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Raylı Sistemler Teknolojisi
Makine
Mekanik Sistemler
Raylı sistem araçlarının mekanik hareket sistemleri ile ilgili
bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Yok
Mekanik sistemlerin kontroller yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında raylı sistem araçlarının
mekanik aksamlarının kontrollerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Raylı sistem araçlarının mekanik aksam ve şasi
yardımcı elemanlarının kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Raylı sistem araçlarının yürütme takımları ve boji
sistemleri bakımını yapabileceksiniz.
3. Fren
sistemlerinin
mekanik
kontrolünü
yapabileceksiniz.
4. Cer
motor
veya
şanzımanın
kontrolünü
yapabileceksiniz.
Ortam: Raylı sistem araçları mekanik bakım atölyeleri
Donanım: Raylı sistem araçları mekanik bakım
atölyelerinde bulunan araç ve gereçler
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.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Raylı sistem araçların bakımları çok önemlidir. Yapılacak bakımlar ile birçok fayda
sağlanır ve potansiyel problemler önceden saptanabilir. Örneğin araç veya ekipmanlarda
başlayan korozyonları önceden tespit edip henüz oluşum aşamasında iken karşı tedbirlerini
almak, kırılmaya doğru giden bir parçayı henüz çatlak aşamasında iken tespit etmek ve karşı
tedbirleri almak, gevşek olan elektriksel veya mekaniksel bir bağlantıyı, çektiği fazla
akımdan dolayı izolasyonu bozulan bir kabloyu, arklanma ile deformasyona uğrayan
kontakları, kafası kırılan perçinleri vs. önceden tespit edip henüz oluşum aşamasında iken
karşı tedbirlerini almak mümkündür.
Araçların bakımını iyi yapmak yolda kalmanın getirdiği sorunlardan koruyacağı gibi
yolculuk konforunu artıracak, yolcuların memnuniyetini, araçlara karşı olan güvenini
artıracak ve de tasarruf sağlayacaktır.
Bu modül sayesinde kazanacağınız beceriler, iş hayatının yanı sıra günlük yaşantıda
da sizlere rehberlik edecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Raylı sistem araçlarının mekanik aksamı ve şasi yardımcı elemanları bakımını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Raylı sistem araçlarının mekanik aksamlarının fotoğraflarını çekiniz veya
bununla ilgili internetten bilgi toplayınız.



Raylı sistem araçlarıyla ilgili resim ve açıklayıcı bilgi edininiz. Bu bilgileri diğer
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ
MEKANİK AKSAMI VE ŞASİ YARDIMCI
ELEMANLARI
1.1. Raylı Sistem Araçlarının Mekanik Aksamı
Raylı sistem araçlarının mekanik aksamı aşağıda açıklanmıştır.

1.1.1. Gövde
Lokomotif gövdesi; şasi, kaporta, markiz, tavan gibi bölümlerden oluşur. Genel olarak
ince çelik levhalar ve profil çelikler kullanmak suretiyle imal edilir.

Resim 1.1: DE 33000 tipi lokomotif lokomotif gövdesi
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1.1.2. Kaporta
Kaporta; şasi üzerinde bulunan mekanik, elektrik, pnömatik vb. birçok makine ve
teçhizatın üzerinin örtünmesini ve korunmasını sağlar. İnce çelik levhalar ve profil çelik
malzemeler kullanılmak suretiyle kaynaklı olarak hazırlanır ve birden fazla bölüm olarak
lokomotif şasisine irtibatlanır. Üzerinde bulunan kapılar, bakım, onarım ve kontrol amacıyla
lokomotif teçhizatlarına kolayca ulaşmayı sağlar. Ağır parçaların vinçle üstten alınabilmesi
için genellikle çatı aksamı, bir veya birkaç bölme hâlinde sökülebilir şekilde imal edilir. Çatı,
üzerine çıkılabilmesi için içerden veya dışardan bir merdivenle donatılır. Genel olarak hava
emiş veya egzoz gazları için hava kanalları, çatının bir parçası olarak imal edilir. Kaporta
bölmelerinin birbiriyle veya şasiyle bağlantılarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.
Özellikle elektrik teçhizatlarının bulunduğu bölmelerdeki bağlantı gevşeklikleri kısa devre
veya kaçak arızasına neden olmaktadır.

Resim 1.2: DE 33000 tipi lokomotif lokomotif kaportası

1.1.3.Şasi
Şasi lokomotif gövdesinin iskeletini oluşturur. Hareketli ve hareketsiz parçaların
arasında kaldığından gerek yoldan gerekse lokomotife irtibatlı diğer araçlardan
etkilenmektedir. Bu nedenle şasiler normal serviste karşılaşılacak her tür tesire ve çarpmaya
mukavemet edecek şekilde hesaplanarak imal edilir. Özel olarak hazırlanmış profil çeliklerin
elektrik kaynağı ile birleştirilmesi ve üzeri dalgalı saç ile örtülmesi suretiyle hazırlanır. Her
iki uçta bulunan çekme ve itme kuvvetlerine maruz kalan bölümleri ile tekerlek veya
bojilerin bağlantılarının yapıldığı kısımları özellikle takviyeli olarak imal edilir.

Resim 1.3: Lokomotif şasisi
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1.2.Şaside Bulunan Yardımcı Elemanlar
Dizel motor, kompresör, transformatör, alternatör gibi ağır ve dönen makinelerin
tabanları şasiye sağlam bir şekilde irtibatlanır. Şasi üzerinde bulunan makineler ile şasi
altında bulunan yürütme takımı ve boji gibi parçaların dışında bir lokomotif şasisinde genel
olarak aşağıdaki parçalar bulunur:
 Davarkovanlar (şazbüf)
 Tamponlar

 Dengeleme ağırlıkları

 Cer tertibatları

 Hava-fren ekipmanları

 Kumlama depoları ve tertibatları

 Hava
akupleman
muslukları

hortumları

ve

 Yakıt depoları
 Ana ve yardımcı hava depoları
 Cer motor kabloları
 Hava boruları
 ATS pabuçları
 El fren tertibatları
 Merdiven ve tutamaklar tren ısıtma
buhar ve elektrik kuplörleri

1.2.1.Kumlama Sistemi
Lokomotiflerde tekerleklere uygulanan fren veya cer kuvvetinin, tekerlek ile ray
arasındaki sürtünme kuvvetini geçmemesi gerekir. Geçtiğinde frenleme işleminde
kızaklama, cer işleminde patinaj görülür. İstenmediği hâlde ray yüzeyinin ıslak, kaygan veya
bozuk olması gibi nedenlerle sürtünme kuvveti azalır. Bu olumsuzluğu gidermek için
tekerlek ile ray arasına kum püskürtülerek sürtünme kuvvetinin artırılması sağlanır.

