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SÜRE
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Bağlantı elemanları modülünü baĢarmak

YETERLĠK

Makasların teĢkilini yapmak

Tren yolu makaslarının bakımları ile ilgili temel bilgilerin
verildiği öğrenme materyalidir.

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında makasların teĢkilini kuralına
uygun olarak yapabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Makasın nazari merkezini bulabileceksiniz.
2. Makasların aplikasyonunu yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Teodolit, nivo, mira, jalon, gönye takımı, metre,
milimetrik kâğıt
Ortam: ĠĢletme deposunda makasların bulunduğu atölyeler
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Demir yolu yapımı kolay değildir. Ġdealde tren rayları bir gidiĢ, bir geliĢ olarak yapılır.
tren yolları yapımında makasların fonksiyonları önemlidir. Makas, hat üzerinden alternatifler
yarattığı için kendinden hızlıya geçiĢ yapmaya, ters yönde gelene istikamet değiĢtirmeye
yarar. Ġstasyonlarda, yük vagonlarının diziliĢlerinde makas kullanımı ağırlıklıdır.
Bir makasın çalıĢmasında üzerinden geçen yük büyüklüğü ve makasın kendi ağırlığı
tonları bulur. Makaslar, hidrolik veya mekanik kuvvet yardımları ile çalıĢtırılır.
Bu modülde demir yolu araçlarının bir yoldan diğer yola geçmesi için üzerine yapılan
yol tesislerinin teĢkilini yapmayı öğreneceksiniz.

1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇÖĞRENME

FAALĠYETĠ–1

Gerekli ortam sağlandığında makasların nazari merkezini bulabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Makas deformasyonların neler olabileceğini sıralayınız.
Makasların çeĢitlerini sıralayınız.
Makasları oluĢturan elemanları inceleyiniz.
Yakın çevrenizdeki demir yolu istasyonlarından veya internetten araĢtırma
yapabilirsiniz. (AraĢtırma için meslekte çalıĢan kiĢilerle diyalog
kurabileceğiniz gibi kendiniz de çalıĢma ortamlarında bulunarak veya literatür
(kitap tarama, internetten konu olarak aramalarla) incelemeleriyle ön bilgi
edinmelisiniz.

1.MAKASLARIN NAZARĠ MERKEZĠNĠN
BULUNMASI
1.1.Makasların Tanımı
Bir raylı sistem yolu üzerinde hareket eden demir yolu araçlarının diğer bir yola
geçmesini sağlayan yol değiĢtirme apareylerine “makas” denir.
Makas sistemlerinde demir yolu araçlarının yol değiĢtirmesi, makasların dil kısmının
insan veya elektrik gücü ile hareketinin sağlanması ile gerçekleĢtirilmekte-dir.
Her makasın bir doğru yolu ve bir sapan yolu vardır. Konvansiyonel hatlardaki
makasların traversleri ahĢap olup tali yollara geçiĢleri sağlayan sapan yolun üzerinde
bulunan kurbun yarıçapı R=300 m, basit makasların maksimum uzunluk standardı 34.20
m‟dir. Hızlı tren hatlarındaki (Ankara-EskiĢehir arasında) makasların traversleri beton olup
tali yollara geçiĢleri sağlayan sapan yolun üzerinde bulunan kurbun yarıçapı R=1500 m, basit
makasların maksimum uzunluk standardı 72 m civarındadır.
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1.2.Makas ÇeĢitleri
Demir yolu alt yapılarınıda en önemli yer teĢkil eden makasların çeĢitlerini tek tek
tanıyalım.

1.2.1.Basit Makas
Bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontray ve ara raylardan oluĢur.





Sol basit makas (Resim 1.1)
Sağ basit makas (Resim 1.2)
Simetrik basit makas (ġekil 1.1)
Eğri (kurpta) basit makas (ġekil 1.2)

1.2.2. BirleĢik (Muzaaf) Makas
Birbirinin içine girmiĢ iki makastan ibarettir. Dört dil ve üç göbeği vardır. Birinci
makasın ökçesine, ikincisi makasın dil ucu contası gelir (Resim 1.3).

1.2.3.Ġngiliz (Çapraz) Makas
Ġki türü vardır (Resim 1.4).



Yarım Ġngiliz makas: 4 dil ve 4 göbeği vardır.
Tam Ġngiliz makas: 8 dil ve 4 göbeği bulunur.

1.2.4.Çapraz Takımı (Kutrani Makas)
4 basit makas ve bir kruvazmandan oluĢan gruptur. 8 dil ve 8 göbek bulunur. Bu
makaslarda basit makaslarının herhangi birinin yerine Ġngiliz makas kullanılabilir. Bu
durumda 1 Ġngiliz makas kullanıldığında 1 ayağı Ġngiliz, 2 Ġngiliz makas kullanıldığında 2
ayağı Ġngiliz, 3 Ġngiliz makas kullanıldığında 3 ayağı Ġngiliz çapraz takımı diye adlandırılır
(Resim 1.5).

1.2.5.Makas Olmamasına Rağmen Makas Bölümlerınden OluĢan Bölümler
Kruvazman ve S makas olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır.
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1.2.5.1. Kruvazman (KesiĢim Aygıtları)
Birbirlerini herhangi bir açıyla kesen iki yolda, kendi yönünde geçiĢi sağlayan yol
tesisidir. Yalnızca göbeklerden oluĢur (Resim 1.6).
1.2.5.2. “S” Makas
Birbirine paralel iki yoldan, birinden diğerine geçiĢi sağlayan iki basit makastan
oluĢan yol gurubudur. SipariĢi esnasında ayrıca istek yapılmayıp görünüĢte “S”e benzeyen
iki basit makastan oluĢan gruptur (ġekil 1.3).

Resim 1.1: Basit sol makas

Resim 1.2: Basit sağ makas
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ġekil 1.1: Simetrik makas

ġekil 1.2: Eğri (kurpta) makas

Resim 1.3: BirleĢik (muzaaf) makas
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Resim 1.4: Çapraz (Ġngiliz) makas (Tam çapraz)

Resim 1.5: Çapraz takımı (Kutrani makas)

Resim 1.6: Kruvazman (KesiĢim aygıtı)
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ġekil 1.3: “S” Makas

1.3.Makas Bölümleri

ġekil 1.4: Makas bölümleri

1.3.1.Dil Takımı
Basit makas bir “dil takımı” ile bir “göbek takımı” ve bunları birleĢtiren “ara
rayları”ndan oluĢmaktadır. Dil takımı, yontularak uçlarına doğru iyice inceltilmiĢ raylarla
bunları birbirine bağlayan çubuklardan meydana gelmektedir. Makas tertibatına bağlı
manevra çubuğunun itilip çekilmesiyle yağlı bir kızak levhası üzerinde bulunan iğne takımı,
bir iğnesi karĢılığındaki yaslanma rayına yapıĢıncaya kadar sağa ya da sola oynar. Böylece
diğer iğne ile karĢılığı ray arasında budenlerin geçebileceği bir aralık meydana gelmiĢ olur.
Bir dingilin bir tekerleği bu aralıktan geçerken diğer tekerlek karĢılığı raya yanaĢmıĢ olan
iğneye binerek birleĢtirme rayını izler. Parçaları:
8











Ġki adet dil,
Ġki adet yaslanma rayı,
Dilleri birbirine bağlayan 1 – 2 adet gergi çubuğu,
Dilleri makas top ve fenerine bağlayan ve hareketini sağlayan manevra çubuğu,
Dillerin hareketini ve istenilen tarafa yaslanma rayına yaslanmasını sağlayan
makas topu,
Makas giriĢ ve çıkıĢında makasın hangi yola düzenlenmiĢ olduğunu gösteren
makas feneri,
Dillerin yaslanma rayına yaslanması esnasında üzerinden geçen araçların
ağırlığı ve esneme sebebiyle açılmamasını sağlayan kilitleme tertibatı,
Makas dilleri altına, travers üzerine döĢenen ve üzerleri yağlanarak dillerin
kolay hareket etmesini sağlayan kayma plakaları,
Makas top ve fenerinin oturduğu normal traversten uzun, kürsü traversidir.

1.3.2.Ara Rayları
Makas dil takımı ile göbek takımını birleĢtiren raylara “makas ara rayları” adı verilir.

1.3.3.Göbek ve Kontraylar
Makasın doğru yol bir rayı ile sapan yol bir rayının birbirini kestiği noktaya “göbek”
denir. Bu kesiĢme noktasından tekerlek budenlerinin geçiĢini sağlamak için iki ray, kesiĢme
noktasından baĢlayarak dıĢa doğru bükülürler ve “tavĢan ayağı” denilen eğrileri oluĢturur.
KesiĢme noktasında tekerlek budenlerinin serbestçe geçmesi için bir boĢluk bırakılır. Bu
boĢlukta araçların yol değiĢtirmemesi için de karĢılarına kontraylar bağlanır.
Genel olarak 27.012 m‟lik makaslarda 43 adet, 32.80 m‟lik makaslarda 54 adet, 34.20
m‟lik makaslarda 57 adet ahĢap travers bulunmakla beraber çamafta üretilen 34.20 metre
boyundaki makaslarda 59 adet ahĢap travers kullanılmaktadır.

1.4.Makas Boyutları
ÇeĢitli tipteki makasların boylarına göre makas parçalarının uzunlukları aĢağıda
Ģekiller üzerlerinde belirtilmiĢtir.
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1.4.1.-34.200 Metrelik “Çamaf” Makası (Esnek Dilli)

ġekil 1.5.: 34.200 m’lik “çamaf” makası

1.4.2. 34.200 Metrelik Esnek Dilli Makas

ġekil 1.6: 34.200 m’lik esnek dilli makas
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1.4.3. 34.200 Metrelik Mafsallı Dilli Makas

ġekil 1.7: 34.200 m’lik mafsallı dilli makas

1.4.5. 32.80 Metrelik Esnek Dilli Makas

ġekil 1.8: 32.80 m’lik esnek dilli makas
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1.4.6. 32.80 Metrelik Mafsallı Dilli Makas

ġekil 1.9: 32.80 m’lik mafsalli dilli makas

1.4.7. 27.012 Metrelik Mafsallı Dilli Makas

ġekil 1.10: 27.012 m’lik mafsalli dilli makas
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ġekil 1.11: Makas kilitleme parçaları
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1.5.Nazari Merkez (Geometrik Göbek)
Makasın doğru yol ekseni ile sapan yol eksenin kesiĢtiği noktaya (N) nazari merkez
denir. Nazari merkez ile makas göbeği birbirine karıĢtırılmamalıdır. Nazari merkez ile makas
baĢlangıç noktası arasındaki mesafeye “A mesafesi”, nazari merkez ile makas bitiĢ noktası
arasındaki mesafeye “B mesafesi” denir. Makas boylarına göre A ve B mesafeleri aĢağıda
verilmiĢtir.

Makas sonundan limit taĢı
Makas boyu

A mesafesi

B mesafesi

Eğim

Yarıçap
mesafesi (49'luk)

34.200 m

16.615 m

17.585 m

1/9

300

14.536 m

32.800 m

15.358 m

17.442 m

1/9-1/10

288- 350

14.679 m

27.012 m

9.424 m

17.588 m

1/9

190

14.533 m

Tablo 1.1: Nazari merkez tablosu

ġekil 1.12: Makas nazari merkezi

Kısacası makası oluĢturan hatların eksenerinin kesiĢim yeri nazari merkezdir. Nazari
merkezlerin bizim için Ģu önemi vardır; savrulmanın baĢladığı nokta diyebiliriz. Nazari
merkez sayesinde eğimin baĢlangıç noktasıdır.

14

1.6.Makas Eğiminin Bulunması
Bir makasın doğru yoluna nazaran, sapan yolunun yaptığı sapma oranına makas eğimi
denir. 1/9 – 1/10 - 1/12 Ģeklinde ifade edilir. Bu kesirde; paydadaki rakam doğru yol
üzerinde alınan mesafeyi, paydaki rakam bu noktadaki sapan yolun doğru yoldan uzaklaĢma
mesafesini gösterir.

ġekil 1.13: Makas göbeğinde eğim bulunuĢu

Göbek üzerinde eğimin bulunması:
Makas göbeği üzerinde göbek iğne ucunun kalınlığı 4 cm gelen yer iĢaretlenir. Sonra
göbek kalınlığı 14 cm gelen yer iĢaretlenir. ĠĢaretlenen bu iki nokta arası ölçülür. Bu mesafe
80 cm gelir ise eğim, 1/8; 90 cm gelir ise 1/9; 100 cm gelir ise eğim, 1/10‟dur.
Ayrıca makas eğimi bulmak için doğru yoldan sapan yol mihverine dik çıkılarak 1 m
gelen yerden makasın nazari göbek arasındaki mesafe ölçülür. Bu mesafe 9 m geliyorsa
makas eğimi 1/9‟dur. 8 m geliyorsa 1/8‟dir (ġekil 1.13).
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları





Makasın nazari merkezini
bulunuz.

Makas eğimini hesaplayınız.

Öneriler



Dikkatli olunuz.



ĠĢ disiplinine uyunuz.



ÇalıĢmaya baĢlamadan önce güvenlik
önlemlerini alınız.



ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli malzemeyi
hazırlayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1- Makasınız ile ilgili literatür araĢtırması yaptınız mı?
2- ÇalıĢma yerinde gerekli alet ve araçları aldınız mı?
3- Makasın hangi boyda (isimde) olduğunu belirlediniz mi?
4- Metre ile makasın baĢlangıç ve bitim arasındaki mesafeyi ölçtünüz
mü?
5- A mesafesini ölçtünüz mü?
6- Bulduğunuz değeri tablo ile karĢılaĢtırdınız mı?
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Evet

Hayır

7- Nazari merkezi rayların ortasında eksen üzerinde buldunuz mu?
8- B mesafelerini ölçtünüz mü?
9- Ölçümlerin sağlamasını yaptınız mı?
10- Nazari merkezin yerini belirledikten sonra iĢaretlediniz mi?
11- Makas göbeği üzerinde göbek iğne ucunun kalınlığı 4 cm gelen yeri
iĢaretlediniz mi?
12- Göbek kalınlığı 14 cm gelen yeri iĢaretlediniz mi?
13- ĠĢaretlenen bu iki nokta arasını ölçtünüz mü?
14-Çıkan sonuca göre makas eğimini hesapladınız mı?
DÜZENLĠ VE KURALLARA UYGUN ÇALIġMA
1-Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
2-ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?
3-Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
4-Zamanı iyi kullandınız mı?
5-ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?

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

17

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlıĢ ise Y yazınız.
1.( ) Demir yolu araçlarının bir yoldan diğer yola geçmesini sağlayan yol tesislerine makas
denir.
2.( ) Basit makaslar ; bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontray ve ara raylardan oluĢur.
3.( ) Çapraz (Ġngiliz) makaslar, birbirinin içine girmiĢ iki makastan ibarettir. Dört dil ve üç
göbeği vardır. Birinci makasın ökçesine, ikincisi makasın dil ucu contası gelir.
4.( ) Tam Ġngiliz makasların 4 dili ve 4 göbeği vardır.
5.( ) Kruvazmanlar (KesiĢim Aygıtları), birbirlerini herhangi bir açıyla kesen iki yolda,
kendi yönünde geçiĢi sağlayan yol tesisidir. Yalnızca göbeklerden oluĢur.
6. ( ) Makasta araçların yol değiĢtirmelerini sağlayan bölümlere kruvazman denir.
7.( ) S makasları birbirine paralel iki yoldan, birinden diğerine geçiĢi sağlayan iki basit
makastan oluĢan yol gurubudur.
8.( ) Makas dil takımı ile göbek takımını birleĢtiren raylara ara raylar denir.
9.( ) Göbek, makasın doğru yolu ile sapan yolunun birbirini kestiği noktaya denir. Bu
kesiĢme noktasında tekerlek bodenlerinin geçiĢini sağlamak için her iki ray kesiĢme
noktasından baĢlayarak dıĢa doğru bükülürler ve tavĢan ayağı denilen eğrileri oluĢturur.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Gerekli ortam sağlandığında makasların aplikasyonunu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





S makasta kupon hesabı ne demek? AraĢtırınız.
Makasların aplikasyonunda (inĢaatında) nelere dikkat edilmeli? AraĢtırınız.
AraĢtırma için meslekte çalıĢan kiĢilerle diyalog kurabileceğiniz gibi kendiniz
de çalıĢma ortamlarında bulunarak veya internetten ön bilgi edinebilirsiniz.

2.MAKASLARIN APLĠKASYONU
2.1. “S” Makasın Aplikasyonu ve Hesabı
“S” makasın tanımını faaliyet birde anlatılmıĢtı. Kısaca iki paralel hat arasında
birbirine geçiĢ için yapılan ara hat diyebiliriz.

Resim 2.1: S Makas
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“S” makaslarda kupon hesabı yapılabilmesi için önce makas yönlerinin ve
eğimlerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca iki hat mihverleri arasındaki mesafenin
bilinmesi ile her iki makasın a ve b mesafelerinin bilinmesi gerekledir.

ġekil 2 .1: “S” Makas krokisi

ġekil 2.1‟de verilen, kroki birimlerinin açılımı;





“S” makas atılarak birbirine bağlanacak iki istasyon yolu eksenleri arasındaki
mesafeye “A” mesafesi,
Makasların nazari merkezleri arasındaki yatay mesafeyi “L” (makasların
eğimini gösteren kesrin paydasındaki rakam ile istasyon yolları arasındaki
mesafenin çarpılması ile hesaplanır.).
Makasların sapan yolları doğrultusunda nazari merkezleri arasındaki mesafeyi
“S” harfleri ile ifade edildiğinde “A ve B “ kenarları dik kenar, ”S” kenarında
hipotenüs olan bir dik üçgen meydana gelir.
Bu dik üçgenin hipotenüsünü “S” hesaplayıp “S” kenarı içindeki iki “b”
mesafesini çıkartırsak araya girecek kupon rayı hesaplamıĢ oluruz.

Anlattıklarımızın formüle edilmesi;





- Önce “ L “ kenarını hesap ederiz. L = (Makasların eğimini gösteren
kesrin paydası) x A
- Sonra “S” kenarını hesap ederiz. S2 = L2 + A2
- Daha sonra da kupon ray uzunluğu (K) hesaplanır. K = S – (b1+ b2)

ÖRNEK 1:
Makasların eğimi
Makas boyları
a mesafeleri
b mesafeleri

:
:
:
:

1/9
34.20 m
16.615 m
17.585 m

L = 9 x 5.00 = 45.00 m
S2 = L2 + A2 = 452 + 52 = 2025
S2 = 2050‟nin kare kökünü alırsak
S = 45.277 m
20
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Ġki yol arasındaki mesafe : 5.00 m
K = S – ( b1 + b2 )
K = 45.277 - (17.585 + 17.585 ) = 45.277 – 35.17 = 10.107 m bulunur.

2.2. Makas Hüzmesinin TeĢkili

ġekil 2.2: Makas hüzmesi teĢkili

1. Makas :
a = 16.615 m
b = 17.585 m
Makas Eğimi = 1 / 9
1-2. yol ara mes.=A= 6.00 m
6.00 m






2. Makas
a = 15.358 m
b = 17.442 m
MEğimi = 1 / 9

3. Makas
a = 9.424 m
b = 17588 m
M Eğimi = 1 / 9

2-3.yol ara mes.= A=5.00 m 3-4.yol ara mes.=A=

1. makasin conta klemensinden itibaren “a” mesafesi kadar gidilerek nazari
merkez belirlenir.
Nazari merkezden itibaren makasın eğimi 1/ 9 olduğundan 9 metre gidilir bu
noktadan 1 m dik çıkılır. 18. metrede 2 m ,27 metrede 3 m dik çıkılarak çıkılan
noktalara nazari merkezden itibaren birleĢtirilip uzatılır.
Bu doğrultu müteakip makasların aynı zamanda doğru yollarıdır.
Mevcut yolumuzdan muhtelif noktalardan iki hat arasındaki mesafe kadar ( 6.00
m) dikler çıkılır. Bu noktalar birleĢtirilip uzatıldığında evvelce tespit edilen
doğrultuyu kestiği nokta 2. makasın nazari merkezidir.
Nazari merkezden 1 numaralı makasa doğru 2 numaralı makasın “a” mesafesi
kadar alındığında 2 numaralı makasın conta kilometresi, nazari merkezden 3
numaralı makasa doğru 2 numaralı makasın “b” mesafesi kadar gidilerek 2
numaralı makasın bitiĢ kilometresi bulunur.
21




Ġkinci yol üzerinden muhtelif noktalarda iki hat arasındaki mesafe kadar (5.00
m) dikler çıkılır. Bu noktalar birleĢtirilip uzatıldığında evvelce tespit edilen
doğrultuyu kestiği nokta 3. makasın nazari merkezidir.
Nazari merkezden 2 numaralı makasa doğru 3 numaralı makasın “a” mesafesi
kadar alındığında 3 numaralı makasın conta kilometresi, nazari merkezden
dördüncü yola doğru 3 numaralı makasın “ b “ mesafesi kadar gidilerek 3
numaralı makasın bitiĢ kilometresi bulunur.

L numaralı makas ile 2 numaralı makas arasında kullanılacak kupon rayın
hesabı:
L1= Meğiminin paydası x iki yol arası mesafe = 9 x 6 = 54 m
S1 = L2 + 62 = 542 + 62 = 2916 + 36 = 2952 karekökünü alırsak S1 = 54. 332 m
K = S – (1.N.mak. b + 2.N.mak. a )
1 numaralı mak. “ b “ mesafesi + 2 numaralı makasın “a” mesafesi = 17.585 + 15.358
= 32.943 m
K1 = 54.332 – 32.943 = 21.389 m= 21. 39 m’dir.
2 numalı makas ile 3 numaralı makas arasında kullanılacak kupon rayın hesabı:
L2 = Meğiminin paydası (X ) Ġki yol arası mesafe = 9 x 5 = 45 m
S2 = L2 +52 = 452 + 52 = 2025 + 25 = 2050 karekökünü alırsak S2 = 45. 276 m
K2 = S – (2.N.mak. b + 3.N.mak. a )
2 numaralı mak.“ b “ mesafesi+ 3 numaralı makasın“ a “ mesafesi= 17.442+
9.424=26.866 m
K2 = 45.276 – 26. 866 = 18. 41 m‟dir.
ÖRNEK 1: S MAKASTA KUPON HESABI YAPILMASI
Makas boyunu ölçerek bulunuz. ( bk. Öğrenme Faaliyeti-1)
Örneğin 32.800 m
Makas boyuna göre a, b ve eğim mesafeleri (bk. Öğrenme Faaliyeti-1)
Makasların eğimi : 1 / 9-1/10
a mesafeleri
: 15.358 m
b mesafeleri
: 17.442 m
Ġki yol arasındaki mesafeyi ölçünüz.
(A) : 5.00 m
L kenarını hesaplayınız. L= makasın eğiminin paydası x A
L = 9 x 5.00 = 45.00 m
“S” kenarını hesaplayınız. S2 = L2 + A2
S2 = L2 + A2 = 452 + 52
= 2025 + 25
S2 = 2050‟nin kare kökünü alınız.
S = 45.277 m
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Daha sonra da kupon ray uzunluğunu K hesaplayınız (Ġki b mesafesi arasında kalan
uzunluk).
K = S – (b1+ b2)
b‟ ler tablo .1.1' den alınır. (bk. Öğrenme Faaliyeti-1)
K = 45.277 - (17.442 + 17.442) = 45.277 – 34..884 = 10.393 m
NOT: Yaptığımız örnekte, makas eğimi olarak 1/9 alındığı gibi 1/10‟da alınabilinirdi.
Bu uygulamaya bağlıdır.
ÖRNEK 2: MAKAS HÜZMESĠNĠN TEġKĠLĠNĠN YAPILMASI












Nazari merkezden itibaren makas eğiminin paydası kadar ilerleyip payı kadar
dik çıkınız.
Bu iĢlemi aynı oranda birbirini takip ederek üç defa tekrarlayınız ve çıkılan
noktalar nazari merkezden itibaren birleĢtirip uzatınız.
Bu doğrultu müteakip makasların aynı zamanda doğru yollarıdır.
Mevcut yoldan ve muhtelif noktalardan iki hat arasındaki mesafe kadar (6.00 m)
dikler çıkınız.
Bu noktalar birleĢtirilip uzatıldığında evvelce tespit edilen doğrultuyu kestiği
nokta 2. makasın nazari merkezidir.
Nazari merkezden 1 numaralı makasa doğru 2 numaralı makasın “a” mesafesi
kadar alarak 2 numaralı makasın conta kilometresini,
Nazari merkezden 3 numaralı makasa doğru 2 numaralı makasın “b”mesafesi
kadar giderek 2 numaralı makasın bitiĢ kilometresini bulunuz.
Ġkinci yol üzerinden muhtelif noktalarda iki hat arasındaki mesafe kadar (5.00
m) dikler çıkınız.
Bu noktalar birleĢtirilip uzatıldığında evvelce tespit edilen doğrultuyu kestiği
nokta 3. makasın nazari merkezidir.
Nazari merkezden 2 numaralı makasa doğru 3 numaralı makasın “a” mesafesi
kadar alındığınızda 3 numaralı makasın conta kilometresini,
Nazari merkezden dördüncü yola doğru 3 numaralı makasın “ b “ mesafesi
kadar giderek 3 numaralı makasın bitiĢ kilometresini bulunuz.

2.3. Yol DeğiĢtiricilerde Limit TaĢının Yerinin Hesaplanması
Limit taĢları makas sonrasındaki iki yolda, aynı anda iki aracın birbirlerine çarpmadan
geçebildikleri noktaya konur. Bunlar makas iç ray dizileri, mantar dıĢ yüzleri arasının 2
metre olduğu yere konulur.
Bu noktada yol eksenleri arasındaki mesafe;
1.435
2.00 + 2x
+ 2 x 0.062 = 3.559 = 3.56 metredir.
2
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Limit taĢının konulacağı yerin, makasın baĢlangıç noktasına uzaklığının hesabı için
makas eğimini gösteren kesrin paydasındaki rakam, iki yol ekseni arasında bulunması
gerekli mesafe ile çarpılır. Bulunan sonuca makasın “a” mesafesi eklenir.
ÖRNEK :
Makasın boyu
a mesafesi
Makasın eğimi

= 34.200 m
= 16.615 m
= 1/9

Limit taĢının konulacağı yerdeki iki yol ekseni arasında bulunması gerekli mesafe=
3.56 m
Hesabı: 3.56 x 9 + 16.615 = 48.655 m
Limit taĢı makasın baĢlangıç contasından itibaren 48.655 metre ileriye konulacaktır.

