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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 525MT0052 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜL Raylı Sistem Araçları 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistem teknolojisi kullanım alanları, çeken-çekilen 

araçlar, araçlarda kullanılan frenler ve trenlerde 

iklimlendirme yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Raylı sistemler ve yapısını incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında, raylı sistem teknolojileri alanında 

kullanılan çeken ve çekilen araçlar ile ilgili temel uygulamaları 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Raylı sistem, çeken araçların geliĢimi ve tren türlerini 

inceleyeceksiniz. 

2. Raylı sistem çeken araçların temel uygulamalarını 

yapabileceksiniz. 

3. Raylı sistem çekilen araçların temel uygulamalarını 

yapabileceksiniz. 

4. Raylı  sistem araçlarında kullanılan frenleri 

deneyebileceksiniz. 

5. Trenlerin iklimlendirilmesiyle ilgili temel 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri 

ortamı (internet vb.), kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, konuyla ilgili 

resim, materyal ve makine elemanları, bağlantı elemanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

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 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

 

Bu modül ile günümüzde hızla geliĢen ulaĢım sektörünün bir kolu olan raylı sistemler 

alanındaki geliĢmeleri inceleyeceksiniz. 

 

Dünyada ulaĢım sistemlerinin hızla geliĢmesi uzak ve yakın kavramını kaldırmıĢtır. 

Bugün dünyanın bir yerinde üretilen bir mamul veya yarı mamul bir ürün, reklam veya 

internet bağlantılarıyla aynı anda tüketici ile yüzleĢmekte ve tüketicilere ulaĢtırılmaktadır. 

Ayrıca insanların daha değiĢik yerler görme isteği, turizm ve daha birçok sebeple ulaĢım, 

insan hayatında önemli bir yer tutmuĢtur. 

 

UlaĢım, insan tarihi kadar eskidir. UlaĢım ilk olarak hayvanlar yardımıyla yapılmıĢtır. 

Daha sonra tekerleğin icadı, motorlu taĢıtlar, gemiler, demir yolu, uçaklar ve son olarak da 

uzay turizmi ile geliĢmeye devam etmiĢtir.  

 

Bu modül ile raylı sistemlerin kullanım alanlarını, çeken çekilen araçları, araçlarda 

kullanılan frenleri ve trenlerde iklimlendirmeyi inceleyerek öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerin kullanım alanları ve 

çeken araçları inceleyerek tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

  

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmelerin faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistemler alanını inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

1. TRENLERĠN ÖZELLĠKLERĠ 
 

1.1. Trenin Tanımı  
 

Ray üzerinde hareket eden, bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen 

araçtan oluĢturulmuĢ, personeli tarafından teslim alınmıĢ dizidir. 

 

1.2. Tren Türleri 
 

1.2.1. Çelik Ray ve Tekerlek Teknolojisine Dayalı Yüksek Hız Trenleri 

 
Genellikle hem yüksek hızda giden hem de iĢletmecilik ve kullanım açısından diğer 

raylı sistemler ile uyum içinde, aynı ortamlarda rahatlıkla çalıĢtırılabilecek niteliklere sahip 

raylı sistem taĢıtlarıdır. Yüksek güce ve yolcu kapasitelerine sahiptir (Resim 1.1). Daha 

yüksek kapasitede taĢıtlar üretmek için çalıĢmalar devam etmektedir. 

  
Resim 1.1:  Yüksek hız treni (570 km/h ) 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.2. Manyetik Levitasyon (Maglev) Teknolojisine Dayalı Yüksek Hız Trenleri  

 
Bu sistemler, 300 km/h hızın üzerinde çalıĢacak Ģekilde geliĢtirilmesine rağmen hızları 

daha alt değerde sınırlandırılarak kent içi ulaĢımda da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Konvansiyonel sistemlerden daha sessiz, daha hızlı ve konforlu oluĢu, sistemin avantajı olup   

tüm maglev trenleri manyetik olarak kaldırma mekânizmasına sahiptir.  

 

 

 
 

1.2.3. Konvansiyonel Trenler 
 

 Ana merkez ile çevre yerleĢim yerleri arasında kısa mesafelerde çalıĢtırılan “bölgesel 

tren veya ekspres” diye de adlandırılan trenlerdir.  

  

1.2.4. Kent Ġçi Raylı Sistemler 
 

Metro kendi içinde kapalı bir sistemdir. Kendine ait araç ve yolu bulunan, diğer 

sistemler ile yol kesiĢmesi olmayan, yer altında veya üstünde hareket eden sistemdir. 

 

Hafif raylı sistemler, tek araba veya kısa dizi hâlinde iĢletilebilen yer seviyesinde veya 

yükseltilmiĢ yollarda kendine ait özel bir yolu ve çoğunlukla caddeleri kullanan bir kent içi 

elektrikli ulaĢım sistemidir. GeliĢen ve hızla geniĢleyen büyük kentlerin, toplu yolcu taĢıma 

ihtiyaçlarını karĢılamak için geliĢtirilen ve günümüz büyük kentlerinde yaĢamı ve ulaĢımı 

kolaylaĢtıran, elektrik enerjisiyle çalıĢan, çeken ve çekilen araçlardan oluĢan bir sistemdir. 

Temel özelliği çalıĢtığı yolun tamamıyla diğer kullanıcılardan ayrılmıĢ olmasıdır. 

 

Tramvaylar, genelde kara yolu ile aynı güzergâhı paylaĢan, üzerinde bulunan elektrik 

tellerinden enerjisini alan, belirli istasyonlarda yolcu alıp indiren tek araç olarak dizayn 

edilen çeken araçlardır. 

 

Banliyö yolcu treni, kendine ait demir yolunda hareket eden bir sistemdir. Yoğun kent 

dıĢı yöre trafiğine hizmet götürür. 

 

ġekil 1.3: Maglev çalıĢma prensip Ģeması       Resim l.2: Maglev treni 
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Monorail, üst yollu yakın mesafe, elektrikli toplu taĢıma sistemidir. Ray yolu, kapalı  

bir kutu Ģeklinde (suspended, alttan asılı) veya aracın kapattığı, ata biner gibi üzerine 

oturduğu (straddle, üstten giden) olmak üzere iki türlüdür. Yüksek seviyeli çelik veya beton 

kolonlara asılı Ģekilde monte edilmiĢtir. Hızı 80 km/h dolayında sınırlanan bu sistem, tek 

kabinle çalıĢtırılabildiği gibi dizi oluĢturularak da çalıĢtırılabilir. 

 

 

 
AGT (Otomatik sürücüsüz sistemler): Sürülmesi ve kontrolü bilgisayar aracılığı ile 

yapılan, sabit bir kılavuz yol üzerinde değiĢik aralıklarla iĢletilebilen küçük araçlardır. Lastik 

tekerlekleri ve elektrik enerjisi alması nedeniyle en sessiz ulaĢım biçimlerinden biridir. 

Emisyonu olmadığı için çevrecidir ve makinisti olmadığı için çok az ilave maliyetle çok sık 

servis yapabilir. AGT‟nin yüksek yatırım maliyetine oranla yolcu kapasitesinin düĢük olması 

dezavantajıdır. 

 

1.2.5. Yolcu  ve Yük Trenleri 
 

 Ekspres yolcu treni: Sadece yolcu taĢımak için çeĢitli Ģekillerde dizayn edilen, 

Ģehirler arasında çekilen araçların bir grup oluĢturduğu bir veya birkaç 

lokomotifin çektiği trenlerdir. 

 Yük treni: Sadece yük taĢımak için çeĢitli Ģekillerde dizayn edilen, çekilen 

araçların bir grup oluĢturduğu bir veya birkaç lokomotifin çektiği trenlerdir. 

Resim 1.5: Monorail sistemler 
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1.3. Raylı Sistemlerle Ġlgili Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve  

AnlaĢmalar  
 

ETCTI   Selanik-Ġstanbul Avrupa UlaĢtırma Koridoru 

AEIF   Demir Yollarında KarĢılıklı ĠĢletilebilirlik için Avrupa KuruluĢu 

AICCF/ IRCA  Uluslararası Demir Yolu Kongreler KuruluĢu 

CER/ ADT  Avrupa Demir Yolları Topluluğu 

CIT  Uluslararası Demir Yolu TaĢımaları Komitesi 

COLPOFER Demir Yolu Polisi ve Güvenlik Hizmetleri ĠĢ Birliği 

ERRI   Avrupa Demir Yolu AraĢtırma Enstitüsü 

EUROFĠMA  Demir Yolu Malzemeleri Finansmanı için Avrupa KuruluĢu 

FIATA   Uluslararası Nakliyeciler Birliği 

IRSE   Demir Yolu Sinyalizasyon Mühendisleri KuruluĢu 

ITF   UlaĢtırma ÇalıĢanları Uluslararası Birliği 

OSJD (OSShD)  Demir Yolları ĠĢ Birliği Örgütü 

OTIF   Demir Yolu ile Uluslararası TaĢımalar Hükümetler Arası Örgütü 

UIC   Uluslararası Demir Yolları Birliği 

UIP   Üçüncü ġahıs Yük Vagonları Birliği 

UNIFE   Avrupa Demir Yolları Endüstrileri Birliği 

RIV           Yük Vagonlarının Uluslararası Trafikte DeğiĢimi ve Kullanımına 

ĠliĢkin AnlaĢma 

RIC              Yolcu Vagonlarının Uluslararası Trafikte DeğiĢimi ve Kullanımına 

ĠliĢkin AnlaĢma  

 

 

 

 

 

 

Resim 1.6: Yük treni 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Raylı sistemlerin geliĢimini 

araĢtırınız. 

 

 

 

 

  

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not 

alınız, fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, 

sınıf ortamında sunum hazırlayarak 

gösteriniz.  

  

 Raylı sistem araç türlerini araĢtırınız. 

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, 

sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, 

sınıf ortamında sunum hazırlayarak 

gösteriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çevrenizdeki raylı sistem kullanım alanlarını ziyaret ettiniz mi?   

2 Raylı sistemlerin geliĢimini araĢtırdınız mı?   

3 Raylı sistemlerin araç türlerini araĢtırdınız mı?   

4 Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

5 Hazırladığınız sunumu, sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. GeliĢen ve hızla geniĢleyen büyük kentlerin, toplu yolcu taĢıma ihtiyaçlarını 

karĢılamak için geliĢtirilen ve günümüz büyük kentlerinde yaĢamı ve ulaĢımı kolaylaĢtıran 

elektrik enerjisiyle çalıĢan çeken ve çekilen araçlardan oluĢan sisteme ne ad verilir? 

A) Hafif raylı sistem  

B) Ağır raylı sistem       

C) Demir yolu  

D) UlaĢtırma 

 

2. Çeken ve çekilen araçlardan meydana gelen taĢıt dizisine ne ad verilir? 

A) TaĢıt dizisi         

B) Römork                    

C) Tren   

D) Lokomotif 

 

3. Türkiye‟de ilk demir yolu, hangi Ģehirler arasında yapılmıĢtır? 

A) Ġstanbul-Adapazarı  

B) Ġstanbul-Halkalı       

C) Ġzmir-Buca           

D) Ġzmir-Aydın  

 

4. Türkiye‟de demir yollarının iĢletmeye baĢlatılması hangi tarihte olmuĢtur? 

A) 1836                            

B) 1907                         

C) 1856                     

D) 1866 

 

5.   Dünyada ilk tren iĢletmeciliği hangi ülke ve Ģehirde baĢlamıĢtır? 

A) Fransa-Lyon       

B) Ġngiltere-Darlington    

C) Belçika-Brüksel     

D)  Almanya-Nürnberg   

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 
NME FAALĠYETĠ-1 

YAPMAK 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemler kullanım alanlarını ve 

çeken araçları tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

  

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmelerin faaliyetlerini 

araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistemler alanını inceleyeniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

2. ÇEKEN ARAÇLAR 
 

2.1. Çeken Araçların Sınıflandırılması 
 

 Raylı sistemlerde kullanılmakta olan çeken araçlar, hizmetin özelliğine bağlı olarak 

çok çeĢitlidir. Bunları kendi aralarında, iki ana grupta toplamak mümkündür. Sadece çekme 

iĢlevini yapanlar lokomotif, çekme ve taĢıma iĢlevini birlikte yapanlar otomotris (ray 

otobüsü raybüs) adı ile anılır. 

 

2.1.1. Lokomotifler  
Lokomotifler, kullanım alanlarına ve kullanılan enerji türleri ile güç aktarma 

sistemlerine göre üçe ayrılır. 

 

2.1.1.1. Kullanım Alanlarına Göre Lokomotifler 

 
 Yolcu trenlerinde kullanılan lokomotifler 

 Yük trenlerinde kullanılan lokomotifler 

 Yolcu ve yük trenlerinde kullanılabilen (üniversal) lokomotifler 

 Manevra lokomotifleri 

 

Yük trenlerinde kullanılan lokomotifler düĢük hızlı, yolcu trenlerinde kullanılan 

lokomotifler yüksek hızlı ve üniversal lokomotifler ise orta hızlı lokomotiflerdir. 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMA 
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2.1.1.2. Kullanılan Enerji Türlerine Göre Lokomotifler 
 

 

 

 Buharlı lokomotif: Enerji olarak taĢ kömürü, linyit kömürü, akaryakıt (fuel-

oil) kullanılmaktadır. Buharlı sistem ülkemizde tamamen kaldırılmıĢ olup 

sadece nostaljik turistik trenlerde kullanılmaktadır. Ancak zengin kömür 

yatakları olan veya az geliĢmiĢ ülkelerde varlıklarını hâlâ korumaktadır.  

 Lokomotif, yakıtını da suyunu da beraberinde taĢımak zorundadır. Resim 2.1‟de 

görülmektedir. 

 Dizel lokomotif: Güç kaynağı olarak dizel motor ve enerji olarak motorin 

kullanılmaktadır. Bu lokomotiflerin çalıĢma parkurları, buharlı lokomotiflere 

göre daha uzundur. Bakım depolarında yaptıkları motorin ikmali ile yakıt 

depolarının büyüklüğüne göre 10 yolcu vagonluk bir treni 600-700 km 

mesafeye götürebilmektedir. Örnek dizel lokomotif, Resim 2.2‟de 

görülmektedir. 

Resim 2.1: Buharlı lokomotif 
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 Elektrikli lokomotif: Ġkmal problemi olmayan ve bundan dolayı çok uzun 

mesafelere gidebilen lokomotiflerdir. Çekim ekonomisi bakımından en 

ekonomik lokomotiflerdir. Buharlı ve dizelli lokomotiflere göre çok daha 

yüksek güçlerin uygulanabilme özelliği dolayısıyla trafik yoğunluğunun yüksek 

olduğu hatlarda kullanılmaktadır. Enerjisi olan elektriği, katener (havai hat) 

hattından almaktadır. Ġlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karĢın, 

ekonomik bir sistem olduğu için yatırımları kısa sürede amorti edebilmektedir. 

Örnek elektrikli lokomotif, Resim 2.3‟te görülmektedir. 

 

 

2.1.1.3. Güç Aktarma Sistemlerine Göre Lokomotifler 
Güç aktarma organları, güç kaynağından gücü tekerleklere aktaran organlardır. Çeken 

araç olarak ülkemizde kullanılan lokomotifler, güç aktarma organlarına göre ikiye ayrılır. 

 

Resim 2.2: Dizel lokomotif 

Resim 2.3: Elektrikli lokomotif 
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 Hidrolik: Dizel motorlu raybüs, dizel ve elektrikli tren setleri, manevra 

lokomotiflerinde kullanılır. Bu sistemde güç kaynağı olan dizel motordan alınan 

güç, hidrolik Ģanzıman denilen mekânizmalara aktarılır. Hidrolik Ģanzımanlar 

devir sayısı, dolayısıyla hızı istenilen değerlerde kontrol etmeyi sağlar. Hidrolik 

Ģanzımandan çıkan güç, tekerleklere aks Ģanzımanları vasıtasıyla iletilir. 

 

 Elektrik: Elektrikli güç aktarma organları, dizelli ve elektrikli sistemlerde 

uygulanmaktadır. Bu sistemde güç aktarma iĢlevi cer motorları aracılığıyla 

yapılır. Cer motoruna aktarılan ve burada mekânik bir enerji hâline getirilen 

güç; cer motorunun miline bağlı olan ve pinyon diĢli adı verilen küçük bir 

diĢliden, tekerlek miline bağlı olan ve cer diĢlisi adı verilen büyük bir diĢliye 

aktarılır. 

 

2.2. Tren Setleri 
 

Otomotrisler genel olarak yolcu taĢıma hizmetlerinde kullanılır. Bunlar hareket 

gücünü kendi sağlayan ve iki baĢında kumanda kabini olan vagonlardan oluĢur. Otomotrisler 

(raybüs) tek olarak çalıĢabildikleri gibi gerektiğinde birden fazlası birbirine bağlanır  ve tek 

bir sürücü tarafından kullanılabilir. Böyle bu sisteme DMU (diesel multiple unit)  dizel çoklu 

ünite adı verilir. Yüksek güçlü otomotrislere, yolcu kapasitesini artırmak için aynı dizaynda 

yapılmıĢ motorsuz yolcu vagonu ilave edilebilir. Bunlara römork adı verilir. Otomotrislerden 

türetilen bir diğer sistem ise tren setlerdir. Otomotrisler kısa mesafe yolcu taĢımaları (100-

200 km) için kullanılmasına karĢın, yolcu tren setleri daha uzun mesafelerde yolcu 

taĢımalarında kullanılmaktadır. Tren setlerinde otomotris ve vagon (römork) sayısı toplamı 

ikiden baĢlayıp 16 adede kadar ulaĢabilmektedir. Resim 2.4‟te Japonya‟da Shinkansen 

görülmektedir. 

Resim 2.4: Elektrikli güç aktarma organı 

(boji) 
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Tren setlerinin her bir vagonu, otomotris olarak üretildiği gibi, bazı vagonları römork 

olabilmekte ve bir vagondan diğer bir vagona geçilebilmektedir. Yeraltında kullanılan metro 

trenleri de set olarak üretilir ve yolcuların en yoğun olduğu sabah ve akĢam saatlerinde MU 

(multiple unit)  çoklu ünite olarak çalıĢtırılabilir.  

 

Hafif raylı sistem dediğimiz ve yer üstünde çalıĢtırılan sistemler, Ģehir trafiği içinde 

seyir ettiklerinde, kara yolu trafiğini engellememesi için fazla vagonlu olarak çalıĢtırılmaz 

(2-3 vagon). Otomotrisler ve tren setleri, lokomotiflerde olduğu gibi dizelli veya elektrikli 

sistemler olarak üretilir. Dizelli olan otomotrislerde güç sağlayan dizel motorları vagonun 

altına yerleĢtirilmiĢtir. Bu hem yolcuların seyahatleri sırasında gürültüden rahatsız olmalarını 

engellemek hem de daha fazla koltuk sayısı sağlamak amacıyla düĢünülmüĢtür. Dizelli 

sistem otomotrislerin MU (multiple unit) çalıĢtırılmaları hâlinde buna DMU (dizel çoklu 

ünite) ve elektrikli sistemle çalıĢan otomotrislerin MU olarak çalıĢtırılmaları hâlinde ise buna 

EMU (elektrikli çoklu ünite) adı verilir. 

Resim 2.5: Shinkansen otomotris 

Resim 2.6: Dizel otomotris 
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Ağır raylı sistem olarak tanımlanan demir yollarında, banliyö hizmetleri 

elektrifikasyon olan yerlerde EMU olarak gerçekleĢtirilir. Metro ve hafif raylı sistemler 

günümüzde elektrikli sistemlerdir. Metro sistemlerinde elektrik enerjisi, üçüncü ray denilen 

ve güzergâh boyunca uzanan bir elektrik hattından sağlanır. Ancak hafif raylı sistemlerde 

elektrik enerjisi, havai hattan sağlanmaktadır. Gerek banliyö, gerek metro ve gerekse hafif 

raylı sistemlerde yolculuk süreleri kısa olduğundan oturma yer adedi az, ayakta durma yer 

adedi fazladır. 

 

2.3. Çeken Araçların Numaralandırılması 
 

Türkiye‟de demir yollarında lokomotiflerde numaralandırma sistemi harf ve 

rakamlardan oluĢur. 

Sistem elektrikli ise 1. harfi ……………..……E 

Sistem dizelli ise güç aktarma organlarını da belirtmek üzere ilk iki harfi aĢağıdaki 

gibidir: 

 Dizel hidrolik ise………………………..DH 

 Dizel elektrik ise …………… ………….DE 

Bazı Avrupa ülkelerinde bu numaralandırma sisteminden farklı numaralandırma 

yapılabilir. LDH 70-000, LDH 125-000 gibi. 

 

Çeken araçların tipine göre numaraları aĢağıdaki gibi belirlenir. 

  

TaĢıtın tipi Sistemi Sistemin Gücü (HP) 

E 14000 Elektrikli (ünite) 1400 

E 40000 Elektrikli  4000 

E 43000 Elektrikli 4300 

DE 24000 Dizel elektrik 2400 

DE 22000 Dizel elektrik 2200 

DE 11000 Dizel elektrik (manevra) 1100 

DH 6500 Dizel hidrolik (manevra) 650 

DH 7000 Dizel hidrolik (manevra) 700 

DH 9500 Dizel hidrolik (manevra) 950 

DMU 15000 Dizel hidrolik tren seti 1500 

EMU 23000 Elektrikli tren seti 2300 

YHT 65000 Yüksek hızlı elektrikli tren seti 6500 

Tablo 2.1: Çeken araçların tipi ve güçleri 

 

Sondan 2 veya 3 rakam da fabrika üretim sıra numarasını verir. Örneğin: DE 22085 

lokomotif numarası; dizelli sistem, elektrikli güç aktarma organı, 2200 (HP) motor gücünde 

ve fabrika üretim sıra numarasının 85 olduğunu belirtir. 
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2.4. Çeken Araçların Tekerlek Düzenlerine Göre Sınıflandırılması 
 

 Tek dingilli sistemler: Bu sistemde tahrik edilerek çalıĢan genellikle 

tramvaylardır.   

  

 Bojili sistemler : Ana hatta çalıĢan, dizel elektrik ve elektrikli araçlar bojili 

olarak üretilir. Büyük güçlü manevra lokomotifleri de artık bojili olarak imal 

edilmektedir. Çünkü bojili sistemlerin dingilli sistemlerden en belirgin farkı 

kurplara daha iyi uyum sağlayabilmesi ve yüksek sürat yapabilme kabiliyetidir. 

Bojili sistemler aĢağıdaki gibi adlandırılır.  

 Alfabenin harf sıra numarası, bojideki dingil adedini gösterir.  

 Bu harften kaç adet varsa o kadar boji var demektir.  

 Harfin yanında (o) iĢareti var ise bojinin her dingili, ayrı motorlar tarafından 

tahrik ediliyor demektir. 

 Tahrik motoru, elektrikli cer motoru veya direkt dizel motoru olabilir.  

 Harfin yanında (') iĢareti var ise bojideki dingiller bir motordan tahrik 

ediliyor demektir. 

 Harfin yanında rakam var ise tahrik olmayan dingili veya kılavuzluk yapan 

dingili gösterir.  

Bu açıklamalara göre bazı lokomotiflerin Ģematik olarak gösterimi aĢağıdaki gibidir.  

 

Tekerlek düzeni                     YazılıĢı                        Tipi 

 

                       B'o  B'o                       E 4000,  DE 11000 

               C'o  C'o                       DE 21500, DE 22000, DE 24000 

              A'o1A'o   A'o1Ao        DE 18100  

                           B' B'                            E 40000 

             B'o   B'o   B'o              E 43000 

 

Elektrikli üniteler de aynı sistematik içinde rumuzlandırılır. Örneğin E 14000 tipi 

elektrikli ünitenin tekerlek düzeninin Ģematik olarak gösteriliĢi aĢağıdaki gibidir. 

 

             Motris                 Römork            Pilot römork 

           
 

2.5. Çeken Araç Çekerleri ve Buna Etki Eden Faktörler 
 

Bir lokomotifin çekeceği yükün miktarı sadece lokomotifin gücüne bağlı değildir. 

Lokomotifin gücünün yüksek olması, o lokomotifin gücüyle orantılı olarak çekeceği yükün 

fazla olması anlamına gelmez. Güç ile beraber tekerlek ile ray arasındaki sürtünmenin 

(yapıĢmanın) yüksek olması gerekir. Lokomotif tarafından tekerleklere uygulanan cer 
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kuvveti ancak tekerlek ile ray arasında yapıĢma olduğu sürece etkili olacaktır. Lokomotifin 

tekerleğine cer kuvveti uygulanırken meydana gelecek bir yapıĢma kopukluğu, patinajı 

doğuracaktır. Güçlü lokomotiflerde tekerleklere uygulanacak cer kuvvetinden yeterince 

yararlanmak için patinaj noktasının geciktirilmesi gerekir. Patinaj noktasının geciktirilmesi 

veya diğer bir ifadeyle yapıĢmanın artırılması için lokomotif ağırlığının, dingil basıncının 

müsaade ettiği oranda artırılması etkili olacaktır. Lokomotifin ray üzerindeki ağırlığı arttıkça 

yapıĢma da artacaktır. Fakat dingil basıncı sınırlamaları lokomotifin ağırlığını 

sınırlamaktadır. Rayların yağlı olması, ıslak ve kaygan olması yapıĢmayı (aderansı) düĢürür. 

Havanın kuru olması ve kumlama yapılması aderansı artırır. 

 

Lokomotifin veya ray üzerinde hareket eden çeken araçların iki hat kesimi arasında 

çekebileceği yük (yani çekeri); lokomotifin gücüne ve yolun kurplu (virajlı), rampalı veya 

düz olmasına göre değiĢir. Bilhassa yük trenlerinde lokomotiften tam olarak yararlanabilmek 

için rampalarda lokomotifin devamlı rejimindeki cer kuvveti değerleri kullanılır. 

Lokomotifin çalıĢacağı iki gar / istasyon arasındaki en dik rampa değeri de dikkate alınarak  

çeken araçların çekerleri hesaplanır. Livrelerdeki (tren seyirdefteri) lokomotif tiplerine göre 

yazılı çekerler, bu hesaplamalara göre çıkartılmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki raylı sistem çeken  

araçları incelemeye gidiniz. 

 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not 

alınız, fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgileri, sınıf ortamında sunum 

hazırlayarak gösteriniz.  

  

 Raylı sistem çeken araçların kullanım 

alanlarını inceleyiniz. 

 

       
 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgileri sınıf ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan 

bilgileri sınıf ortamında sunum 

hazırlayarak gösteriniz ve tartıĢınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

                   Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1 Çevrenizdeki raylı sistem araçlarını ziyaret ettiniz mi?   

2 Raylı sistemlerde kullanılan araçları incelediniz mi?   

3 Raylı sistem araçlarının yapısını incelediniz mi?   

4 Raylı sistemlerin araçlarının çeĢitlerini incelediniz mi?   

5 Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

6 Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1.  AĢağıdaki lokomotiflerin hangisi kullanım alanlarına göre değildir? 
 

A) Manevra  

B) Yüksek hız      

C) Metro      

D) Maglev 

2.  AĢağıdaki lokomotiflerin hangisi enerji türlerine göre değildir? 

 

A) Buharlı  

B) Elektrikli         

C) Dizelli      

D) Hidrolik 

3. AĢağıdaki lokomotiflerin hangisi güç aktarma sistemine göredir? 

 

A) BoBo              

B) Hidrolik          

C) CoCo       

D) Buharlı 

4. AĢağıdakilerden hangisinde lokomotiflerin bojilerinin tüm tekerlekleri tahrik edilir? 

 

A) Ao01Ao        

B) B‟o‟B            

C) CoCo       

D) 2  Bo 

5.  AĢağıdakilerden hangisi lokomotiflerin çekerine etki etmez? 

 

A) Yol eğimine          

B) Yol eğri yarıçapına         

C) TaĢıtın gücüne       

D) Yolun ıslaklığına 

6. Kendi kendine hareket edemeyen, çeken bir araçla hareket ettirilen yolcu ve yük 

taĢımaya uygun olarak yapılan araca ne ad verilir? 

 

A) TaĢıt dizisi         

B) Römork    

C) Tren            

D) Lokomotif  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Genel olarak yolcu taĢıma hizmetlerinde kullanılan, hem çekme görevini hem de yolcu 

taĢıma görevini yapan araçlara ne ad verilir? 

 

A) Otomatris   

B) Lokomotif    

C) Römork          

D) Vagon 

 

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 -3 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemler alanında kullanılan 

çekilen araçları inceleyerek tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında kullanılan, çekilen araçları 

araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden, raylı sistemlerde kullanılan çekilen araçları inceleyeniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

3. ÇEKĠLEN ARAÇLAR 
 

3.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 

Demir yollarında kullanılan yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon denir. Vagonlar 

kendi baĢına hareket edemeyen, çeken bir araç tarafından hareket ettirilen araçtır. 

 

 Buharlı lokomotifin 1825 yılında imal edilmesiyle birlikte çekilen, vasıta olan vagon 

imalatı  da baĢlamıĢtır. Ġlk yapılan vagonlar iki dingilli, dingil basıncı düĢük ve genellikle 

ahĢap ağırlıklıydı. Ġlk çelikten vagon, 1904 yılında imal edilmiĢtir. Çeken vasıta 

teknolojisinin ilerlemesiyle (dizel hidrolik, dizel elektrik, elektrikli lokomotifler) birlikte hız 

artmıĢ, demir yolu hatları da iyileĢtirilmiĢtir. Buna paralel olarak vagonların dingil basınçları 

artmıĢ, vagonların boyları uzamıĢ ve daha modern teknolojik yapı ve özelliklerde vagon 

imalatları yapılmıĢtır.  

 

 Vagonlar imal edilirken UIC (Uluslararası Demir Yolları Birliği), RIC (yolcu 

vagonlarının uluslararası trafikte değiĢimi ve kullanımına iliĢkin anlaĢma), RIV (yük 

vagonlarının uluslararası trafikte değiĢimi ve kullanımına iliĢkin anlaĢma) gibi anlaĢmalar 

dikkate alınarak inĢa edilmektedir. Yolcu ve yük vagonları belli bir standarda göre imal 

edilmekte böylece bunlar tüm dünya demir yollarında kullanılabilmektedir. 

 

3.1.1. Yolcu Vagonları 
 

Yolcu taĢımak amacıyla inĢa edilir. Kullanılacağı hizmet, göz önüne alınarak yolcuların 

daha rahat yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla sürate dayanıklı ve konforlu olmalarına 

özen gösterilir. Yolculuğun kısa ya da uzun oluĢuna göre çeĢitli özelliklerde inĢa 

edilmektedir. 

 

 Kompartımanlı (bölmeli) vagonlar  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3 

 AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Vagon kompartımanlara ayrılır. Bu kompartımanlardaki kanepeler, karĢılıklı ikiĢerden 

dört kiĢi veya üçerden altı kiĢinin oturabileceği Ģekilde yapılmıĢtır. Bu tip vagonlardaki 

kompartıman sayısı 10-12‟dir. 

 

 

Resim 3.1: Kompartımanlı vagon 

 KuĢetli vagonlar 

Bu tip vagonlar da kompartımanlı vagonlar gibidir. Ancak bu vagonların oturma 

yerleri, sırtın dayandığı yerler ve tavana yakın ranzalar, yolcuların yatacağı duruma 

getirilebilmektedir. Ancak yatak düzeni yoktur. Kompartıman sayısı 10‟dur. 

 
 

Resim 3.2: KuĢetli vagon 

 Pulman vagonlar 

Kompartımanlara bölünmeden bir salon Ģeklinde yapılmıĢ vagonlardır. Bu salonların 

(otobüslerde olduğu gibi) kenarlarında koltuklar ve ortada yürüyüĢ yolu bulunur. Koltuklar 

arkaya doğru belli bir eğimle yatarak yolcuların rahat yolculuk yapmalarını sağlamaktadır. 

Yolcu kapasitesi 60-80‟dir. 
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Resim 3.3: Pulman vagon 

 Yataklı Vagonlar 

Vagon kompartımanlara ayrılmıĢtır. Her bir kompartımanda tek veya altlı üstlü iki 

kiĢilik yatak bulunmaktadır. Ayrıca kompartımanın içinde lavabo, buzdolabı, çalıĢma 

masası, duĢ vb. konfor bulunmaktadır. Kompartıman sayısı 10‟dur.  

 

Resim 3.4: Yataklı vagon 

 Yemekli vagonlar  

Bu tip vagonlar mutfak ve yemek salonundan oluĢur. Mutfak bölümü, her türlü yemek 

piĢirmeye uygun Ģekilde düzenlenmiĢtir. Yemek salonu, cam kenarları ikiĢer veya dörder 

kiĢinin karĢılıklı yemek yemelerine uygun bir masa düzeni ile oluĢturulmuĢtur. Yemek 

piĢirilmesi ve servisi bu iĢ ile görevli kiĢilerce yapılmaktadır.  

 

 

Resim 3.5: Büvetli vagon 
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 Banliyö vagonları 

Oturarak veya ayakta yolculuk yapmaya uygun Ģekilde inĢa edilmiĢtir. Her iki baĢında 

ve ortasında kapısı vardır. Yakın mesafe yolculuklarda kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.6: Banliyö vagonu 

 

 Salon vagonları 

 Bu tip vagonlar, vagon olarak müĢteriye kiralanmaktadır. Vagonu kiralayan kiĢi veya 

gruptan baĢka kimse vagonda yolculuk yapamaz. Vagonda belli sayıda (11 kiĢilik) yatacak 

yer, oturma salonu ve yemek bölümü bulunmaktadır. Ayrıca vagonda telefon, faks, 

bilgisayar hizmeti de verilebilmektedir. 

 

3.1.2. Yük Vagonları  
TaĢınacak yükün özelliğine göre değiĢik tiplerde inĢa edilmiĢtir. TaĢımacılıkta temel 

amaç, gönderici tarafından iĢletmeye teslim edilen eĢyanın hiçbir hasar ve kayba uğramadan 

süratli bir Ģekilde çıkıĢ istasyonundan varıĢ istasyonuna ulaĢtırılmasıdır. Yük vagonları; hava 

Ģartlarından etkilenen eĢyayı koruyacak; doldurma ve boĢlatılmayı en kısa sürede yapacak; 

akan, sızan maddelerle uzun veya havaleli olanları taĢıyabilecek; çabuk bozulacak ve 

çürüyecek olanları emniyet ve koruma altına alacak Ģekilde inĢa edilir. Kullanım amacına 

göre yük vagonları; 

 Kapalı vagonlar  

DıĢ koĢullardan (güneĢ, yağmur, kar, soğuk vb.) etkilenebilecek eĢyaların taĢınması 

için inĢa edilen vagonlardır. Her tarafı kapalı olan bu tip vagonların eĢya yüklemek, 

boĢaltmak ve havalandırmak için kapı ve pencereleri vardır. 

 

Resim 3.7: Normal tip kapalı vagon 
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 Yüksek kenarlı açık vagonlar 

 Üstü açık olan bu tip vagonların, kenar yükseklikleri 1,5 metredir. DıĢ koĢullardan 

etkilenmeyen eĢyaların (kömür, cevher, pancar, kum vb.) taĢınması için kullanılan 

vagonlardır. 

 

Resim 3.8: Özel tip yüksek kenarlı açık vagon 

 Alttan ve yandan boĢaltmalı açık vagonlar 

Üstü açık olan bu tip vagonların, kenar yükseklikleri 2 metredir. DıĢ koĢullardan 

etkilenmeyen eĢyaların (kömür, cevher, kum vb.) taĢınması için kullanılan vagonlardır. Bu 

vagonların, diğer açık vagonlardan ayrılan özelliği, yükün kendi ağırlığı ile alttan veya 

yandan boĢalabilmesidir. Bu tip vagonlar, alttan veya yandan boĢaltma yapmasına uygun 

tesislerde boĢaltılmaktadır. 

 

 Platform tipi vagonlar  

Vagonun platformu (tabanı) eĢya taĢımak için kullanılır. Her türlü araç (otomobil, 

otobüs, kamyon, tank) uzun eĢya (tomruk, demir) ve dökme eĢya (kum, kil, mıcır ) konteyner 

taĢımasına uygundur. Platform tipi vagonların bir kısmı kenarlı, bir kısmı kenarsızdır. 

Kenarlı vagonların duvar yüksekliği 0,50 metredir. 

 

 

Resim 3.9: Normal tipli platform vagon 
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 Özel tip vagonlar  

Toz hâlindeki maddelerin, tahılın, havaleli eĢyanın taĢınması için inĢa edilen 

vagonlardır. Her tür eĢya için ayrı tipte inĢa edilir. 

 

Resim 3.10: Tahıl vagonu 

 Soğutucu (soğuk hava tertibatlı) vagonlar  

Sebze, meyve, balık vb. çabuk bozulabilecek eĢyaları taĢımaya uygun bir Ģekilde inĢa 

edilir. Vagonların belli bir ısıda tutulmaları için cihazları bulunmaktadır.  

 Sarnıçlı vagonlar  

Sıvı ve gaz hâlindeki akaryakıt, asit, süt, sıvı yağ, LPG gibi maddelerin taĢınmasına 

uygun olarak inĢa edilir. Doldurulmaları ve boĢaltılmaları için özel düzenekleri ve tesisleri 

vardır. 

 

Resim 3.11: Sarnıçlı vagon 

 Hizmet vagonları  

Demir yolu kurumunun kendi taĢımalarını ve hizmetlerini yerine getirebilmek 

amacıyla inĢa edilen vagonlardır. Bu vagonlar, kullanıldıkları hizmetlere ve park yerlerine 

önceden tahsis edilmiĢtir. 

 

 Salon vagonu  

TCDD‟nin üst düzey yöneticilerinin görevleri için demir yollarında yapacakları 

yolculuklarda kullanılır. Yatacak ve yemek yenilecek bölümü ile toplantı salonu 

bulunmaktadır. 
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 Servis vagonu  

Ġstasyonlardaki personelin sağlık hizmeti, tamire tutulan vagonların ıslahı; yol, bina, 

köprü bakım ve onarımları ile görevli personelin görev yerine giderken ve görev yerinde 

kullandıkları vagonlardır. Vagonda yatacak ve yemek yenilecek bölüm ve personelin 

kullanabileceği malzemeler bulunmaktadır. 

 

 Yolcu furgonu  

Yolcu trenlerinde, trende görevli personelin görev yaptığı ve bagaj eĢyasının 

konulduğu vagonlardır. 

 

 Yük furgonu  

Yük trenlerinde, trende görevli personelin görev yaptığı vagondur.  

 

 Isıtma vagonu  

Mevsim gereği yolcu trenleri dizisinde bulunan yolcu vagonlarının ısıtılması için 

kullanılan vagonlardır. 

 

 Jeneratör vagonlar 

 Elektrik üreterek vagonların elektrikli ısıtılmasını, sofaj vagonları da vagonların 

buharlı ısıtılmasını sağlar. 

 

 Balast vagonu  

Demir yollarının bakımları veya yenilenmelerinde kullanılan balastın, üretildiği 

yerden kullanılacak yere götürülmesini ve uygun biçimde boĢaltılmasını sağlayan 

vagonlardır. 

 

 Tesisler vagonu  

Elektrifikasyon tesislerinin bakım ve onarımı iĢlerinde kullanılır. 

 

 Uzun ray taĢıma vagonları (dizisi) 

180 metre olarak kaynaklanmıĢ rayları, ray kaynak fabrikasından kullanılacak hat 

kesimine götürmek üzere kullanılan 10 vagondan oluĢan bir dizidir. Dizide, rayların yükleme 

ve boĢaltılmalarını sağlayan özel ekipman vagonları da bulunmaktadır. 

 

3.2. Çekilen Araç Üzerinde Bulunan Yazı ve ĠĢaretler  
 

Bu tabloda A, B ve C harfleri, sınıflandırılmıĢ demir yolu hatlarını ifade eder. Bu 

harflerin altlarındaki sırada yer alan rakamlar o hatlarda (A, B ve C ile simgelenen hatlarda) 

taĢınabilecek azami yükü, ton cinsinden ifade eder. s ve ss harflerinin yer almadığı 

durumlarda, vagonun yapacağı azami hız 90 km/s‟dir. s harfinin bulunduğu sıradaki 

rakamlar A, B ve C ile simgelenen hatlarda taĢınabilecek azami yükü gösterir. Bu durumda 

vagonun yapacağı azami hız 100 km/s‟dir. ss harfinin bulunduğu sıradaki rakamlar A, B ve 

C ile simgelenen hatlarda taĢınabilecek azami yükü gösterir. Bu durumda vagonun yapacağı 

azami hız 120 km/s‟dir.  
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 Yük vagonları üzerindeki yazı ve iĢaretlerin yerleri 

ġekil 3.1‟de görülen vagon üzerindeki iĢaretlerin, kısaca anlamları aĢağıdaki gibidir: 

1. Altıgen biçimli bu iĢaretin içindeki rakam, vagonun taban alanı ölçüsünü ifade 

eder. 

2. Vagonun yükleme uzunluğunu gösterir. 

3. Vagonun tamponlar arası uzunluğunu gösterir. 

4. Dikdörtgen Ģeklindeki bu iĢaretin üst tarafında belirtilen ağırlık (kg), cinsinden 

vagonun darasını, alt taraftaki rakam (t) ton cinsinden „‟el fren kuvveti‟‟ni 

gösterir. 

5. Vagonun feribotla taĢınabileceği anlamına gelir. 

6. Vagon uluslararası iĢletme numarası, vagon numarasının ilk 2 rakamıdır. 

7. Vagona sahip veya vagonu tescil eden idarenin kod numarasıdır. 

8. Vagonun numarasıdır. 

9. Burada verilen harfler, her vagonun inĢa tarzına göre değiĢir ve vagonun tipini 

ifade eder. 

10. Bu iĢaretler ve rumuzlar, vagonun uluslararası trafiğe çıkabileceğini gösterir. 

11. Yük vagonunun en son revizyon tarihini gösterir. 

12. Sarnıç, vagonda hacim cinsinden kapasitesini gösterir. 

13. Vagonun darasını  gösterir. 
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ġekil 3.1: Yük vagonları üzerindeki yazı ve iĢaretler 
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Yolcu vagonlarının üzerindeki yazı ve iĢaretlerin yerleri: 

 

 

ġekil 3.2:  Yolcu vagonlarının üzerindeki yazı ve iĢaretler 
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1. Yazılması zorunlu değildir. 

2. Bu yazının 1. ve 2. pencere arasında, aynı hizaya konulması da kabul edilir. Birinci 

camın seviyesi, diğer camların  seviyesinden yüksek olduğu ve söz konusu pencere 

ile giriĢ kapısı arasındaki yeri yetersiz olduğu takdirde numara, levha istikamet 

levhasının üstüne de yerleĢtirilebilir. 

3. Her an görülmesini sağlamak için el freninin yanına konulacak olan bu yazının yeri 

hafifçe değiĢtirilebilir. 

4. Bu yer tavsiye edilir. 

5. Minimum yükseklik 160 mm, minimum uzunluk 250 mm‟dir. 

6. Aracın ödünç verilmesi hâlinde 2. yazı için yer ayırınız. 

7. AyrılmıĢ. 

8. Bu yazının aracın yüzünde bir baĢka yere konulması da kabul edilir. 

9. Aracın yüzünde yer alan bu yazının, RIC çerçevesinin soluna konulmasına da izin 

verilir. Yazılar ve iĢaretlerin, aracın her iki yüzüne, soldan sağa, aynı sıra içinde 

yazılması gerekir. 

 

  ĠĢaret            Yazıların ve ĠĢaretlerin Tanımı         Uygun Renk 

1 Sahip Ģebekenin veya malzeme sahibinin rumuzu      Sarı-beyaz 

2 Tip açıklaması (yazılması zorunlu değil)     Sarı –beyaz 

3 Aracın numarası      Sarı-beyaz 

4 Dara, toplam ağırlık, oturma yeri sayısı, furgonlar 

ve posta vagonları için yük limiti 

     Sarı-beyaz 

5 RIC iĢareti ve enerji besleme özellikleri      Sarı-beyaz 

6 El freni ile elde edilen fren ağırlığını gösteren 

pintogram ve yazı 

Açık zemin üzeri        

koyu renk 

7 Hoparlör tertibatı, kapıları elektropnömatik 

kapama tertibatı ve uzaktan kumandalı aydınlatma 

ile teçhiz edilmiĢ araçlar için iĢaret 

     Sarı-beyaz 

8 Son revizyon tarihi     Sarı-beyaz 

9 Tampon haricî uzunluk, döndürme milleri 

arasındaki mesafe ve bojiler üzerinde dingilleri 

arasındaki açıklık 

    Sarı-beyaz 

10 Fren için yazı ve iĢaretler    Sarı-beyaz-kırmızı 

11 R freni ile teçhiz edilmiĢ araçlar için iĢaret     Sarı-beyaz 
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  ĠĢaret            Yazıların ve ĠĢaretlerin Tanımı         Uygun Renk 

12 Fren ile ilgili, milli yazılar için yer (yazılması 

zorunlu değil) 

   Sarı-beyaz-kırmızı 

13 Aracın park yeri (yazılması zorunlu değil)       Zıt renk 

14 Etiket için hane Aracın boyası ile 

zıt bir renkteki  

çerçevesindeki 

hane 

15 Kaldırılması için dayanma noktasının 

iĢaretlenmesi 

    Sarı-beyaz 

16 Aracın imal yılı (aracın imalatçısının levhasının 

üzerinde belirtilmeli) 

 

17 MC iĢareti (sadece OSJD‟ye üye Ģebekeler)     Sarı-beyaz 

18 Basıncı sızdırmaz araçlar veya sızdırmaz WC‟lerle 

teçhiz edilmiĢ, basıncı sızdırmaz araçlar için iĢaret 

    Sarı-beyaz 

19 DıĢ istikamet levhası    Beyaz zemin üzeri   

koyu renk 

20 DıĢ numara levhası   Beyaz zemin  

üzerine kırmızı 

renk 

21 Yolcu malzemesi için sınıfın gösterilmesi       Zıt renk 

22 Enformasyon bandına yolcular için yazılabilen 

piktogramlar ve bilgiler 

      Zıt renk 

23 1. sınıf belirtme bandı   Sarı tayfında 

24 Sızdırmaz WC‟lerin boĢaltma hortumlarının 

iĢaretlenmesi 

      Zıt renk 

25 Sahibine ait araçlar için iĢaretler    Sarı-beyaz 

 

Tablo 3.1: Yazılar ve iĢaretlerde kullanılan renkler 

 
 Vagonlar üzerindeki yazı ve iĢaretlerden bazıları 
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 Vagonların numaralandırılması 

Vagonlar, kolayca ve doğru tanınmaları için gerekli yazı, iĢaret ve numaraları 

taĢımalıdır. Vagon numarasından, o vagonun gerek iĢletme ve gerekse teknik özelliklerini 

anlamak mümkündür. Bu sebeple vagon numaralarının doğru yazılması büyük önem arz 

etmektedir. 

Vagon numarası 12 rakamdan ibaret olup beĢ bölümden oluĢmaktadır. 

12 34 567 8 9 10 11 1 

ĠĢletme 

numarası 

Sahip idarenin veya vagonu 

tescil eden idarenin kod 

numarası 

Evsaf 

numarası 

Ġmalat sıra 

numarası 

Kontrol 

rakamı 

 

 ĠĢletme numarası 

Vagon numarasının 1. ve 2. rakamı, iĢletme numarasını oluĢturmaktadır. 

ĠĢletme numarasından vagonun tipi (yük veya yolcu vagonu olup olmadığı), yük 

vagonu ise RIV Ģartlarına haiz olup olmadığı, yük vagonu ise 2 dingilli veya bojili olup 

olmadığı, vagonun demir yolu idaresine veya 3. Ģahsa ait olup olmadığı gibi temel özellikler 

anlaĢılmaktadır. 
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ĠĢletme numarasının (vagon numarasının) 1. rakamı 0,1,2,3,4,8 ile baĢlıyorsa yük 

vagonu; 5, 6, 7 ile baĢlıyorsa yolcu vagonu, 0, 2, 4 ile baĢlıyorsa dingilli vagon, 1, 3, 8 ile 

baĢlıyorsa bojili vagon; 0,1,2,3 ile baĢlıyorsa RIV Ģartlarına haiz vagon olduğu anlaĢılır. 

ĠĢletme numarasının 2. rakamı, 0,1,2 ile baĢlıyorsa vagonun demir yolu idaresine, 

bunların dıĢındaki bir rakam ile baĢlıyorsa 3. Ģahsa ait olduğunu belirtir. 

 

 Kod numarası 

Vagon numarasının 3. ve 4. rakamı kod numarasını oluĢturmaktadır. 

Vagon demir yolu idaresine ait bir vagon ise hangi idareye ait olduğunu, 3. Ģahsa ait 

bir vagon  ise hangi demir yolu idaresi tarafından tescil edildiğini ifade eder. 

 

 Evsaf numarası 

Vagon numarasının 5, 6, 7 ve 8. rakamı, evsaf numarasını oluĢturmaktadır. 

 Vagon numarasının baĢındaki kategori ve indeks harfleri ile birlikte, 

vagonun tipini ve iĢletme ile ilgili teknik özelliklerini belirtir. 

 Kategori harfi büyük harflerle yazılır, vagon kategorisini (açık, kapalı, 

platform sarnıç vb.) ve vagon tipini (normal veya özel tip) belirtir. 

 Ġndeks harfleri küçük harflerle yazılmakta, vagon tiplerine bağlı olarak 

değiĢik anlamlara gelmekte ve vagonun temel iĢletme özelliklerini 

(kapasite, dikmeli, dikmesiz duvarları sürmeli vb.) belirtmektedir. 

Vagonların tiplerine göre, evsaf numaraları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.  

  

Vagon   

Tipi 

         AÇIKLAMA      Evsaf Numarası 

      T 000 0- 099 9 Tavanı açılabilen vagon 

      G 100 0- 199 9 Normal tip kapalı vagonlar 

      H 200 0- 299 9 Özel tip kapalı vagonlar 

      K 300 0- 349 9 Normal tip iki dingilli platform vagon 

      R 350 0- 369 9,  380 0- 

399 9 

Normal tip bojili platform vagonlar 

      O 370 0- 379 9 Normal tip, yüksek kenarlı açık / platform karıĢımı 

vagonlar 

      L 400 0- 449 9 Özel tip iki dingilli platform vagonlar 

      S 450 0- 499 9 Özel tip bojili platform vagonlar 

      E 500 0- 599 9 Normal tip yüksek kenarlı açık vagonlar 

      F 600 0- 699 9 Özel tip yüksek kenarlı açık vagonlar 

      Z 700 0- 799 9 Sarnıçlı vagonlar 

      I 800 0- 899 9 Soğuk havalı vagonlar 

      U 900 0- 939 9 

960 0- 969 9 

990 0- 999 9 

F,H,L,S, tipi özel vagonlar ile 

toz hâlindeki yükleri taĢımaya mahsus, 

Z tipi sarnıçlı vagonların dıĢında kalan özel tip 

vagonlar 

      D 940 0- 959 9, 970 0- 989 

9 

Servis vagonları ve furgonlar 

Tablo 3.2: Evsaf numaraları 



 
 

 

 

44 

Tip harfinin yanındaki bazı küçük harflerin anlamları; 

S = 100 km/saat sürate müsait olduğu 

SS = 120 km/saat sürate müsait olduğu 

W = Basınçlı hava frenli olduğunu 

Z = El fren yeri kulübede  

U = El fren yeri sahanlıkta 

 Sıra numarası 

Vagon numarasının 9, 10 ve 11. rakamı sıra numarasını oluĢturmaktadır. Sıra 

numarası, vagonun imalat sıra numarasını yani o vagonun ait olduğu tipten, kaçıncı vagon 

olduğunu gösterir. 

 Kontrol rakamı 

Vagon numarasının 12. rakamı kontrol rakamıdır. UIC 913, fiĢe uygun olarak 

belirlenir ve vagon numarasından bir çizgi ile ayrılarak vagon numarasının sonuna yazılır. 

Bu açıklamaların bir örnek üzerinde uygulanması aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Gbs-

w 

21 75 150   0 125 3 

 ĠĢletme 

numarası 

Sahip veya tescil 

eden idare nu.sı 

Evsaf numarası Ġmalat sıra 

numarası 

Kontrol 

rakamı 

 

G : Normal tip kapalı vagon 

b  : Yükleme hacmi: 70 m
3  _ 

Yükleme boyu : 12 metre
 

s  : 100 km/h hız yapabilir. 

w : Basınç hava fren tesisatlı 

2 : Ġki dingilli, RIV Ģartlarına haiz yük vagonu ve basınç hava fren tesisatlı 

olduğu 

1 : Vagonun demir yolu idaresine ait olduğu 

75 : TCDD kodu 

150-0 : Vagonun normal tip, kapalı vagon olduğu 

125 : 150-0 serisinden 125. vagon olduğu 

3 :   Kontrol rakamı 

 

 

Yolcu vagonlarının numaralandırılması ve anlamları: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ĠĢletme 

numarası 

Sahip idarenin veya vagon 

tescil eden idarenin kodu 

Evsaf 

numarası 

Ġmalat sıra 

numarası 

Kontrol 

rakamı 

 ĠĢletme numarası 

Vagon numarasının 1 ve 2. rakamı, iĢletme numarasını oluĢturmaktadır. 

ĠĢletme numarasından, vagonun tipi (yük veya yolcu vagonu olup olmadığı), vagonun 

RIC Ģartlarına sahip olup olmadığı anlaĢılmaktadır. 

ĠĢletme numarasının 1. rakamı; 5,6,7 ile baĢlıyor ise o vagon yolcu vagonudur. 

ĠĢletme numarasının 2. rakamı; 0 ise RIC Ģartlarına haiz değildir. 
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 Kod numarası 

Vagon numarasının 3. ve 4. rakamı, kod numarasını oluĢturmaktadır. 

Vagon demir yolu idaresine ait bir vagon ise hangi idareye ait olduğunu, 3. Ģahsa ait 

bir vagon ise hangi demir yolu idaresi tarafından tescil edildiğini ifade eder. 

 Evsaf numarası 

Vagon numarasının 5,6,7,8. rakamı evsaf numarasını oluĢturmaktadır. Vagon 

numarasının baĢındaki büyük ve küçük harflerle birlikte, vagonun tipini ve iĢletme ile ilgili 

teknik özelliklerini belirtir. 

Evsaf numarasından, vagonun demir yolu idaresine veya 3. Ģahsa ait olup olmadığı, 

vagonun tipi (kompartımanlı, pulman, kuĢetli, yataklı vb.), vagonun kapasitesi, vagonun hızı, 

ısıtma tertibatı (elektrik ısıtmalı veya buhar ısıtmalı) anlaĢılmaktadır. 

Evsaf numarasının; 

1. rakamı (vagon numarasının 5. rakamı) 0 ise 3. Ģahsa ait olduğunubelirtir. 1 ise 

birinci mevki kompartımanlı veya pulman vagon, 2 ise ikinci mevki kompartımanlı veya 

pulman vagon, 3 ise birinci ve ikinci mevki kompartımanlı veya pulman vagon, 4 ise birinci 

veya birinci ve ikinci mevki kuĢetli vagon, 5 ise ikinci mevki kuĢetli vagon, 7 ise bütün 

mevkiler için yataklı vagon, 8 veya 9 ise özel dizaynlı yolcu vagonları ve furgonlar (restoran 

veya furgon bölmeli vagonlar) olduğunu belirtir. 

2. rakamı (vagon numarasının 6. rakamı) 0 ise 10 kompartımanlı veya buna denk 

sayıda koltuk kapasiteli, 1 ise 11 kompartımanlı veya buna denk sayıda koltuk kapasiteli, 2 

ise 12 kompartımanlı veya buna denk sayıda koltuk kapasiteli, 8 ise 8 kompartımanlı veya 

buna denk sayıda koltuk kapasiteli, 9 ise 9 kompartımanlı veya buna denk sayıda koltuk 

kapasiteli olduğunu belirtir. 

3. rakamı (vagon numarasının 7. rakamı) 0,1,2 ise vagonun 120 km/h hız 

yapabildiğini, 3,4,5,6 ise vagon 140 km/h hız yapabildiğini; 7,8 ise vagon 160 km/h hız 

yapabildiğini; 9 ise vagon 160 km/h‟en fazla hız yapabildiğini belirtir. 

4. rakamı (vagon numarasının 8. rakamı) 0 ise buharlı ısıtmalı olduğunu, 0‟dan farklı 

ise elektrik ısıtmalı veya buhar + elektrik ısıtmalı olduğunu belirtir. 

 Kontrol rakamı 

Vagon numarasının 12. rakamı kontrol rakamıdır. UIC 913 fiĢe uygun olarak belirlenir 

ve vagon numarasından bir çizgi ile ayrılarak vagon numarasının sonuna yazılır. 

 Vagon numaralarının baĢında bulunan harflerin anlamları 

Büyük harfler vagonun tipini ve mevkisini (sınıfını) belirtir. 

 

Salon Salon vagonu 

WL Yataklı vagon 

WSP Pulman vagon 

WR Yemekli vagon 

A Birinci mevki kompartımanlı vagon 

B Ġkinci mevki kompartımanlı vagon 

AB Birinci / ikinci mevki kompartımanlı vagon 

D Bagaj furgonu 

Post Posta vagonu 
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 Küçük harfler, vagonun bazı teknik özelliklerini ifade eder. 

 c: Vagonun kuĢetli vagon olduğunu 

 m: Boyunun 24.5 m‟den fazla olduğunu ifade eder. 

Bu açıklamalar, bir örnek üzerinde aĢağıda gösterilmiĢtir. 

WLA-m 51 75 70-60 001 8 

 
ĠĢletme 

numarası 

Sahip veya 

tescil eden 

idare nu.sı 

Evsaf 

numarası 

Ġmalat sıra 

numarası 
Kontrol 

rakamı 

 

WLA : Birinci mevki yataklı olduğunu, 

M : Boyunun 24.5 metreden fazla olduğunu, 

51 : ĠĢletme numarasını, 

5 : Yolcu vagonu olduğunu, 

1 : RIC Ģartlarına uygun olduğunu, 

75 : TCDD‟nin kod numarasını, 

70-60 : Evsaf numarası, 

7 : Yataklı vagon olduğunu, 

0 : 10 kompartımanlı olduğunu, 

6 : 140 km/h hız yapabildiğini, 

0 : Buhar ısıtmalı olduğunu, 

001 : 70-60 serisi, imalat sıra numarasını, 

8 : Kontrol rakamını belirtir. 

 

3.3. Ana Parçalar ve Görevleri 
 

3.3.1. Sandık 
TaĢınacak eĢyanın, dıĢ hava Ģartlarından etkilenme durumu da düĢünülerek vagon 

sandıkları kapalı veya açık olacak Ģekilde imal edilmiĢtir. Kapalı vagon sandıklarının her 

tarafı kapalı olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Üzeri dikdörtgen prizma biçiminde damla 

kapatılmıĢtır. Silindirik prizma veya özel biçim verilerek biçimlendirilmiĢ olan kapalı tip 

vagonların doldurulması ve boĢaltılması için uygun kapaklar ve vanalar yapılmıĢtır. Açık tip 

vagonlar da ise yan duvarlar üzerinde kapıları olan duvarları sabit veya açılabilir, aynı 

Ģekilde boĢaltmanın otomatik olmasını sağlayacak Ģekilde düzenlemeler yapılmıĢtır. 

3.3.2. ġasi 
 Vagonun ana iskeletini oluĢturan Ģasi, sağlam yapıdaki putrellerden yapılmıĢ olup 

yükü üzerinde taĢıyan  elemandır. Vagon sandığı ile hareketli parçaları (tekerlek takımı, 

bojiler) bağlayıcı elemanlarla Ģasiye bağlanmıĢtır. 

3.3.3. Tekerlek Takımı 
Vagon yükünü üzerinde taĢıyarak vagon ve yükün ağırlığını raya verir. Ray, üzerinde 

yuvarlanmak suretiyle vagonu istenilen yönde hareket ettiren elemanlardır. Vagonun tip ve 

kapasitesi; 2,3,4 veya çok dingilli olarak artırılır.  

Tekerlek takımları monoblok ve kasnaklı olmak üzere iki çeĢittir: 

 Monoblok tekerlek takımı: 2 gövde ve 1 dingilden meydana gelmiĢtir. 

 Kasnaklı tekerlek takımı: 2 gövde, 2 kasnak, 2 emniyet çemberi ve 1 dingilden 

meydana gelmiĢtir. 
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Tekerlek takımının rayla temas ederek yuvarlanmayı sağlayan kısmı, yuvarlanma 

yüzeyidir. Yuvarlanma yüzeyinin eğimli olması, kurplarda iç ve dıĢtaki tekerlekler 

arasındaki uyumu sağlar. Tekerlek üzerinde, raydan çıkmayı önleyen boden olarak 

adlandırılan bir çıkıntı vardır. Bodenin iĢletmemizce belirlenmiĢ ölçüleri vardır. ġayet boden  

 

 

 

kalınlığı 22 mm‟nin altına, yüksekliği de 36 mm‟nin üzerine çıkarsa tekerlekler 

servise mani  olur. Kasnaklı tekerleklerde laçkalık belirtileri olmamalıdır. 

 Buatagresler (dingil kutusu) 

        

 

    ġekil 3.3: Tekerlek takımı 

          ġekil 3.4: Kasnaklı teker 

  ġekil 3.5: Buatagresler ve yataklar ımı 
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Dingil yataklarının yağlanması için gerekli olan dingil yağına depoluk yapar. Vagonun 

yükünü üzerinde taĢır ve dingile intikal ettirir. Turyonla yatak arasında sürtünmenin ve 

ısınmanın önlenmesi için buatagres içindeki yataklar, yağla devamlı yağlanır. Böylece 

tekerleklerin kolayca dönmelerini temin eder. Dingil yataklarının sıcaklığı, elle kontrol 

edildiğinde eli yakmamalıdır. 

 Yataklar 

Turyon üzerinde vagonun ağırlığını turyon boyunca taĢıyan, aynı zamanda dingilin 

kolayca ve ısınmadan dönmesini sağlayan parçalardır. Demir yollarındaki tekerlek 

takımlarında iki tip yatak kullanılmıĢtır. 

 Kaymalı yataklar 

 Rulman yataklar 

 

 Sustalar 

Raydan dik veya raya paralel gelen sarsıntıların söndürülmesi veya en düĢük seviyeye 

indirilmesini sağlayan sustalama elemanlarıdır. Sustalar dingil ve boji tertibatı, cer 

tertibatları, tampon  tertibatları gibi yerlerde kullanılır. 

ÇeĢitleri: 

 Yaprak sustalar 

 Helezon sustalar 

 Bilezik veya elestomer sustalar 

 Konik sarma yaprak sustalar 

 Lastik sustalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plakdögart (dingil çatalı) 

ġasi ile tekerlek takımının irtibatını temin eder. Plakdögartlar Ģasiye kaynak veya 

perçinle bağlanmıĢlardır. 

Görevi, buategresin hareketlerine (aĢağı-yukarı, içe-dıĢa) kızaklık etmektir. 

1. Ana yaprak 

2. Susta gözü 

3. Yardımcı yapraklar 

4. Susta kasası 

5. Susta kaması 

6. Susta kasa memesi  

 

  ġekil 3.6: Yaprak susta elemanları 
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1. Plakdögart 

2. Paten 

3. Braga 

 

 Paten 

Plakdögarta perçin veya vida ile bağlanmıĢtır. Paten plakdögartın buategrese sürtünen 

iç kısımlarında olup aĢınmaları önler. YumuĢak malzemeden (pirinç, bronz, fiber, yumuĢak 

demir, polyemit) yapılmıĢtır. 

   Braga  

Ġki plakdögartı birbirine buategres altından irtibatlandırır. Ani kalkıĢ ve duruĢlar ile 

kurplara giriĢlerde meydana gelen kuvvetlerin plakdögartı açmasına engel olur. Braga olmaz 

ise plakdögart Ģasi bağlantı yerinden kırılır ve dray olur. Cıvata ve somunların tam olması 

gerekir. 

 Susta sportu, perno, menot 

Susta sportları perçin veya kaynakla Ģasiye bağlı olup hareketli parçaların Ģasiye 

bağlanmasını temin eder. Susta gözü ile sportların gözlerine pernolar takılır ve pernolara 

menotlar ve ara parçalarla takılır. 

 

 

 

1. ġase 

2. Plakdögart 

3. Braga 

4. Buatagres 

5. Çift halka menot                               

6. Susta suportu 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.7: Plagdögart 

 ġekil 3.8: Askı tertibatı bağlantısı 
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  Boji 

Vagonlardaki dingil sayılarının artırılması, aynı zamanda vagon boylarının 

uzatılmasını sağlayan küçük Ģaselerdir. Tekerlek takımlarının boji içinde ve gruplar hâlinde 

bir eksen etrafında dönmelerini sağlayan elemanlardır. 

 

Bojilerin fonksiyonları Ģunlardır: 

 Vagon kapasitesini artırmak 

 Vagonun kurplara uyumunu sağlamak 

 Raydan dik olarak ve ray doğrultusu ile yandan gelen sarsıntıları söndürmek ve 

en aza indirmek 

 ġasi ve yükü taĢımak 

 Sürat ve emniyeti artırmak 

 

3.3.4. Tamponlar 
Ray doğrultusundan gelen kuvvetleri söndürmek suretiyle vagona en az Ģekilde intikal 

ettiren elemanlardır. KarĢılıklı çalıĢan tampon plakaları bombeli yaparak kurplarda meydana 

gelecek zorlamaların önlenmesini temin eder. Tamponlar, Ģasi alım putreline  emniyetli bir 

Ģekilde bağlanmıĢ olmalıdır. Tampon çeĢitleri Ģunlardır: 

 Bilezik sustalı, kovanlı tampon 

 Helis yaylı ve friksiyon (sürtünme) amortisörlü tampon 

 Konik sarma sustalı kovanlı tampon 

 Lastik sustalı tampon 

 Hidrolik tampon 

  ġekil 3.9: Yolcu ve yük vagonu bojileri 
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Tampon Yükseklikleri    
   BoĢ Vagonda   Dolu Vagonda 

  Azami      Asgari  Azami     Asgari 

 Yolcu Vagonlarında  1065 mm  1040 mm -  980 mm 

  Yük Vagonlarında  1065 mm  1025 mm   -  940 mm 

 

3.3.5. Cer Tertibatları 
Cer kancası, cer çubuğu ve cer sustasından meydana gelmiĢtir. KoĢum takımı ile diğer 

vagonlara bağlanır. Cer sustası, ani çekmelerde kancanın kırılmasını ve sarsıntısız kalkıĢı 

sağlar. Cer paketleri tampon traversinin iç kısmına monte edilir ve cer kanca mili, cer 

paketinin içine geçer. DeğiĢik tipte sustalar kullanılır. 

ġekil 3.10: Tampon çetleri 
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  KoĢum takımı 

 

 

 

 

 

 

 

Cer vasıtalarının birbiriyle bağlantısını temin eden vagon parçalarıdır. Tam otomatik, 

yarı otomatik ve vidalı olmak üzere üç tipte imal edilmiĢlerdir. Vidalı koĢum takımları; 

koĢum biyeli, koĢum vidası, koĢum emniyeti, koĢum somunu ve koĢum üzengisinden 

meydana gelir. Cer kancalarına takılarak vagon plakalarının birbiri ile bağlanmasını sağlar. 

Bağlantı yapıldıktan sonra koĢum vidası ile koĢum takımı sıkılarak tampon birbirine temas 

ettirilmelidir. KoĢum takımı gevĢek olursa ani çekmelerde kırılma ve kopmalara sebep olur. 

KoĢum takımı aĢırı sıkılırsa özellikle kurplarda, tamponların zorlanmasına ve tampon 

sustalarının kırılmasına neden olur. KoĢum takımlarının devamlı bakımı yapılmalı, zaman 

zaman yağlanmalı ve kullanılmayan koĢum takımı, askısına takılmalıdır. KoĢum takımlarının 

vidalı, yarı otomatik ve tam otomatik gibi çeĢitleri vardır. 

 

ġekil 3.12: Bilezik sustalı cer tertibatı 

ġekil 3.11: Cer tertibatı 

              ġekil 3.13: Vidalı koĢum takımı 

1. KoĢum üzengisi 

2. KoĢum vidası 

3. KoĢum somunları 

4. KoĢum emniyeti 

5. KoĢum bilyeli 
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  Yarı otomatik koĢum takımlarının bağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlanacak vagonların veya lokomotifin koĢum takımı kafaları, kavrama için hazır 

pozisyonunda olmalıdır. Bu nedenle; 

 Çözme kolu raya dik ve kavrama mekânizmasının pozisyonunu gösteren 

gösterge tertibatı, uygun pozisyonda olmalıdır.  

 Vagon düz yolda ise koