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AÇIKLAMALAR
KOD 582YIM296

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi

DAL/MESLEK Raylı Sistemler İnşaat

MODÜLÜN ADI Makine ile Yol Tamiratı

MODÜLÜN TANIMI Makineli yol tamiratı temel bilgi ve becerilerinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Makineli yol tamiratı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında makine ile yol tamiratı
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Buraj makineleri için fleş ve dever hesaplamaları ile

taksimat yapabileceksiniz.
2. “S” ve sepet kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Tebeşir, nivo, takometre, mira, buraj makinesi,
balast regülatörü, tokmaklama makinesi, balast eleme
makinesi, çelikmetre, dever gabarisi, fleş ipi, aplikasyon
latası, hesap makinesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bu modül, raylı sistemler teknolojisi alanında, makineli yol tamiratı uygulamalarında
kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu modülün öğrenilmesinden sonra, sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile
raylı sistemlerdeki yollarda makineli yol tamiri yapabileceksiniz.

Ayrıca bu modülü başarmakla ortaya koyacağınız iş sizin demir yolları bakım ve
onarımı meslek dalında vazgeçilmezliğinizi gösterecektir.

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda makineli yol tamiratı
çalışmalarını daha kolay yapabilmeniz için günümüzde geçerliliğini koruyan raylı sistem
teknolojilerini ve makinelerini takip etmelisiniz. Araştırma çalışmalarında bulunmalısınız.

Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu
güvenliği ve konforuna büyük önem verilmektedir. Demir yollarının güvenli ve konforlu
olabilmesi için makineli yol tamiratı olmazsa olmaz şart konumundadır.

Raylı sistemlerdeki yollarda makineli yol tamiri ile ilgili bilgi ve becerileriniz ne kadar
iyi ise raylı sistem sektöründeki yeriniz o kadar sağlam olacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında buraj makineleri için fleş ve dever
hesaplamaları ile taksimat yapabileceksiniz.

 Makineli tamirat için kurplarda fleş taksimatı nasıl yapılır? Araştırınız.

 Makineli tamirat için kurplarda dever taksimatı nasıl yapılır? Araştırınız.

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BURAJ MAKİNELERİ İÇİN FLEŞ VE
DEVER HESAPLAMALARI İLE

TAKSİMATLARI

1.1. TCDD’de Kullanılan Buraj Makinelerinin Kiriş Uzunlukları

08 – 16 G orta boy buraj makinesinde RVA (otomatik fleş monitörü) ve ÜVA
(otomatik dever monitörü) sistemi mevcut olmadığından manuel olarak ekip şefince kurbun
dever ve fleş taksimatları ray veya travers üzerine yazılır. Aynı şekilde 08 – 16 makinesinde
RVA-ÜVA ve 08 – 32 büyük buraj makinesinde mevcut olan GVA- ÜVA sistemleri
arızalandığında da bu işlem yapılır.

Bu durumda kurplarda verilecek fleş değerini hesaplayabilmek için aşağıdaki şekilde
gösterilen değerleri bilmek gerekir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Buraj makinelerinde 3 nokta dresaj sistemi

A = Arka gerdirme arabası ( 4 nokta sisteminde kullanılır. )

B = Ölçüm arabası

C = Dresaj arabası

D = Ön gerdirme arabası

a, b, c = Kiriş uzunlukları

Buraj Makinesi Cinsi “a” mesafesi “b” mesafesi “c” mesafesi
08 – 32 ( Büyük buraj ) 5,185 m 10,600 m 15,785 m

08 – 16 ( Büyük buraj ) 5,185 m 10,600 m 15,785 m

08 – 16 G ( Orta buraj ) 4,000 m 9,000 m 13,000 m

08 – 275 SP ( Makas buraj ) 3,700 m 8,950 m 12,650 m

Tablo 1: TCDD kullanılan çeşitli buraj makinelerindeki kiriş uzunlukları

1.2. Kiriş Boyları Eşit Olan 08–16 ve 08–32 Büyük Buraj
Makineleri İçin Kurplarda Fleş Hesabı ve Taksimatı

Bütün buraj makinelerinde fleş hesabı yapabilmek için aşağıdaki fleş ipi boyu
üzerindeki herhangi bir noktanın fleş hesabı formülü kullanılır.

a x b
F = ---------

2 R

Şimdi yarıçap = 300 m olan kurpta fleş hesabı ve taksimatı yapalım.
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a x b 5185 x 10600 54961
F = ---------- = ----------------------- = ------------ = 91,6 = 92 mm’dir.