Şekil 1.1: Kumlama sistemi elemanları
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Resim 1.4: Lokomotif kumlama sistemi

1.2.2.Süpürgelikler
Süpürgelikler, davarkovanın geçişini engelleyemediği boyuttaki taş, ağaç, toprak veya
metal parçaların rayla tekerlek arasına girmesini önler. Çelik halat veya tellerden oluşan
süpürgelikler her iki baştaki tekerleklerin önünde bulunur.

1.2.3.Davarkovan (Şazbüf)
Lokomotifin ön ve arkasında bulunur. Yol üzerinde bulunabilecek taş, araç, hayvan,
tampon gibi cisimlerin ve kar birikintilerinin lokomotif altına girmesine engel olarak
muhtemel bir kazanın olmasını engeller. Davarkovanın raydan yüksekliği en az 65-70 mm
olmalıdır.

Şekil 1.2: Lokomotifin önden görünüşü
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Resim: 1.5: Davarkovan

1.2.4.Araç Bağlantı Elemanları (Cer Koşum Takımı)
Cer tertibatları, kanca kavramalı, yarı otomatik kavramalı ve otomatik kavramalı
olmak üzere üç çeşittir. Cer tertibatları;


Araçları birbirine bağlar.



Çekme hareketini iletir.



Otomatik kavramada çekmenin yanı sıra itme hareketini de iletir.



Çekmede ve itmede dinamik güçlerin bir kısmını sönümler.

1.2.4.1.Kanca Kavramalı Cer Tertibatı
Kanca kavramalı cer tertibatını; cer kancası, cer çubuğu, cer sustası, koşum biyesi,
koşum mili, koşum somunu, koşum üzengisi oluşturur. Cer susta paketinde kullanılan
sustalar, konik sarma yaylı ve bilezik yaylı olarak iki çeşittir.

Şekil 1.3: Kanca kavramalı cer tertibatı
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Resim 1.6: Kanca kavramalı cer tertibatı

1.2.4.2. Yarı Otomatik Kavramalı Cer Tertibatı
Yarı otomatik kavramalı cer tertibatları hem tampon hem de cer kancası görevini
üstlenir. Bağlama hafif bir tamponla otomatik olarak çözme bir kol vasıtasıyla manuel olarak
gerçekleşir. Ayrıca üzerinde bulunan koşum takımı, kanca kavramalı bir vagona bağlantıya
olanak verir. 200 ton basma, 150 ton çekme mukavemetine sahiptir.

Şekil 1.4: Yarı otomatik kavramalı cer tertibatı

Bağlanması:
Koşum takımı kafaları “kavrama hazır pozisyonuna” alınır. Bunun için;


Çözme kolu raya dik durumuna alınır.



Vagon düz yolda ise koşum takımı kafaları vagon eksenine alınır.



Vagon kurpta ise koşum takımı kafalarının eksenleri kavrama pozisyonuna
alınır.
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Kavrama için tamponlama hızı 2-7 km/h arasında olmalıdır.

1

2

3

Şekil 1.5: Yarı otomatik kavramalı cer tertibatı bağlanması

Çözülmesi:
Çözme kollarından herhangi birine ait çözme kolu raya paralel olacak şekilde yukarıya
kaldırılır ve lokomotif çekilir. Kol yukarıya doğru kaldırılamıyorsa kavrama dilleri çekmeye
karşı yüklü durumdadır. Bu durumda vagonlar ileri geri yapılarak yük kaldırılır.
Kavrama İmkânsız Pozisyonu:
Çözme kolu yukarı doğru kaldırılıp raya paralel duruma getirildikten sonra koşum
takımı kafasına doğru itilerek sport üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilmesi “kavrama
imkânsız” durumudur. Bu durumda tamponlama yapılmış olsa bile kavrama olmayacaktır.

Şekil 1.6: Kavrama imkânsız pozisyonu
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Resim 1.7: Yarı otomatik kavramalı cer tertibatı

1.2.4.3. Otomatik Kavramalı Cer Tertibatları
Bazı elektrikli ünitelerde ve raybüslerde bulunur. Hem tampon hem de cer kancası
görevini üstlenir. Bağlama ve çözme otomatik olarak gerçekleşir. Bağlama gerçekleştiğinde
mekanik bağlantının yanı sıra hava bağlantısı ile elektrik bağlantısı da otomatik olarak
gerçekleşir. Bağlama hafif bir tamponla, çözme basınçlı hava yardımıyla gerçekleşir.

Resim 1.8: Otomatik kavramalı cer tertibatı

Resim 1.9: Otomatik kavramalı cer tertibatı

Kanca ve koşum takımlarının (kroşelerin) kopma nedenleri şunlardır:













Araçların bağlantısı yapılırken yönetmelik hükümlerine uyulmaması
Kroşelerin tren cinsine göre fazla gerdirilmiş olması
Kroşelerin tren cinsine göre gevşek bağlanması
Manevralarda gevşek bağlantı ve silkeleme
Tren kullanma tekniklerine yeterince uyulmaması
Tam çözmeden hareket etme
Ani sert kalkışlar
Aşırı gerilmelere neden olma vb.
Bakım noksanlığı
Bağlantı cıvata ve maşonlarının sıyırması
Kroşe vidalarının aşınarak laçka olması
Malzeme hatası vb.
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1.2.5. Tamponlar
Ray doğrultusunda gelen kuvvetlerin sönümlenmesini ve şasiye yumuşak bir şekilde
iletilmesini sağlar. Tamponlar, tampon traversine dörder cıvata ile tespit edilir. Tamponların
gövdesini oluşturan kısımları dövme veya dökme çelikten, içindeki sustaları veya bilezikler
ise yay çeliğindendir. Tamponlarda genellikle sarma konik, helis veya bilezik yaylar
kullanılır.

Şekil 1.7: Çeşitli tamponlar

Resim1.10: Çeşitli tamponlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak raylı sistem araçlarının mekanik aksamının
bakım ve onarım işlemini yapınız.

İşlem Basamakları



Basamak ve korkulukların
kontrolünü yapınız.

Öneriler










Ön ve arka davarkovanlar
kontrolünü yapınız.















Süpürgeliklerin kontrolünü
yapınız.

Kum depoları kontrolünü











Güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Durumlarının kontrolü yapınız.
Bağlantılarının kontrolü yapınız.

Güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Davarkovanı gözle kontrol yapınız.
Herhangi bir ezik veya yırtılma olup olmadığını
kontrol ediniz.
Davar kovanların ayarlanmasını yapınız.
Gerekli ise düzeltilmeleri yapınız.

Güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Gözle kontrol yapınız.
Tespit cıvatalarının kontrolünü yapınız.
Yükseklik ayar kontrolünü yapınız.
Güvenlik önlemlerini alınız.
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yapınız.










Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Çalışmasını kontrol ediniz.
Kum seviyesini kontrol ediniz.

Tampon ve cer koşum takımları
kontrolünü yapınız.










Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Gözle kontrol yapınız.
Yağlanmasını kontrol ediniz.
Durumunun
tespitini
ve
çalışmalarının
kontrolünü yapınız.
Aşınmalarının kontrolünü 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
1.

Basamak ve korkulukların kontrolünü yaptınız mı?

2.

Ön ve arka davarkovanların kontrolünü yaptınız mı?

3.

Süpürgeliklerin kontrolünü yaptınız mı?

4.

Kum depoları kontrolünü yaptınız mı?

5.

Tampon ve cer koşum takımları kontrolünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Lokomotif gövdesi aşağıdakilerden
hangisinden oluşmaz?
A) Kaporta
B) Markiz
C) Makinist musluğu
D) Şasi

5. Aşağıdakilerden hangisi araç bağlantı
elemanların görevlerinden değildir?
A) Araçları birbirine bağlar.
B) Çekme hareketini iletir.
C) Otomatik kavram da itmede
sağlanır.
D) Aracın deray etmesini önler.

2. Aşağıdakilerden hangisi şasi üzerinde
bulunan yardımcı elemanlardan
değildir?
A) Tampon
B) Davarkovan
C) Merdiven ve tutamaklar
D) Sabo
3. Aşağıdakilerden hangisi kumlama
sisteminin görevi değildir?
A) Kızaklamayı engellemek
B) Patinajı önlemek
C) Sürtünmeyi azaltmak
D) Islak ve kaygan ray yüzeyini
kumlamak
4. Aşağıdakilerden hangisi davarkovanın
görevlerinden değildir?
A) Davar kovalamak
B) Kar birikintilerini temizlemek
C) Yoldaki ağaçları temizlemek
D) Sert cisimlerin tekere girmesini
önlemek

6. Aşağıdakilerden hangisi tam otomatik
bağlantı elemanın görevlerinden
değildir?
A) Bağlama çözme otomatiktir.
B) Çekme hareketini iletir.
C) İtme hareketini sağlar.
D) Bağlama ve çözme hava ile
gerçekleşir.
7. Aşağıdakilerden hangisi tamponun
görevlerinden değildir?
A) İtme hareketini yapar.
B) Çekme hareketini iletir.
C) Raya dik konumdaki kuvvetleri
sönümler.
D) Ray doğrultusundaki kuvvetleri
sönümler.
8. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik
koşum takımlarının avantajlarındandır?
A) Tampon ve cer kancası görevini
yapar.
B) Çekme işlemini yapar.
C) Ray doğrultusundaki kuvvetleri
sönümler.
D) Sürtünmeyi azaltır.
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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
Raylı sistem
yapabileceksiniz.

araçlarının

yürütme

takımları

ve

boji

sistemleri

bakımını

ARAŞTIRMA


Raylı sistem araçlarının yürütme takımları fotoğraflarını çekiniz ve bununla ilgili
internetten bilgi toplayınız.



Raylı sistem araçlarında boji sistemleri ile ilgili resim ve açıklayıcı bilgi edininiz
ve bu bilgileri diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YÜRÜTME TAKIMLARI VE BOJİ
SİSTEMLERİ
2.1.Yürütme Takımları
Yürütme takımları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

2.1.1.Tekerlek Takımları
Belirli bir açısal hızla ray üzerinde yuvarlanarak kitleleri taşır. Bir tekerlek takımı, 1
dingil ve 2 adet tekerlek gövdesinden oluşur. Tekerlek takımı, tekerlek gövdelerinin 0,25 –
0,40 mm sıkılıkta presle dingile geçirilmesi suretiyle oluşturulur. Lokomotif tekerlek
takımlarında ayrıca dingile sıkı geçme olarak takılmış cer dişlisi de bulunur.
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Resim 2.1: Tahriksiz tekerlek takımı

Tekerlek takımları genel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirir:


Cer gücünü üzerine alarak iletir.



Fren gücünü üzerine alarak taşıtın durdurulmasını sağlar.



Üzerine bağlanan hız duyucular veya aks alternatörü vasıtasıyla devir sayısı
bilgisi verir.



Lokomotifin ağırlığını raya eşit olarak iletir.



Yataklar vasıtası ile sürtünme ve yuvarlanma dirençlerini azaltır.



Bodenler vasıtası ile lokomotifin raydan çıkmasını önler.



Lokomotifin yön değiştirmesini sağlar.



Raydan iletilen yatay, dikey ve karmaşık titreşimlerin bir kısmını sönümleyerek
lokomotifin şaşesine iletir.



Lokomotifin ağırlığını raya iletirken dinamik yatay, dikey ve karmaşık
kuvvetlerin bir kısmını sönümleyerek iletir.
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Şekil 2.1: Tekerlek kesiti

2.1.2.Boji Sistemleri
Lokomotiflerin gidecekleri yol güzergâhındaki kurpları rahatlıkla geçebilmesi ve
lokonun çekme gücüne zarar vermeyecek şekilde planlanarak yapılmıştır. Bir lokomotif
altında en az 2 adet boji bulunur. Bir boji ise en az 2 tekerlek takımından meydana gelir,
bojiler üçlü de olabilir.
İki bojili, 4 dingilli, 4 cer
motorlu her bojide 2 dingil, 2
cer motoru olduğunu gösterir.

OO - OO
BO BO

İki bojili,6 dingilli, 6 cer
motorlu her bojide 3 dingil, 3
cer motoru olduğunu gösterir.

O O O -O O O
CO CO

OOO -OOO
A1A -A1A

İki bojili, 6 dingilli, 4 cer
motorlu her bojide 3 dingil, 2
cer motoru olduğunu gösterir.

O O -O O-O O
BO -BO -BO

Üç bojili, 6 dingilli, 6 cer
motorlu her bojide 2 dingil, 2
cer motoru olduğunu gösterir.
Tablo 2.1: Boji tipleri

Bir boji en az iki dingil üzerine oturtulmuş bir boji şasisinden meydana gelir. Boji
şasisi, kaynak konstrüksiyon veya çelik dökümden imal edilir. Çeken araç bojilerinde yükün
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yola aktarılması ve stabilitenin sağlanması açısından sürekli yenilikler yapılmaktadır.
Bojilerin önemli işlevleri olup bunlar beş grupta incelenebilir.






Hareket esnasındaki güvenliği sağlar.
Aracın düz yolda ve kurplu yollarda güvenli seyrini sağlar.
Hattaki bozukluklardan oluşan titreşimi azaltarak konforu sağlar.
Kurplarda yüksek hızlarda seyrederken merkezkaç kuvvetinin etkisini azaltır.
Hattaki bozukluklardan ve ray aşınmalarından oluşan olumsuz etkileri giderir.

Boji şasisi ile lokomotif şasisinin birbiriyle bağlantıları lokomotif tiplerine göre farklı
farklı olmaktadır. Bazı lokomotiflerde göbek milinin boji göbeğine oturtulması ve alttan
somun ile bağlanması şeklinde; bazı lokomotiflerde ise lokomotif şasisi ile boji şasisi
üzerinde bulunan silindirik parçaların iç içe geçirilmesi ve yanlardan çıkmaya karşı zincirle
emniyete alınması şeklinde bağlanmaktadır. Ender olarak da cer çubuğu denilen parçalar ile
sağlanmaktadır.

Şekil 2.2: Lokomotif bojisi

Lokomotif bojilerinde süspansiyon sistemi elemanları ve tekerlek takımları dışında
genel olarak aşağıdaki elemanlar bulunur:

Fren silindirleri

El fren tertibatları

Boden yağlama memeleri ve tertibatları

Cer motorları

Aks şanzımanları

Cer motor dişli kutuları

Kumluk tertibatları

Aks alternatörü ve devir sayısı vericileri

Topraklama kabloları

Süpürgelikler (fırçalıklar)
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Resim 2.2: Lokomotif bojisi

Şekil 2.3: Bojiye bağlı elemanlar

2.2. Süspansiyon Sistemi
Hareket hâlindeyken oluşan titreşimleri ve darbeleri sönümleyerek yolcuların daha
konforlu seyahatini sağlayan araçtaki süspansiyon elemanları çevron lastikleri, hava
yastıkları ve damperlerdir.
Dingillerle boji arasındaki süspansiyonu aks kutusunun her iki tarafındaki çevron
lastikleri sağlar. Özel lastik ve takviye saclardan oluşan çevron lastiği araçtaki ilk
süspansiyondur.
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Resim 2.3: Lokomotif bojisi ve süspansiyonları

Boji ile gövde arasındaki yatay ve dikey ani darbeleri sönümleyen yatay ve dikey
damperler mevcuttur. Hava yastıklarından birinin patlaması hâlinde hava kaçağını önlemek
için hava yastıklarının vanaları kapatılır. Bu durumda gövde bojilerin üzerine oturacağından
hava süspansiyonu yok olur. Böyle bir durumda aracın hareketi esnasında gövdede aşırı
titreşim olacaktır. Max. 30 km/sn. hızla servis tamamlanarak araç atölyeye getirilir.

Resim 2.4: Boji süspansiyonu

Lokomotif bojileri genel olarak iki aşamalı süspansiyon sistemi ile donatılmışlardır.
Bunlar;


Primer (birinci) süspansiyon sistemi,



Sekonder (ikinci) süspansiyon sistemidir.

Primer süspansiyon sistemi, dingiller ile boji şasisi arasındaki süspansiyonu sağlar.
Sekonder süspansiyon ise boji şasisi ile lokomotif şasisi arasındaki süspansiyonu sağlar.
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Şekil 2.4: DE 33 000 tipi lokomotif dingil yatakları ve süspansiyon

Lokomotif tiplerine göre farklılık göstermesine rağmen genel olarak boji ile lokomotif
şasisi arasında kuvvet iletimi üç şekilde olmaktadır.


Dikey kuvvetler: Lokomotif şasisinden, sekonder süspansiyonun helezon
sustalarına, buradan boji iskeletine, boji iskeletinden primer süspansiyonun
helezon sustalarına, buradan buategres kasalarına ve tekerleklere iletilir.



Boyuna yatay kuvvetler: Çekiş (cer) ve frenlemede karşılaşılan kuvvetlerdir.
Tekerleklerden, buategres kasalarına ve kollarına, buradan boji iskeletine, boji
iskeletinden sekonder süspansiyon helezon sustalarına, buradan lokomotif
şasisine iletilir.



Enine yatay kuvvetler: Lokomotif şasisinden sekonder süspansiyon helezon
sustalarına iletilir ve sönümlenir, burada sönümlenmeyen kısımları boji şasisine
iletilir.

2.3. Ultrasonik Dingil Çatlak Muayenesi
Ultrasonik muayene TCDD’de yük-yolcu vagonu, elektrikli ünitelerde, diesel
elektrikli lokomotiflerin dingillerinin kullanma sırasında oluşan yorulma çatlakları nedeniyle
kırılarak hasara neden olmaktadır. Bu çatlakları önceden tespit edebilmek amacıyla 1984
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma
Merkezi Malzeme Araştırma Bölümü ile TCDD Vagon Bakım ve Atölye Müdürlükleri ile
Loko Bakım Atölye Müdürlüklerinde dingillerin yatakları sökülmeden, kritik bölgelerdeki
çatlak başlangıçlarını gösterebilecek “Ultrasonik Muayene Yöntemi” geliştirilmiş ve dingil
punta deliğine uygun ulrasonik proplar imal edilerek servis sırasında dingillerin tahribatsız
muayenesi sağlanmıştır.
Ultrasonik yöntemle dingillerin çatlak muayenesinde uygulanan teknik plus-eko
tekniğidir. Bu teknik ile malzeme içine 1-10 MHz. mertebesinde yüksek frekanslı ses enerjisi
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gönderilir ve dâhilî süreksizliklerden ultrasonik proba geri yansıyarak gelen enerji miktarı
ölçülür.

Resim 2.5: Ultrasonik muayene cihazı

1950’den bu yana yapılmakta olan dingillerin ultrasonik muayenesi, dingil
geometrisine bağlı olarak uygun yerlere normal veya açılı problar tatbik ederek
gerçekleştirilmektedir.
Çelikten yapılan diğer demir yolu malzemelerinde olduğu gibi dingil ve tekerleklerin
testinin de ana amacı yorulma çatlaklarının tespitine yöneliktir. Dingillerde yorulma
çatlakları genellikle tekerlek göbeği oturma yerinde oluşmaktadır. Dingilin alın yüzeyine
prop teması için doğrudan ulaşılabildiğinden testler servis süresince yapılabilmektedir. Prop
ile malzeme arasında iyi ses geçişini sağlamak için alın yüzeylerindeki kir, pas, boya gibi
maddeler temizlendikten ve rakam vurmaktan oluşan pürüzler taşlanarak giderildikten sonra
yüzey kalın bir yağ ile kaplanır. Eğer dingil alın yüzeyi ve tekerlek gövdesinin alın yüzeyi
aynı düzlemde ise prop ara kesiti biraz geçecek şekilde ve zikzak yaptırılarak hareket
ettirilir. Bu durumda, tekerlek gövdesi arka yüzeyinden bir “arka cidar yankısı” elde edilir.
Aynı zamanda tekerlek göbeği oturma yeri ile dingil yatak yeri geçişini temsil eden bu arka
cidar yankısı, yüksekliği ekran boyunda olacak şekilde ayarlanarak referans yakısı olarak
kullanılabilir.
Genellikle dingilin yatak yerine geçiş kavisinden 20-30 mm önde oluşan yorulma
çatlakları, katot ışınları tüpü ekranın arka cidar yankısının önünde yankılar meydana
getirecektir. Yüze dik başlangıç çatlakların derinliği, bir kalibrasyon eğrisi kullanılarak yankı
yüksekliğinden tayin edilebilir. Böylece dingillerin her iki her iki alnına da yapılan periyodik
testlerde her dingil için sonuçlar, özellikle hata derinliği ve çevresel uzunluğu belirtilerek
kaydedilir.
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Resim 2.6: Dingillerin ultrasonik çatlak muayenesi

Testlerde birkaç mm derinlik başlangıç çatlaklarının tespiti mümkün olup bunun
yanında uzun deneyimlerde göstermiştir ki dingil kırılma riski, daha büyük çatlak
derinliklerinde olmaktadır.
Resim 2,6’da görülen lokomotiflerin yük-yolcu vagonlarına ait dıştan yataklandırılmış
dingillerin alınlarından normal problarla ultrasonik muayenesinde güçlükler vardır. Bu tür
dingillerde dingil alın yüzeyleri, tekerlek göbeği oturma yerinden daha küçük çaplıdır.
Özellikle dingil merkezinden delinerek içi boş hâlde ise veya punta deliği, anahtar oyuğu
gibi yerler mevcutsa dingil alnından prop hareket ettirilmek üzere çok az bir yüzey
kalmaktadır.
Bu durumda testler, dingil yatak yerinden, açılı propların tatbiki ile direk huzme ile
veya yansıyan huzme ile yapılabilir. Dingil yataklarında oluşabilecek çatlak testi, alınlara
dingil ekseniyle yaklaşık 10 derecelik açıda boyuna dalgalar yayan normal pobların tatbiki
ile yapılmaktadır. Tekerlek göbeği oturma yerindeki çatlaklar için bu yöntem ancak büyük
hatalar hâlinde güvenilir olmaktadır. Kayma yataklı dingil hâlinde Şekil 2.6’daki pozisyonda
olduğu gibi gerek göbek oturma yeri gerekse dingil yatak yerindeki çatlaklar 2 MHz
frekanslı 37°lik açılı proplarla taranarak tespit edilir.

Şekil 2.6: Dingillerin ultrasonik çatlak muayenesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak yürütme takımları ve boji sistemlerinin bakım ve
onarım işlemini yapınız.

İşlem Basamakları


Öneriler

Tekerlek takımları kontrolünü
yapınız.











Boji gövdeleri kontrolünü
yapınız.


















Süspansiyon kontrolünü yapınız.




Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Gözle kontrol ediniz.
Boden ölçülerini alınız.
Ultrasonik çatlak kontrolünü yapınız

Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Boji-şase bağlantı zincirlerinin kontrolünü
yapınız.
Deformasyon ve çatlak araştırmasını yapınız.
Aşıntı plakalarının kontrolünü yapınız.
Dikey amortisörlerin kontrolünü yapınız.
Lastik takozların kontrolünü yapınız.
Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş elbisesi kullanınız.
Çelik burunlu ayakkabı giyiniz.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Gözle kontrol ediniz.
Sustaların yuvalarında çalışmasının kontrolünü
yapınız.
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Sustaların çatlama veya kırılma yönünden
kontrolünü yapınız.
Boji göbek plakalarının kontrolünü yapınız.
Boji göbek toz koruma lastiklerinin kontrolünü
yapınız.
Boji göbek yağlarının kontrolünü yapınız.
Boji göbek yatay amortisörlerin kontrolünü
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
1.

Tekerlek takımlarının kontrolünü yaptınız mı?

2.

Boji gövdelerinin kontrolünü yaptınız mı?

3.

Süspansiyon kontrolünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tekerlek takımları genel olarak aşağıdakilerden hangisini yerine getirmez?
A) Cer gücünü üzerine alarak iletir.
B) Boden vasıtasıyla lokomotifi rayda tutar.
C) İtme ve çekme işlevini yapar.
D) Lokomotifin yön değiştirmesini sağlar.

2.

Lokomotiflerde boden kalınlığı en az kaç mm olmalıdır.
A) 56
B) 45
C) 33
D) 26

3.

Bir boji en az kaç dingilden oluşur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4.

Bojilerin işlevleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aracın düz yolda ve kurplu yollarda güvenli seyrini sağlar.
B) Hattaki bozukluklardan oluşan titreşimi azaltarak konforu sağlar.
C) Kurplarda yüksek hızlarda seyrederken merkezkaç kuvvetinin etkisini azaltır.
D) Patinajı önler.

5.

Bir boji üzerinde aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?
A) Fren silindirleri
B) Cer motorları
C) Komprosör
D) Kumluk tertibatları

6.

Aşağıdakilerden hangisi boji üzerindeki süspansiyonların görevlerinden olamaz?
A) Tekere gelen dikey kuvvetleri sönümler. nümler.
B) Yay tepki hareketini sönümler.
C) Araç konforunu sağlar.
D) Ray doğrultusundaki hareketleri sönümler.
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7.

Bir tekerlek takımı kaç adet dingil ve kaç adet tekerlek gövdesinden oluşur?
A) 1-2
B) 2-1
C) 1-3
D) 2-3

8.

“Tekerlek takımı, tekerlek gövdelerine presle dingile geçirilmesi suretiyle
oluşturulur.” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Vidalı geçme doğru olurdu.
B) Kamalı geçme doğru olurdu.
C) Yukarıdaki ifade tamamen doğrudur.
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
AMAÇ
Raylı sistem araçlarının fren sistemlerinin mekanik kontrollerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araçların fren sistemleri ile ilgili bilgi toplayınız.



Fren sistemleriyle ilgili resimler getirip sınıf ortamında inceleyiniz.

3. FREN SİSTEMİ
3.1. Fren Sistemi Tanımı ve Görevi
Demir yollarında trenlerin hareket ettirilmesi ve belli hızlarda seyretmelerinin yanında
trenlerin istenilen zamanda ve yerlerde durdurulabilmelerini temin eden bir sistem
mevcuttur. Bu sisteme fren sistemi denilmektedir. Lokomotiflerimiz ve vagonlarımız
üzerinde ayrı ayrı frenleme sistemleri kurulmuştur. Ancak trenlerimizin kontrollü bir şekilde
durdurulabilmesi lokomotif üzerindeki fren sistemi ile sağlanmaktadır yani trenin kontrollü
bir şekilde durdurulması makinist tarafından sağlanır. Lokomotif ve trenin yavaşlatılıp
durdurulabilmesi için cer motorlarından, hidrolik sistemden, manyetik alan oluşturularak
veya en fazla kullanılan sistem olan basınçlı havanın etkisiyle oluşturulan mekanik bir
sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvveti de lokomotiflerimizde genellikle sabo adını
verdiğimiz fren pabuçları ile temin edilir.
Demir yolu ulaşımında kullanılan lokomotif ve vagonların hareket ettirilmesi ve hız
artışlarının sağlanabilmesi için lokomotifler üzerinde elde edilen cer gücü kullanılır. Cer
gücü ile hareket eden bu araçların gerektiğinde hızlarının yavaşlatılıp hareketlerinin kontrol
altına alınması ve istenilen yerde durdurulabilmesi bir zorunluluktur.
Bunun için cer gücü ile hareket eden trenlerin hızlarının azaltılıp durdurulabilmesi için
hareket hâlinde oluşan kinetik enerjinin azaltılması ve tamamen yok edilmesi gerekir yani bu
araçların süratlerini azaltmak veya durdurmak için cer gücünün itme veya çekme kuvvetinin
tersi yönünde bir kuvvetin uygulanması gerekir. Harekete karşı uygulanan bu kuvvete fren
kuvveti denir. Fren kuvveti uygulandığında ve harekete karşı büyük olduğunda fren
gerçekleşir.
Fren kuvveti, basınçlı hava etkisinin mekanik güce dönüştürülerek tekerleklerin
dönüşüne ters yönde bir sürtünme kuvveti ile oluşur. Bunun için de tekerleklerin dönüşünü
engelleyen fren baskı parçaları kullanılır.
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Yukarıdaki değerlendirmelere göre freni şu şekilde tanımlayabiliriz: Hareket hâlindeki
bir aracın itici veya çekici gücünü yok ederek önce hızını azaltan, daha sonra durduran ve
durdurduktan sonra bulunduğu yerde sabit tutan etkiye fren denir.

3.2. Sürtünme Etkisine Göre Basınçlı Hava Frenleri
Basınçlı hava etkisi fren silindirlerinde mekaniksel güce dönüştükten sonra bu güç
fren çubukları vasıtası ile sürtünme parçaları üzerine iletilir. Sürtünme parçaları genellikle
tekerlekler üzerinde ters bir kuvvet oluşturarak durdurma etkisi gösterir.

Resim 3.1: Sabolu frenler

 Sabolu frenler: Demir yolu taşıtlarında en çok kullanılan frenlerdir. Sabo adı
verilen fren pabuçlarının tekerlek yuvarlanma yüzeyine sürtünmesinden
oluşan sürtünme kuvvetinin fren kuvveti olarak kullanılmasını sağlayan fren
sistemidir.
Sabonun tekerleğe basması bir baskı kuvvetiyle temin edilir. Bu baskı kuvveti elle
temin ediliyorsa el freni, basınçlı hava ile temin ediliyorsa basınçlı hava freni adını alır.
Demir yolu taşıtlarında esas frenleme aracı olarak sabolu tip basınçlı hava frenleri kullanılır.
Sabo adını verdiğimiz fren pabuçları dökme demir veya karma mamulden (kompozit) özel
bir biçim verilerek imal edilir. Sabolar 60 mm kalınlığında imal edilir ve kalınlığı 10 mm’ye
düşünce değiştirilir.
 Balatalı frenler: Bu tip frenlerde balatalar tekerlek dingiline bağlı bir
tambura veya diske basar, diğer bir adı da diskli frendir. Balataların tambur
veya diske basması basınçlı hava etkisi ile olur. Genellikle yüksek hızlı
vasıtalarda kullanılır. Sabolara nazaran daha uzun süre dayanır.

Resim 3.2: Balatalı frenler
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Disk frenlerde kullanılan balataların sabolu frenlere göre bazı üstünlükleri vardır.
Bunlar;

Yüksek hızlarda bile yeknesak bir yavaşlama ile fren yolunu kısaltır.

Balatalar sabolara nazaran birkaç misli daha uzun ömürlüdür.

Balatalar tekerleklerle sürtünmediğinden tekerlek ömrü daha uzundur.

Balatalı sistem daha az yer kaplar.

Balatalı sistem araç ve tesislerin aşınma tozundan daha az kirlenmesini sağlar.

Daha yumuşak ve sessiz frenleme ile daha konforlu bir yolculuk temin eder.