ġekil 2.3: Limit taĢı yeri

Resim 2.2: Limit taĢı
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2.4. Ġstasyon Faydalı Uzunluklarının Hesabı
Ġstasyon yollarının trenlerin ve demir yolu araçlarının barınmasına uygun bölümleri
istasyon yolu her iki baĢındaki limit taĢları arasındaki mesafedir. Bu mesafeye faydalı
uzunluk denir.
Faydalı uzunluk hesabına örnek;






Bir istasyon yolunun iki baĢındaki makasların 34.20 m boyunda, 1/ 9 eğiminde
olduğunu, baĢlangıç noktaları arasındaki mesafenin 1100 .00 m olduğunu
varsayalım. Bu makasların “a” mesafesi 16.615 m‟dir.
Makaslardan birinin baĢlangıç contasından itibaren limit taĢının bulunduğu
noktanın uzaklığını hesaplayalım.

3.56 x 9 + 16.615 = 48.655 m‟dir
Ġkinci makasta aynı tür makas olduğu için bu mesafeyi 2 ile çarpalım.

48,655 x 2 = 97.31 m’dir.
Ġki makas baĢlangıç contaları arasındaki 1100.00 m mesafeden bulduğumuz
sonucu çıkaralım. Faydalı uzunluk = 1100.00 - 97.31 = 1002. 69 m‟dir.
Dingil adedini bulmak için iki dingil arasındaki mesafe 6.75 m’dir. Bu duruma
göre;

6.75 = 148.546 = 148 dingilli bir tren bu yola sığar.

2.5.Makas Yönlerinin Bulunması
Bir makasın yönünün tespit edilebilmesi için Ģu hususlara dikkat edilir:









MefruĢ bir makas contasında durup makasa yönümüzü döndüğümüzde sapan
yol sağımızda ise sağ makas, solumuzda ise sol makastır.
Sağ makasın sağ yaslanma rayı, sol makasın sol yaslanma rayı eğridir.
Sağ makasın sol dili, sol makasın sağ dili eğridir.
Traverse verilen numaralar sağ makasta sol travers baĢlarına, sol makasta ise
sağ travers baĢlarına yazılır.
Ġmalat esnasında makas raylarının üzerine yazılan rakamlar çift ise sağ, tek ise
sol makastır.
Yamamalı makas göbeklerinde yamanan taraf sağda ise sağ makas, solda ise sol
makastır.
Demir traversli sol makasta “L”, sağ makasta “R” harfi bulunur.
Demir traversli makasta traverslerin ergo deliklerinin kısa kenarı solumuza
yatık ise sol, sağımıza yatık ise sağ makastır.
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Resim 2.3: Travers ve makas numarası

Resim 2.4: Makas numarası

2.6.EskiĢehir Tipi Ergolu Makas ile Çamaf Makas Arasındaki
Farklar











34.200 m‟lik ergolu makasta 27 adet, çamaf makasta 59 adet travers vardır.
Ergolu makasların kontrayı raydan, çamaf makasların kontrayı ise profil
demirindendir.
Ergolu makasların göbekleri yamamalı, çamaf makasların göbeği bütün
(döküm) dür.
EskiĢehir makaslarının ray travers bağlantısı ergolu, çamaf makasların ray
travers bağlantısı “K” tipi bağlantıdır.
34.200 m‟lik ergolu makasın esnek dil uzunluğu 12 m, çamaf makasın dil
uzunluğu 10.266 m‟dir.
Çamaf makasın dil ökçesi ile yaslama rayı contası aynı hizadadır. EskiĢehir
makaslarının ise farklıdır.
Yeni çamaf makas dillerinin yapısı farklı olup bilyelidir.
Çamaf makasların sadece dil ucunda ekartman 1440 mm‟dir. EskiĢehir
makaslarının ise sapan yolunda ekartman komple 1440 mm‟dir.
34.200 m‟lik; çamaf makasın dil ucu ile makas contası arası mesafe 1734 mm
olup, EskiĢehir tipi ergolu makaslarda aynı mesafe 1749 mm‟dir.
34.200 m‟lik; çamaf makasın dıĢ ara rayları tek ray olup EskiĢehir tipi ergolu
makaslarda dıĢ ara raylar iki parçadır.
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2.7.Makaslardaki Ölçüler ve Toleransları

Tablo 2.1: Makaslardaki ölçüler ve toleransları
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ġekil 2 .4: Makas ölçü sembolleri
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2.8.Makas Sicil FiĢi Doldurulması, Ölçüleri ve Toleransları
1. Bölgesi: Makasın hangi bölgede olduğu yazılır.
2. Hattı: Makasın hangi hatta olduğu yazılır.
3. Ġstasyonu: Makasın hangi istasyonda olduğu yazılır.
4. Ġmalat numarası: Fabrikada boya veya imalat numarasında belirtilen numara yazılır.
5. Ray tipi: Ġmalatta kullanılan ray, metre tul ağırlığı yazılır.
6. Bağlantı tipi: Ergolu veya “K” tipi yazılır.
7. Tasnifi: 27. serideki tasnifi yazılır, tasnif yok ise tipi ve özelliği yazılır.
8. Ġmalat tarihi: Makasın üzerinde bulunan plakada belirtilen tarih yazılır.
9. FerĢ tarihi: Makasın hattı konulduğu tarih, (Aynı makas ikinci defa kullanıldığı taktirde
yeniden sicil fiĢi tanzim edilecek, makasın eski sicil fiĢi sonradan tanzim edilen sicil
fiĢine eklenecek) yedek makaslar ile hat haricî edilmiĢ makaslar için tanzim edilecek
sicil fiĢi aynı dosyada muhafaza edilecek. 18. seriye alınarak satıĢ yapılınca iptal edilir.
10. Hattan söküldüğü tarih ve kullanma durumu: Hattan söküldüğü tarihi ve kullanma
durumu yazılır.
11. Conta kilometresi: Ġğne ucundaki kilometresi çapraz ise makasın ortası conta
kilometresi kabul edilir.
12. Makasın numarası: Makasın numarası, numarada değiĢiklik olduğunda yeni Ģematik
plan tanzim edilerek bölgeye bildirilir. Bölgede I- II- V- XVI bölge baĢkanlarına bildirir.
13. Makasın yönü: Makasın sağ veya sol olduğu belirtilir.
14. Cinsi: Basit, Ġngiliz (çapraz), çapraz takımı , birleĢik (muzaaf) , özel gibi
15. Uzunluğu: Makas boyu yazılır.
16. “a” Mesafesi: Nazari göbekten makas baĢı contasına kadar olan mesafe yazılır.
17. “b” Mesafesi: Nazari göbekten makas sonu contasına kadar olan mesafe yazılır.
18. Eğimi: Doğru yol ile sapan yol eksenleri arasındaki açının tanjant değeri (1/9) gibi.
19. Makas açısı: 1 / 7 = 80

47 „

48”

1 / 8 = 70

07 „

30”

1/9=60

20 „

24”

1/ 10 = 5 0

42‟

38”

1 / 12 = 40

43‟

49”
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20. “R” (Makasın yarıçapı): Sapan yol yarıçapı yazılır.
21. Dil Ģekli: Mafsallı veya esnek dilli olduğu yazılır.
22. Dil uzunluğu: Makasın dil boyu; dil ucundan dil sonu contaya kadar olan mesafe
23. Kilitleme tertibatı: Toplu (mandallı, kavrama kancalı), motorlu, elektrik kilitli,
devre kontrollü
24. Bağlı olduğu emniyet tesisatı: Ġ tipi, toros tipi, CTC, DRS anglaĢman, yoksa yoktur
diye yazılır.
25. Bağlı olan yollar: Makasın kumanda ettiği yolların numaraları yazılır.
26. Balast yüzdesi: Normal durumda makasın travers tipine göre normal balast yüzdesinin
iki katı alınır.
27. Yol açıklıkları:

 Makasın baĢ contasında
 Dil ucunda
 Ökçede (doğru yolda), ökçede (sapan yolda)
 Ara rayda: Yaslanma rayı sonu ile göbek ilk contası arasındaki mesafesinin orta
noktası bulunur .O kısımda doğru ve sapan yolda yol açıklığı ölçülür.
 Göbek ucunda: Göbek iğne ucu üzerinde et kalınlığı 32 mm gelen kesimde, (bandajın
ilk temas noktasında) doğru ve sapan yol açıklıkları ölçülür.
28. Oluk açıklığı:
 TavĢan ayağındaki oluk açıklığı: Bandajın göbek ucunda
noktasındaki tavĢan ayağı ile göbek arasındaki açıklık yazılır.

ilk

temas

 Kontrayda oluk açıklığı: Göbek kalınlığı 32 mm gelen yerin karĢısındaki ray ile
kontray arasında açıklıktır. Ayrıca uç takozların dıĢ tarafındaki ray ile kontray
arasındaki açıklıktır.
29. Dil yaslanma rayı yükseklik farkı: YaslanmıĢ dil ile yaslanma rayının üst noktaları
arasındaki (kot farkı) mesafedir.
30. Göbek ucu kot farkı: Göbek iğne ucu ile tavĢan ayağı arasındaki yük farkıdır (10 mm).
31. Göbek ucu emniyet açıklığı: Göbeğe bandajın ilk temas noktası ile (32 mm) karĢısında
bulunan kontrayın iç yüzü arasındaki mesafedir.
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32. Dil ile yaslanma rayı arasındaki mesafe:
 YaslanmıĢ dilde: YaslanmıĢ dil ile yaslanma rayı arasında açıklık kalmaması gerekir.
Burada bir açıklık var ise yaslanma rayının kenarından ölçülür (En fazla 3 mm
açıklık olmalıdır.).
 Açık dil: Açık durumdaki dil ile rayın pahı arasındaki mesafedir (165 mm).
33. Oluk derinlikleri: Ray üst seviyesi ile takoz üst seviyesi arasındaki mesafedir.
 Ökçede: Yaslanma rayında (En az 38 mm)
 Göbekte: Bandajın ilk temas noktasından (32 mm) ölçülecek.
34. Fener Durumu:
 Raya mesafesi: Makasın kürsü ekseninden yaslanma rayı dıĢı mesafedir (1209 mm).
 Kotu: Makas topu ekseni ile kürsü traversi arası mesafedir (340 mm).
35. Göbek arkası ara açıklığı: Göbek sonundaki contada bulunan iç rayların ara
mesafesidir (514 mm).
36. Ölçü tarihi: Ölçünün yapıldığı tarihtir.
37. Travers durumu: Travers cinsi ve adeti ile traverslerden; çatlak, kirik, eğri, ekerli ve
tirfon delikleri bozuk olanların adeti yazılır.
38. Laçkalıklar: Travers bağlantıları, cebireler ve diğer bağlantılardaki laçkalıklar yazılır.
39. Ġki ray arasındaki seviye (kot) farkı: Dil ucunda, ökçede, ara raylarda, göbekte, göbek
sonlarındaki ray seviye (kot) farkları yazılır.
40. Gizli boĢluklar: Dil ucunda, ökçede, ara raylarda, göbek ve göbek sonundaki gizli
boĢluklar floksometre ile ölçülür.
41. FleĢ: Yaslanma rayı sonu ile göbek baĢlangıç contası arasındaki mesafe ölçülerek “8”e
bölünür. Bulunan değere göre ölçü yapılacak tespit edilen noktalarda fleĢler alınır.
42. Küçük malzeme bakımı: Küçük malzeme bakımının yapıldığı tarih yazılır.
43. Buraj: Makine veya elle makas burajının yapıldığı tarih ve miktarı yazılacak.
44. Tebdil edilen parçalar: Makasta değiĢtirilen parçaların tarihi, cinsi ve adedi yazılır.
45. Dolgu kaynaği: Makasta yapılan dolgu kaynağının tarihi, yeri ve adedi yazılır.
46. Makasta meydana gelen olaylar: Makasta meydana gelen olayların tarihi ve olay
hakkında açıklama yapılır.
47. Makasın hüzmedeki yeri: Makasın istasyondaki yerini gösterir basit kroki çizilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Makasların aplikasyonunu yapmak