2 x R 2 x 300 600

Bu formülü kısaltırsak;

54961
----------- = 27480

2
27480

F = -------------- = 91,6 mm = 92 mm’dir.
300

Yani 08 – 16 makinesinde bulunan RVA (otomatik fleş monitörü) ve 08 – 32 büyük
buraj makinesinde mevcut olan GVA (otomatik fleş monitörü) arızalı ise kurplardaki fleş
hesabı için kısaca 27480’i kurbun yarıçapına bölerek yukarıda görüldüğü gibi o kurba
verilecek fleş miktarını buluruz.

Bulunan fleşin kurb parabolüne taksimatı yapılırken 08 –16 ve 08 –32 büyük buraj
makineleri için “3 nokta sistemi ile çalışmaya ait katsayı ve çizelge tablosu” düzenlenir
(Tablolar ders notu ekinde verilir.). Giriş ve çıkış parabol boyları eşit olan kurp ile parabol
boyları farklı olan kurp için ayrı ayrı tablo düzenlenir. Düzenlenen bu tablodaki fleş
değerleri yağlı tebeşirle kurbun dış ray mantarı üzerine makineden okunacak şekilde taksim
edilir.

Bu makinelerde bulunan ÜVA (otomatik dever monitörü) arızalı ise manuel olarak
dever taksimatı yapmak gerekir. Dever taksimatında ise parabol boyu ne kadar ise o
uzunlukta taksimat yapılır.

Dever taksimatı yapmak için parabol boyundaki travers adedini buluruz. Standart
travers aralığı olan 0.63 m’ye bölerek paraboldeki travers adedini buluruz.

Örnek:

D = 100 mm D = Kurbun normal dever miktarı
L2 = 95 m L2 = Kurbun çıkış parabolü boyu

Parabol boyunu travers ara mesafesine bölersek;
95

--------- =150.7 = 151 adet (paraboldeki travers miktarı) buluruz.
0.63

Deveri travers sayısına bölersek;
100

----------- = 0,66 mm (Yaklaşık olarak 3 traverse 2 mm dever düşmektedir.)
151
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Buna göre PF’den itibaren düşerek dever taksimatını yapalım.

PF = 151 Trv.de = 100 mm dever
148 “ = 98 “ “
145 “ = 96 “ “
142 “ = 94 “ “

“ “ “ “
“ “ “ “

PO = 0 “ = 0 mm dever verilerek taksimat yapılmış olur.

Dever taksimat yazılarının yağlı veya beyaz tebeşirle traversler üzerine makineden
okunacak şekilde yazılması gereklidir.

1.3. “08–16 G” Orta Buraj Makineleri İçin Kurplarda Fleş Hesabı
ve Taksimatı

Yine aynı işlem yapılır.
a x b

F = --------- formülü kullanılır.
2 R

Şimdi yarıçap = 300 m olan kurpta fleş hesabı ve taksimatı yapalım.

a x b 4 x 9 m 36 m 36000 mm
F = ---------- = -------------- = ------------ = ---------------- = 60 mm’dir.

2 x R 2 x 300 600 600
Bu formülü kısaltırsak;

36000
----------- = 18000

2
18000

F = -------------- = 60 mm’dir.
300

Yani 08 – 16 G orta buraj makinelerinde RVA (otomatik fleş monitörü) olmadığından
kurplardaki fleş hesabı için kısaca 18000’i kurbun yarıçapına bölerek yukarıda görüldüğü
gibi o kurba verilecek fleş miktarını buluruz.

Bulunan fleş kurb parabolüne taksimat yapılırken 08 –16 G orta buraj makineleri için
“3 nokta sistemi ile çalışmaya ait katsayı ve çizelge tablosu” düzenlenir (Tablolar ders
notu ekinde verilir.). Giriş ve çıkış parabol boyları eşit olan kurp ile parabol boyları farklı
olan kurp için ayrı ayrı tablo düzenlenir. Düzenlenen bu tablodaki fleş değerleri yağlı
tebeşirle kurbun dış ray mantarı üzerine makineden okunacak şekilde taksim edilir.
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1.4. “08–275 SP” Makas Buraj Makineleri İçin Kurplarda Fleş
Hesabı ve Taksimatı

Yine aynı işlem yapılır.
a x b

F = --------- formülü kullanılır.
2 R

Şimdi yarıçap = 300 m olan kurpta fleş hesabı ve taksimatı yapalım.

a x b 3,7 x 8,95 m 33,115 m 33115 mm
F = ---------- = ------------------- = --------------- = -------------- = 55.1 mm = 55 mm’dir.

2 x R 2 x 300 600 600

Bu formülü kısaltırsak;

33115
----------- = 16557

2
16557

F = -------------- = 55.1 mm = 55 mm’dir.
300

Yani 08 – 275 SP makas buraj makinelerinde RVA (otomatik fleş monitörü)
olmadığından kurplardaki fleş hesabı için kısaca 16557’yi kurbun yarıçapına bölerek
yukarıda görüldüğü gibi o kurba verilecek fleş miktarını buluruz.

Bulunan fleşin kurb parabolüne taksimatı yapılırken 08 – 275 SP Makas Buraj
makineleri için “3 nokta sistemi ile çalışmaya ait katsayı ve çizelge tablosu” düzenlenir
(Tablolar ders notu ekinde verilir.). Giriş ve çıkış parabol boyları eşit olan kurp ile parabol
boyları farklı olan kurp için ayrı ayrı tablo düzenlenir. Düzenlenen bu tablodaki fleş
değerleri yağlı tebeşirle kurbun dış ray mantarı üzerine makineden okunacak şekilde taksim
edilir.

1.5. ÜVA’sız Buraj Makineleri (“08-16 G”, “08 – 275 SP”) İçin
Kurplarda Dever Taksimatı

 ÜVA’sız (otomatik dever monitörü olmayan) makinelerde (orta buraj veya
makas buraj) manuel olarak dever taksimatı yapmak gerekir.

 Dever taksimat yazılarının yağlı veya beyaz tebeşirle traversler üzerine
makineden okunacak şekilde yazılması gereklidir.

 Dever taksimatında ise parabol boyu ne kadar ise o uzunlukta taksimat yapılır.
Ayrıca giriş parabolünde PF’den kurp içine doğru, çıkış parabolünde PO’dan
aliğmana doğru makinenin “b mesafesi” kadar dever rampa eğiminin devamını
sağlayan teorik dever uzatması yapılır.
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 Dever taksimatı yapmak için parabol boyundaki travers adedini buluruz.
Standart travers aralığı olan 0.63 m’ye bölerek paraboldeki travers adedini
buluruz.

Örnek:

D = 100 mm D = Kurbun normal dever miktarı
L2 = 95 m L2 = Kurbun çıkış parabolü boyu

Parabol boyunu travers ara mesafesine bölersek;

95
--------- =150.7 = 151 adet (paraboldeki travers miktarı) buluruz.

0.63

Deveri travers sayısına bölersek;

100
----------- = 0,66 mm (Yaklaşık olarak 3 traverse 2 mm dever düşmektedir.)

151

Buna göre PF’den itibaren düşerek dever taksimatını yapalım.

PF = 151 Trv.de = 100 mm dever
148 “ = 98 “ “
145 “ = 96 “ “

142 “ = 94 “ “
“ “ “ “
“ “ “ “

PO = 0 “ = 0 mm dever verilerek taksimat yapılmış olur.
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1.6. 08-16 G (Orta Buraj) Makineleri İçin Kurplarda Teorik Dever
Uzatması

 Bu makinelerin ön arabasından da dever taksimatı yapılır.

 Giriş parabolünde PO’dan itibaren makinenin b mesafesi kadar yani 9 metre ön
arabadan dever taksimatı verilmez.

 C arabası PO’ya geldiğinde D arabasında görülen dever taksimatı ne ise derhâl
verilir ve D arabasından taksimata göre dever verilmeye devam edilir.

 PF’ye gelindiğinde yine 9 metre aynı taksimatla D arabasında dever verilmeye
devam edilir (Yani dever 130 ise taksimat daha fazlaya çıkacaktır.).

 C arabası PF’ye geldiğinde D arabasında fazla verilen dever hemen normal kurp
deverine düşülür.

 Çıkış parabolünde b mesafesi kadar D arabasında dever taksimatı yapılmaz.
Yani kurp deveri ile devam edilir.

 C arabası çıkış PF’sine geldiğinde D arabası yoldaki taksim edilen dever ne ise
o devere düşer ve taksimata göre devam eder.

 D arabası PO’ya geldiğinde ÜVA şalterini aşağıya çevirerek (yani eksi
devere ) PO’dan sonra verilen b mesafesi kadar eksi dever taksimatını verir.

 C arabası çıkış PO’suna geldiğinde D arabasındaki eksi dever değeri derhâl
sıfırlanır.

 Makine kurba çıktığından dever şalteri yukarıya yani normale çevrilir.
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FLEŞ TAKSİMATI DEVER RAMPASI

GİRİŞ
(MT)

Fleş
ÇIKIŞ
(MT)

Fleş
GİRİŞ
(TRV)

dever
ÇIKIŞ
(TRV)

dever

PO= PF= PO= PF=
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Buraj makineleri için fleş ve dever hesaplamaları ile taksimatı yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Ş08–16 g orta buraj makineleri için kurplarda
fleş hesabını ve taksimatını yapınız.

 08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda
fleş hesabını ve taksimatını yapınız.

 08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda
fleş hesabını ve taksimatını yapınız.

 ÜVA’sız buraj makineleri (“08-16 g”, “08 – 275
sp”) için kurplarda dever taksimatını yapınız.

 08-16 g (orta buraj) makineleri için kurplarda
teorik dever uzatmasını yapınız.

 Dever taksimat yazılarının yağlı
veya beyaz tebeşirle traversler
üzerine makineden okunacak
şekilde yazılması gereklidir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. 08-32 makinenin kiriş uzunluğu 13 m’dir. (………)

2. Makas buraj makinesinin kiriş uzunluğu 12.65 m’dir. (………)

3. Orta buraj makinesinin kiriş uzunluğunun “a” mesafesi 4 m’dir. (………)

4. 08-16 ile 08-32 makinesinin kiriş uzunlukları birbirine eşittir. (………)

5. Buraj makinesinin fleş hesabı axb/2Xr’dir. (………)

6. Buraj makinelerinin kiriş boyundaki “b” mesafesi makinenin “C”arabası ile “D”

arabası arası mesafedir. (………)

7. Makineler için fleş taksimatı kurbun iki PF noktaları arasında yapılır. (………)

8. Makinelerin fleş hesabında kiriş boyunun 3 noktadan alınması idealdir. (………)

9. ÜVA, otomatik fleş monitörüdür. (………)

10. GVA bilgisayarda ayar otomotiğidir. (………)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Çevrenizde bulunan demir yolunu ziyaret ederek şöminman kontrolünü yapıp
şöminman oluşmaması için gerekli tedbiri alınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Kiriş boyları eşit olan 08–16 ve 08–32 büyük buraj makineleri
için kurplarda fleş hesabını ve taksimatını yaptınız mı?

 Ş08–16 g orta buraj makineleri için kurplarda fleş hesabını ve
taksimatını yaptınız mı?

 08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabını ve
taksimatını yaptınız mı?

 08–275 sp” makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabi ve
taksimatını yaptınız mı?

 ÜVA’sız buraj makineleri (“08-16 g”, “08 – 275 sp”) için kurplarda
dever taksimatını yaptınız mı?

 08-16 g (orta buraj) makineleri için kurplarda teorik dever
uzatmasını yaptınız mı?

Düzenli ve kurallara uygun çalışma

 Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?

 Çalışma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?

 Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?

 Zamanı iyi kullandınız mı?

 Çalışma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında “S” ve sepet kurplardaki geçişlerde
fleş taksimatı yapabileceksiniz.

 Makineli tamirat için “S” kurplarda fleş taksimatı nasıl yapılır? Araştırınız.

 Makineli tamirat için sepet kurplarda fleş taksimatı nasıl yapılır? Araştırınız.

2. “S” VE SEPET KURPLARDAKİ
GEÇİŞLERDE FLEŞ TAKSİMATI

YAPILMASI

2.1. RVA’lı (08-16) Makineler İçin Sepet (Bindirme) Kurplarda Fleş
Taksimatı

2.1.1. Az Fleşli Kurptan Çok Fleşli Kurba Geçişte

Şekil 2.1: Az fleşli kurptan çok fleşli kurba geçiş

 Geçiş mesafesi makine boyundan büyükse,

 Makine geçişin başlangıç noktasına geldiğinde RVA üzerindeki

maksimum fleş miktarı (örnek: 50 mm) fleş numaratörüne geçirilir.

 RVA maksimumdan çıkarılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanarak (örnek: 60-

50=10 mm; R=27480/10= 2748 m) RVA’ya yazılır.

 Geçiş mesafesi (örnek: 20 m) parabol boyu (L boyu) olarak yine RVA'ya

yazılır.

 Kurba giriş stardı yapılır.

 RVA maksimuma geçtiğinde fleş numaratöründeki 50 mm ile RVA’da

taksim ettirilen 10 mm’lik fleş toplanarak 60 mm olarak ikinci kurbun

fleşi verilmiş olur. RVA’ya da çok fleşli kurbun yarıçapı yazılır.

 Geçiş mesafesi makine boyundan az ise;

 Makine geçişin başlangıç noktasına geldiğinde RVA üzerindeki

maksimum fleş miktarı (örnek: 50 mm) fleş numaratörüne geçirilir.

 RVA maksimumdan çıkarılır.

 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanarak (örnek: 60-

50=10 mm; R=27480/10= 2748 m) RVA'ya yazılır.

 Geçiş mesafesi olarak RVA’ya makine boyu yazılır (örnek:15.785 m),

tuşuna basılır.

 Kurba giriş stardı yapılır.

 RVA maksimuma geçtiğinde fleş numaratöründeki 50 mm ile RVA’da

taksim ettirilen 10 mm’lik fleş toplanarak 60 mm olarak ikinci kurbun

fleşi verilmiş olur. RVA’ya da çok fleşli kurbun yarıçapı yazılır.

2.1.2. Çok Fleşli Kurptan Az Fleşli Kurba Geçişte

Şekil 2.2: Çok fleşli kurptan az fleşli kurba geçiş

 Geçiş mesafesi makine boyundan büyükse;
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 Az fleşli kurbun fleşi, fleş numaratörüne yazılır.

 Kalan fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı yukarıda belirtildiği şekilde

hesaplanarak RVA'ya yazılır.

 Geçiş mesafesi (örnek: 20 m) parabol boyu (L boyu) olarak yine RVA'ya

yazılır.

 RVA maksimumda iken kurp çıkış stardına basılarak taksimat yaptırılmış

olur.

 RVA’da değer sıfırlandığında fleş numaratöründeki fleş miktarı RVA'ya

yazılarak RVA maksimuma geçirilir.

 Geçiş mesafesi makine boyundan az ise;

 Az fleşli kurbun fleşi, fleş numaratörüne yazılır.

 Kalan fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı yukarıda belirtildiği şekilde

hesaplanarak RVA'ya yazılır.

 Geçiş mesafesi olarak RVA’ya makine boyu yazılır (örnek:15.785 m),

tuşuna basılır.

 RVA maksimumda iken kurp çıkış stardına basılarak taksimat yaptırılmış

olur.

 RVA’da değer sıfırlandığında fleş numaratöründeki fleş miktarı RVA’ya

yazılarak RVA maksimuma geçirilir.

 GVA’lı 08-32 makinelerde bu işlemlere gerek yoktur.

2.2. RVA-GVA’sı Olmayan (08-16 G ve Makas Buraj) Makineler
İçin Sepet (Bindirme) Kurplarda Fleş Taksimatı

2.2.1. Az Fleşli Kurptan Çok Fleşli Kurba Geçişte

 Geçiş mesafesi makine boyundan büyükse;

 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanır (örnek: 60-

50=10 mm R=18000/10= 1800 m).

 Bulunan yarıçap, fark fleş ve geçiş mesafesine göre tablodan A ve B

mesafeleri için fleş değerleri hesaplanarak yola taksimat yapılır.
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 Taksim edilen bu fleşler az fleş üzerine eklenerek fleş numaratöründen

taksimat verilir.

 Geçiş mesafesi makine boyundan az ise;

 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanır (örnek: 60-

50=10 mm R=18000/10= 1800 m).

 Bulunan yarıçap, fark fleş ve makine boyuna göre parabolsüz kurplar

tablosundan “A kesiti” fleş değerleri hesaplanarak yola taksimat yapılır.

 Taksim edilen bu fleşler az fleş üzerine eklenerek fleş numaratöründen

taksimat verilir.

2.2.2. Çok Fleşli Kurptan Az Fleşli Kurba Geçişte

 Geçiş mesafesi makine boyundan büyükse;

 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanır (örnek: 60-

50=10 mm R=18000/10= 1800 m).

 Bulunan yarıçap, fark fleş ve geçiş mesafesine göre tablodan C ve D

mesafeleri için fleş değerleri hesaplanır.

 Hesaplanan fleşler fazla fleşten düşülerek yola taksimat yapılır.

 Geçiş mesafesi makine boyundan az ise;

 İki kurbun fleş farkına isabet eden kurp yarıçapı hesaplanır (örnek: 60-

50=10 mm R=18000/10= 1800 m).

 Bulunan yarıçap, fark fleş ve makine boyuna göre parabolsüz kurplar

tablosundan “B kesiti” fleş değerleri hesaplanır.

 Hesaplanan fleşler fazla fleşten düşülerek yola taksimat yapılır.
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2.3. RVA’lı (08-16 ) Makineler İçin PO’ları Müşterek veya PO’lar
Arasında Makine Boyundan Az Mesafe Olan “S” Kurplarda Fleş
Taksimatı

Şekil 2.1: PO’ları müşterek “S” kurp

2.3.1. PO’ları Müşterek Olan “S” Kurplarda

 Makinenin ön arabası ortak PO’ya geldiğinde RVA göstergesinde çıkılan

kurbun fleş miktarı fleş numaratörüne geçirilir.

 Girilecek kurbun değerleri RVA’ya yazılır.

 RVA yaslaması girilecek kurba göre çevrilir.

 Çıkış stardı çevrilerek kurba yeni giriş stardı yapılır.

 Fleş numaratöründeki fleş miktarı manuel olarak hesaplanan “D” mesafesine

göre veya RVA’dan hayalî yürüme yaptırılarak taksimat bir kâğıda alınır ve

düşülerek taksim edilir.

 ÜVA yaslaması da ortak PO’ya gelince değiştirilir.

2.3.2. PO’lar Arasında Makine Boyundan Az Mesafede Olması Hâlinde

 Ön araba yeni girilecek kurbun PO’suna kadar devam eder.

 Yukarıda anlatılan işlem, yeni kurbun PO noktasında yapılır.

2.4. RVA’sı Olmayan (08-16 G ve Makas Buraj) Makineler İçin
PO’ları Müşterek veya PO’lar Arasında Makine Boyundan Az
Mesafe Olan “S” Kurplarda Fleş Taksimatı
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2.4.1. PO’ları Müşterek veya PO’lar Arasında Makine Boyundan Az Mesafe
Varsa

 Çıkılan kurbun “D” mesafesinin değerleri girilen kurbun “A” mesafesi değerleri

ile çakışıyorsa çakışan değerlerin farkı (D değerinden A değeri çıkartılarak)

yola yazılır.

 İki farkın sıfır olduğu noktada fleş yaslaması değiştirilir.

 A mesafesinin fazla gelen fleşi verilmeye başlanır.

 ÜVA yaslaması yeni kurbun PO’sunda değiştirilir.

2.5. Parabolsüz Kurplarda Fleş Taksimatı

 Bu kurplarda parabol olmadığından sadece kurbun TO ve TF (tanjant) noktaları

belirlenir.

 Aşağıda “buraj makineleri ile parabolsüz kurpta 3 nokta sistemi ile çalışmaya

ait fleş katsayısı ve çizelgesi” verilmiştir.

 Orta buraj ve makas buraj makinelerinde bu çizelgelere göre hesap edilen fleşler

girişte TO’dan kurp içine doğru, çıkışta TF’den aliğmana doğru taksim edilir.

 RVA ve GVA’sı olan büyük buraj makinelerinde tuşuna basılır.

 Kurp yarıçapı ve parabol boyu olarak makine boyu yazılır.

 Makine otomatik olarak fleş taksimatını yapar.

 RVA ve GVA çalışmıyorsa büyük buraj makineleri için tanzim edilen çizelgeye

göre fleş taksimatı yapılır.
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ORTA TİP BURAJ MAKİNELERİ İLE PARABOLSÜZ KURPTA
3 NOKTA SİSTEMİ İLE ÇALIŞMAYA AİT KATSAYISI VE ÇİZELGESİ

TO Klm:
TF Klm:

R =
F = 18000/R
F =

KESİT A KESİT B

METRE
TO/ TF SABİT

A KESİMİ İÇİN
(Sabit X F) SABİT

A KESİMİ İÇİN
(Sabit X F)

0 0 1

1 0.009 0.991

2 0.034 0.966

3 0.077 0.923

4 0.137 0.863

5 0.214 0.786

6 0.308 0.692

7 0.419 0.581

8 0.547 0.453

9 0.692 0.308

10 0.827 0.173

11 0.923 0.074

12 0.981 0.019

13 1 0
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MAKAS BURAJ MAKİNALARI İLE PARABOLSÜZ KURPTA
3 NOKTA SİSTEMİ İLE ÇALIŞMAYA AİT KATSAYISI VE ÇİZELGESİ

TO Klm:
TF Klm:

R =
F = 16557/R
F =

KESİT A KESİT B

METRE
TO/ TF SABİT

A KESİMİ İÇİN
(Sabit X F) SABİT

A KESİMİ
İÇİN

(Sabit X F)
0 0 1

1 0.009 0.991

2 0.035 0.965

3 0.079 0.921

4 0.141 0.859

5 0.221 0.779

6 0.318 0.682

7 0.433 0.567

8 0.565 0.435

9 0.715 0.285

10 0.85 0.15

11 0.942 0.058

12 0.991 0.009

12,65 1 0
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BÜYÜK BURAJ MAKİNELERİ İLE PARABOLSÜZ KURPTA
3 NOKTA SİSTEMİ İLE ÇALIŞMAYA AİT KATSAYISI VE ÇİZELGESİ

TO Klm:
TF Klm:

R =
F = 27480/R
F =

KESİT A KESİT B

METRE
TO/ TF SABİT

A KESİMİ İÇİN
(Sabit X F) SABİT

A KESİMİ
İÇİN

(Sabit X F)
0 0 1

1 0.006 0.99

2 0.024 0.976

3 0.054 0.946

4 0.095 0.9

5 0.15 0.85

6 0.215 0.784

7 0.293 0.7

8 0.382 0.617

9 0.484 0.515

10 0.6 0.4

11 0.72 0.28

12 0,83 0.175

13 0,90 0,0947

14 0,96 0,039

15,785 1 0

Not: Bu makinelerin RVA’sındaki √F tuşuna basılır. Eğer RVA bozuksa tablo
değerleri uygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UY “S” ve sepet kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı yapınız.G

İşlem Basamakları Öneriler
 S” kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı yapınız.

 Sepet kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı yapınız.

 Az fleşli kurptan çok fleşli kurba geçişte fleş
taksimatı yapınız.

 Çok fleşli kurptan az fleşli kurba geçişte fleş
taksimatı yapınız.

 RVA-GVA’sı olmayan (08-16 g ve makas buraj)
makineler için sepet (bindirme) kurplarda fleş
taksimatı yapınız.

 Az fleşli kurptan çok fleşli kurba geçişte fleş
taksimatı yapınız.

 Çok fleşli kurptan az fleşli kurba geçişte;

 RVA’sı (08-16 ) makineler için; po’lari
müşterek veya PO’lar arasında makine
boyundan az mesafe olan “S” kurplarda fleş
taksimatı yapınız.

 PO’ları müşterek olan “S” kurplarda fleş
taksimatı yapınız.

 RVA’sı olmayan (08-16 g ve makas buraj)
makineler için PO’ları müşterek veya PO’lar arasında
makine ile fleş taksimatı yapınız.

 Boyundan az mesafe olan “S” kurplarda fleş
taksimatı yapınız.

 Parabolsüz kurplarda fleş taksimatı yapınız.

 Dever taksimat yazılarının
yağlı veya beyaz tebeşirle
traversler üzerine
makineden okunacak
şekilde yazılması gereklidir

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. S kurp geçişlerinde makine boyundan uzun mesafe varsa ayrıca fleş

taksimatına gerek yoktur. (………)

2. Parabolsüz kurplara girişte GVA’lı makinelerde F tuşuna basılır. (………)

3. GVA’lı makineler, sepet kurplarda ayrıca fleş taksimatı yapar. (………)

4. RVA fleş otomatiğidir. (………)

5. GVA bilgisayarlı ayar otomatiğidir. (………)

6. RVA’lı makineler, S kurplarda otomatik olarak fleş taksimatı yapar. (………)

7. Parabolsüz kurplarda PO ve PF noktaları arasında fleş taksimatı

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Çevrenizde bulunan demir yolunu ziyaret ederek uygun olan yerde imbisat payı ayarı
yapınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Kiriş boyları eşit olan 08–16 ve 08–32 büyük buraj makineleri için

kurplarda fleş hesabını ve taksimatını yaptınız mı?
 08–16 g orta buraj makineleri için kurplarda fleş hesabını ve

taksimatını yaptınız mı?
 08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabını ve

taksimatını yaptınız mı?
 08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabı ve

taksimatı yaptınız mı?
 ÜVA’sız buraj makineleri (“08-16 g”, “08 – 275 sp”) için kurplarda

dever taksimatını yaptınız mı?
 08-16 g (orta buraj) makineleri için kurplarda teorik dever uzatmasını

yaptınız mı?
 “S” kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı yaptınız mı?
 Sepet kurplardaki geçişlerde fleş taksimatı yaptınız mı?
 Az fleşli kurptan çok fleşli kurba geçişte fleş taksimatı yaptınız mı?
 Çok fleşli kurptan az fleşli kurba geçişte;

 RVA-GVA’sı olmayan (08-16 g ve makas buraj) makineler
için sepet (bindirme) kurplarda fleş taksimatı yaptınız mı?

 Az fleşli kurptan çok fleşli kurba geçişte fleş taksimatı
yaptınız mı?

 Çok fleşli kurptan az fleşli kurba geçişte;
 RVA’lı (08-16 ) makineler için PO’ları müşterek veya PO’lar

arasında makine boyundan az mesafe olan “S” kurplarda fleş
taksimatı yaptınız mı?

 RVA’lı (08-16 ) makineler için PO’ları müşterek veya PO’lar
arasında makine boyundan az mesafe olan “S” kurplarda fleş
taksimatı yaptınız mı?

 PO’ları müşterek olan “S” kurplarda fleş taksimatı yaptınız mı?
 Parabolsüz kurplarda fleş taksimatı yaptınız mı?
Düzenli ve kurallara uygun çalışma
 Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
 Çalışma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?
 Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
 Zamanı iyi kullandınız mı?
 Çalışma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?
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DEĞERLENDİRME

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

Kiriş boyları eşit olan 08–16 ve 08–32 büyük buraj makineleri için
kurplarda fleş hesabını ve taksimatını yaptınız mı?
08–16 g orta buraj makineleri için kurplarda fleş hesabını ve taksimatını
yaptınız mı?
08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabı ve taksimatı
yaptınız mı?
08–275 sp makas buraj makineleri için kurplarda fleş hesabı ve taksimatını
yaptınız mı?
ÜVA’sız buraj makineleri (“08-16 g”, “08 – 275 sp”) için kurplarda dever
taksimatını yaptınız mı?
08-16 g (orta buraj) makineleri için kurplarda teorik dever uzatmasını
yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

1 YANLIŞ
2 DOĞRU
3 DOĞRU
4 DOĞRU
5 DOĞRU
6 DOĞRU
7 YANLIŞ
8 DOĞRU
9 YANLIŞ

10 DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 YANLIŞ
2 DOĞRU
3 YANLIŞ
4 DOĞRU
5 DOĞRU
6 YANLIŞ
7 DOĞRU

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 KAÇER İlhan, Makineli Yol Tamiratı Esasları, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi
Müdürlüğü Ders Notları.

 TCDD Yol Personeli Görev, Yetki Sorumluluklarına ait 105 Numaralı Genel Emir

 http/tcdd.gov.tr

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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 KAÇER, İlhan, Makineli Yol Tamiratı Esasları, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi
Müdürlüğü Ders Notları

 e40003.me.metu.edu.tr
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