Resim 3.3: Balatalı frenler

3.3. El Freni
Saboların tekerleklere sürtünmesi için mekanik parçaların el ile kumanda edilerek fren
kuvvetini oluşturan sistemdir. Makinenin durduğu anlarda veya park edildiği yerde
durmasını temin etmek amacıyla kullanılır. Makinenin çalıştırıldığı an yüksek rampa göz
önüne alındığında makinenin durmasını sağlayacak kadar bir fren kuvveti meydana getirir.
Hareket hâlindeki bir makineyi durdurma imkânı yoktur. Makineyi servise hazırlarken veya
makineyi depoya teslim ederken uzun beklemelerde makinistin el frenini sıkması ve
makineyi emniyete alması gerekir. Kontroller sırasında vidalı ve hareketli kısımların yağlı
olması gerekir.
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Resim 3.4: El freni

3.4. Susta Yüklü El Freni
Bu fren silindirleri susta yüklü el freni anahtarı ile el freni olarak kullanılır. Bu
silindirler içinde piston ve sustası mevcuttur. Piston yüzeyine etki ettirilen basınçlı hava ile
susta yüklü el freni çözülmüş durumdadır (Anahtar 0 durumunda). El freni yapılmak
istenirse anahtar kullanılarak 1 konumuna alınır ve fren silindirleri içindeki hava,
mağnetlerin etkisiyle dışarı atılır ve böylece silindir içindeki susta, pistonu itmek suretiyle
freni gerçekleştirir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak soğutma sistemlerinin bakım ve onarım
işlemini yapınız.

İşlem Basamakları


Öneriler

Fren mekanizmasının kontrolünü

yapınız.










Fren sabolarının kontrolünü
yapınız.















El freninin kontrolünü yapınız.





Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş giysisi kullanınız.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Millerin bağlantı kontrolünü yapınız.
Trangalaların fiber bagaların kontrolünü
yapınız.
Fren mili pernosunun ayar kontrolünü yapınız.
Sabo çarıklarının kontrolünü yapınız.
Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş giysisi kullanınız.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Etkinliklerinin, fren silindir strokunun
kontrolünü yapınız.
Aşınma durumlarının kontrolünü yapınız.
Gerekli ise değişimini sağlayınız.
Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş giysisi kullanınız.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Çalışmasını kontrol ediniz.
Tespitlerinin, zincirin ve yayın kontrolünü
yapınız.
Aksamının yağlanmasını 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
1.

Fren mekanizmasının kontrolünü yaptınız mı?

2.

Fren sabolarının kontrolünü yaptınız mı?

3.

El freninin kontrolünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Lokomotif ve trenin yavaşlatılıp durdurulabilmesi için hangi fren sistemleri kullanılır?
A) Dinamik fren
B) Hidrolik fren
C) Basınçlı hava freni
D) EDB fren sistemi

2.

Harekete karşı uygulanan kuvvete ne kuvveti denir?
A) Cer
B) Fren
C) Çekme
D) İtme

3.

Hareket hâlindeki bir aracın itici veya çekici gücünü yok ederek önce hızını azaltan,
daha sonra durduran ve durdurduktan sonra bulunduğu yerde sabit tutan etki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tersi kuvvet
B) Aderans
C) Demeraj
D) Fren

4.

Fren pabuçlarının tekerlek yuvarlanma yüzeyine sürtünmesinden oluşan sürtünme
kuvvetinin fren kuvveti olarak kullanılmasını sağlayan fren sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Balata
B) Disk
C) Sabo
D) Hidrolik fren
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi disk frenlerde kullanılan balataların sabolu frenlere
göre üstünlüklerinden değildir?
A) Balatalar sabolara nazaran birkaç misli daha uzun ömürlüdür.
B) Balatalı sisteme göre daha az yer kaplar ve daha hafiftir.
C) Değiştirilmesi daha çabuktur.
D) Daha yumuşak ve sessiz frenleme ile daha konforlu bir yolculuk temin eder.

5.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ

Raylı sistem araçlarının cer motor ve şanzımanın kontrol yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Raylı sistem araçlarının cer motor ve şanzımanlarıyla ilgili bilgi toplayınız.



Raylı sistem araçlarında cer motor ve şanzıman ile ilgili resim ve açıklayıcı bilgi
edininiz ve bu bilgileri diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. GÜÇ VE HAREKET AKTARMA
ORGANLARI
4.1. Cer Motorlarının Tekerlek Takımına Montesi
Cer motorundan mekanik enerjinin alındığı pinyon dişli, cer motoru endüvi miline
bağlı olup imalat ve bakım aşamalarında endüvinin mekanik ve elektriki olarak balans ayarı
yapılmaktadır. Cer motorunun verimliliği, elektriksel eksen ile mekanik eksenin
uyumluluğuna bağlıdır. Mekanik eksenin sağlanması için ise endüvi balansının dışında cer
motorunun dingile uygun şekilde konumlandırılması ve mekanik bağlantılarının iyi
yapılması gerekir. Cer motorunun bojiye ve dingile montajında;





Dingildeki cer dişlisi ile cer motorundaki pinyon dişli birbirine oturtulur.
Dingile bağlantısı, ağırlığı taşıyıcı yataklar üzerinde bulunmak koşuluyla kepler
vasıtasıyla yapılır.
Dişlilerin üzerini örten dişli kutusu, kep koluna ve cer motoruna irtibatlanır.
Askı kulakları vasıtasıyla elastiki olarak bojiye irtibatlanır.
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Resim 4.1: Lokomotif cer motoru

Şekil 4.1: Lokomotif cer motoru

Şekil 4.2: Lokomotif cer motorunun bağlantısı
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4.2. Cer Motoru Dişli Kutuları
Pinyon ve cer dişlilerini dış etkilerden korur ve yağlama yağına depoluk yapar. Cer
motoru kepine ve cer motoruna bağlanır. Bir üst ve bir alt yarım olmak üzere iki parçadan
oluşur. Her iki yarının birleşme yerinde, aks ve dişli çark taraflarında sızdırmazlık contaları
kullanılır. Dişliler için yağ ikmali ve yağ düzeyinin kontrolü, dolgu kapağı deliğinden
yapılır. Genelde yağlama yağı olarak katran türü kalın yağ kullanılır. İnce yağ kullanılan
tipleri de vardır. Dişli kutusunda yağ sızıntısı olmamalıdır. Bağlantı cıvataları gevşek
olmamalıdır.
Dingil üzerine taşıyıcı yatak kepleri ve dişliler vasıtasıyla irtibatlandırılan cer
motorları, ayrıca lokomotif bojisine elastiki olarak irtibatlanır. Bu bağlantı cer motoruna,
dayanma noktası teşkil etmektedir. Bağlantı kopukluğunda cer motorunun dingil üzerinde
dönmesi gibi olumsuz durumla karşılaşılır. Bağlantı şekilleri lokomotif tiplerine göre
farklılık göstermektedir. Elastiki irtibatın nedeni; dingile irtibatlı bulunan cer motorunun
dingille birlikte bojiden kısmen de olsa ayrı süspansiyonunun olmasıdır. Bağlantıda
elastikiyeti sağlayan parçalara süspansiyon farklılığından kaynaklanan yükün dışında,
özellikle cer motorunun yüke girmesinde ve yükten çıkmasında da görev düşmektedir.
Bojiye yapılan bu bağlantıya cer motor askı tertibatı da denilmektedir.