ĠĢlem Basamakları



S makasta kupon hesabı yapınız.



Makas hüzmesinin teĢkilini
yapınız.



Limit taĢlarının yerlerini
hesaplayınız.



Ġstasyon faydalı yol
uzunluklarının hesabını yapınız.



Makas (yol değiĢtiricilerin)
yönlerini bulunuz.



Makaslar arasındaki farkları
tespit ediniz.



Makaslardaki ölçü ve
toleransları kontrol ediniz.



Makas sicil fiĢi doldurunuz.

Öneriler



Dikkatli olunuz.



ĠĢ disiplinine uyunuz.



ÇalıĢmaya baĢlamadan önce güvenlik
önlemlerini alınız.



ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli malzemeyi
hazırlayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
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Değerlendırme Ölçütleri
 Makas uzunluğuna göre tablodan a ve b uzunluklarını buldunuz
mu?
 Eğim ve iki yol arasındaki mesafeye göre L kenarını hesapladınız
mı?
 S kenarının hesabını yapabildiniz mi?
 Çıkan verilerden yararlanarak kupon ray hesabı yapabildiniz mi?
DÜZENLĠ VE KURALLARA UYGUN ÇALIġMA
 Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
 ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?
 Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
 Zamanı iyi kullandınız mı?
 ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlıĢ ise Y yazınız.
1. ( ) Makasta kupon hesabı ile K mesafesi bulunur.
2. ( ) Makasların aplikasyonunu önce metre ile ölçerek bulunur.
3. ( ) Makaslar istikamet değiĢtirmede kullanılır.
4. ( ) Makas hüzmesinin teĢkilinde tablo değerleri olmadan olmaz.
5. ( ) Limit taĢının yeri makasın bittiği yerdir.
6. ( ) Aynı anda iki aracın birbirine çarpmadan geçebildikleri noktaya limit taĢı konulur.
7. ( ) Limit taĢı kendine en yakın raydan 2 m‟den yakın olamaz.
8. ( ) Limit taĢının yeri makasın baĢladığı yerden uzaklığı olarak hesaplanır.
9. ( ) Peronda veya hattın iki baĢında bulunan limit taĢları arasındaki mesafeye istasyon
faydalı uzunluk denilir.
10. ( ) Ġstasyonda faydalı uzunluk istasyonun uzunluğu kadardır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.

Makasın hangi boyda (isimde) olduğunu belirlediniz mi?

2.
Metre ile makasın baĢlangıç ve bitim arasındaki mesafeyi
ölçtünüz mü?
3.

A mesafesini ölçtünüz mü?

4.

Bulduğunuz değeri tablo ile karĢılaĢtırdınız mı?

5.

Nazari merkezi rayların ortasında eksen üzerinde buldunuz mu?

6.

B mesafelerini ölçtünüz mü?

7.

Ölçümlerin sağlamasını yaptınız mı?

8.

Nazari merkezin yerini belirledikten sonra iĢaretlediniz mi?

9.
Makas göbeği üzerinde göbek iğne ucunun kalınlığı 4 cm gelen
yeri iĢaretlediniz mi?
10.

Göbek kalınlığı 14 cm gelen yeri iĢaretlediniz mi?

11.

ĠĢaretlenen bu iki nokta arasını ölçtünüz mü?

12.

Çıkan sonuca göre makas eğimini hesapladınız mı?

13. Makas uzunluğuna göre tablodan a ve b uzunluklarını buldunuz
mu?
14. Eğim ve iki yol arasındaki mesafeye göre L kenarını
hesapladınız mı?
15.

S kenarının hesabını yapabildiniz mi?

16.
mi?

Çıkan verilerden yararlanarak kupon ray hesabı yapabildiniz

35

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

YanlıĢ

7

Doğru

8

Doğru

9

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

YanlıĢ

6

Doğru

7

Doğru

8

Doğru

9

Doğru

10

YanlıĢ
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