecek arızaları kontrol ediniz.
 Ferbeton betonarme tabliyelerdeki tecrit
tabakası, gayguyları, demir aksamı, tabliyedeki
çatlaları, tecrit tabakası, tabliyelerin boyalı
aksamı, ezilme ve kırılmaları, komişleri,
korkulukları, kemer ve kâgir aksamını kontrol
ediniz.
 Betonarme yolu üst başlıkta hafifletici gözlü
kemer ve (Baustring) yolu altta kemere asılı
köprüler ve çerçeveleri kontrol ediniz.
 Orta ve kenar ayaklarda, kanat, ricat, gardbalast
duvalarında, kardökenler ve bunların perdelerini,
ayak temellerini, masif olmayan çelik orta
ayakların çelik aksamını, drenaj tertibatını,
yastık taşları veya mesnet banklarını kontrol
ediniz.
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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. Köprü aksamında çatlaklık, eğilme, yırtılma, pas gibi gözle
görülecek bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
2. Mesnetlerdeki dökme demir veya çelik parçalarında çatlak veya
kırıklar olup olmadığını, rulo ve mafsalların yerlerinde bulunup
bulunmadığı kontrol ettiniz mi?
3. Balastlı köprülerde tavalardaki garguyların iyi bir şekilde çalışıp
çalışmadıklarını, tavalarda pas oluşup oluşmadığını kontrol ettiniz
mi?
4. Çelik aksamın boyalarında bozukluk olup olmadığını kontrol ettiniz
mi?
5. Kemer ve kâgir aksam derzlerinin iyi bir hâlde bulunup
bulunmadığını kontrol ettiniz mi?
6. Korkulukların iyi durumda olup olmadıklarını kontrol ettiniz mi?
7. Yastık taşları veya mesnet banklarının iyi durumunu muhafaza edip
etmediklerini, bunların ayağın diğer kâgir veya beton aksamının
ayrılıp ayrılmadığını kontrol ettiniz mi?
8. Betonarme yolu üst başlıkta hafifletici gözlü kemer ve (baustring)
yolu altta kemere asılı köprüler ve çerçeveleri kontrol ettiniz mi?
9. Köprüye ait diğer kısımlarda gözle görülür hasar olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.

( ) Periyodik muayeneler nisan ve ağustos ayları arasında olmak üzere en çok altı
ayda bir yapılır.
( ) Tabii afetler sonucunda muayeneler seyrüseferin uzun süre kesintiye uğramaması
için olayı izleyen günün her saatinde yapılmalıdır..
( ) Köprü ayakları, ricat duvarları, kanat duvarları, kardökenler, köprü imla
başlarında herhangi bir deformasyon (devrilme, çarpışma, sürüklenme) olup olmadığı,
bu aksam civarındaki oyulmaların tehlikeli olup olmadığı kontrol edilir.
( ) Köprü aksamında çatlaklık, eğilme, yırtılma, pas gibi gözle görülecek bir
değişiklik olup olmadığı çeşitli ölçme cihazları kullanılarak yapılır.
( ) Köprülerin bakımı ilgili birimler tarafından yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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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

Evet

Hayır

1. Mecra temizliği yaparken debuşeden itibaren mecranın düz bir hat
teşkil edecek şekilde kıvrımlar olmadan tanzim ettiniz mi?
2. Dar olan menfez debuşelerinin de devamlı açık tutulması sağladınız
mı?
3. Suyun rahat akabileceği bir eğim verdiniz mi?
4. Yoldan çıkan ray, travers gibi hurda malzemeleri mecralardan
uzaklaştırdınız mı?
5. Temizlikten çıkan hafriyatı mecranın dışına attınız mı?
6. Çelik aksamın boyalarında bozukluk olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?
7. Kemer ve kâgir aksam derzlerinin iyi bir hâlde bulunup
bulunmadığını kontrol ettiniz mi?
8. Korkulukların iyi durumda olup olmadıklarını kontrol ettiniz mi?
9. Yastık taşları veya mesnet banklarının iyi durumunu muhafaza
edip etmediklerini, bunların ayağın diğer kâgir veya beton
aksamının ayrılıp ayrılmadığını kontrol ettiniz mi?
10. Betonarme yolu üst başlıkta hafifletici gözlü kemer ve (baustring)
yolu altta, kemere asılı köprüler ve çerçeveleri kontrol ettiniz mi?
11. Köprüye ait diğer kısımlarda gözle görülür hasar olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?

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
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

1
2
3
4
5
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