Şekil 4.3: Lokomotif dişli kutusu takımı

4.3. Cer Motorunun Dingille Bağlantısı
Pinyon dişliyle dingil üzerindeki cer dişlisinin düzgün çalışması için cer motoru esnek
olmayacak şekilde dingile irtibatlandırılmıştır. Dönen dingille sabit olan cer motorunun
bağlantısının yapıldığı kısımların aşınmasını önlemek için yataklar kullanılmıştır. Rulmanlı
yataklar da kullanılmasına rağmen genel olarak kayma yataklar kullanılır.
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Resim 4.2: Cer motorunun taşıyıcı yatakları

Şekil 4.4: Cer motorunun taşıyıcı yatakları

Dingile göre daha yumuşak metalden yapılan kayma yataklar, bir tarafı yağ haznesine
daldırılmış bulunan keçeler tarafından yağlanmaktadır. Yağlanmış ve sabit bir şekilde duran
yataklar içinde aşıntıyı azaltmak için dingilin işlenmiş kısmı dönmektedir.

Şekil 4.5: Lokomotiflerde cer motor taşıyıcı yatakları ve yağlama keçesi

4.4. Cer Motorlarına Soğutucu Hava Bağlantısı
Cer motorları, lokomotif şasisi üzerinde bulunan ve farklı şekillerde tahrik edilen
üfürücüler (blöverler) tarafından soğutulmaktadır. Üfürücü çıkışından alınan basınçlı hava,
lokomotif şasisinde bulunan deliklere hava kanalları vasıtasıyla getirilir. Şasi üzerinde
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bulunan deliklerden cer motorları hava giriş deliklerine ise lastik körük bağlantısı ile
sağlanır. Şasi ile bojinin farklı şekillerdeki titreşimleri sonucu cer motoru körükleri
patlamakta veya yerinden çıkmaktadır. Böyle bir durumda cer motoruna girmesi gereken
basınçlı hava dışarıya boşalmakta ve cer motoru soğutulamadığından hasarlanmaktadır.
Görüldüğünde hemen tamir edilmesi gerekir.

Şekil 4.6: Lokomotif cer motorlarına soğutucu hava girişi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak soğutma sistemlerinin bakım ve onarım
işlemini yapınız.

İşlem Basamakları


Öneriler

Cer motorlarının genel
kontrollerini yapınız.














Cer motorları taşıyıcı
yataklarının kontrolünü ediniz.








Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş giysisi kullanınız.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Taşıyıcı yatakların yağ seviyesinin kontrolüne
bakınız.
Taşıyıcı yatak cıvatalarının sıkılık kontrolünü
yapınız.
Taşıyıcı yatak yağlayıcılarının kir tıkanıklıkları
ve aşırı aşınma yönünden kontrolünü yapınız
(Temizleyiniz ve gerekirse değiştiriniz.).
Dişli kutusunda sızdırmazlık kontrolü yapınız.
Dişli kutusunda ısınma emaresinin olup
olmadığının kontrolünü yapınız.
Dişli kutu bağlantı ve simeringlerinin
kontrolünü yapınız.
Dişli kutusu yağ seviye kontrolünü yapınız.

Gerekli gördüğünüz güvenlik önlemlerini alınız.
Düzenli ve dikkatli çalışınız.
Eldiven ve iş giysisi kullanınız.
Mesleğinizle ile ilgili etik ilkelere uygun
davranınız.
Taşıyıcı yatak kontrolü yapınız.
Cer motor taşıyıcı lastik yastıklarının
kontrolünü 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
1.

Cer motorlarının genel kontrollerini yaptınız mı?

2.

Cer motorları taşıyıcı yataklarının kontrolünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Cer motoru üzerinde bulunan dişliye ne denir?
A) piyon
B) cer dişlisi
C) konik dişli
D) kremayer dişli

2.

Cer motorunun bağlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lokomotif şasesine bağlıdır.
B) Lokomotif gövdesine bağlıdır.
C) Yalnızca bojiye bağlıdır.
D) Boji ve dingile bağlanmıştır.

3.

Cer motorunun dişli kutusunun özelliklerinden değildir?
A) Pinyon ve cer dişlilerini dış etkilerden korur.
B) Yağlama yağına depoluk yapar.
C) Cer motoru kepine ve cer motoruna bağlanır.
D) Lokomotif şasesine monte edilmiştir.

4.

Cer motorunun bojiyle bağlantısı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
A) Elastik bağlantı
B) Cıvata
C) Rulmanla
D) Kaymalı yatakla

5.

Cer motor yataklarının yağlanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Keçe ile gres kullanılarak
B) Sıvı ile doğrudan
C) Basınçlı yağlama yapılarak
D) Yağlama kanalları vasıtası ile

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
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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
1.

Basamak ve korkulukların kontrolünü yaptınız mı?

2.

Ön ve arka davarkovanlar kontrolünü yaptınız mı?

3.

Süpürgeliklerin kontrolünü yaptınız mı?

4.

Kum depoları kontrolünü yaptınız mı?

5.

Tampon ve cer koşum takımları kontrolünü yaptınız mı?

6.

Tekerlek takımları kontrolünü yaptınız mı?

7.

Boji gövdeleri kontrolünü yaptınız mı?

8.

Süspansiyon kontrolünü yaptınız mı?

9.

Fren mekanizmasının kontrolünü yaptınız mı?

10.

Fren saboların kontrolünü yaptınız mı?

11.

El frenin kontrolünü yaptınız mı?

12.

Cer motorlarının genel kontrollerini yaptınız mı?

13.

Cer motorları taşıyıcı yataklarının kontrolünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

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 ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
D
C
A
D
D
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
D
B
D
C
D
A
C

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

C
B
D
C
C

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

A
C
D
A
A
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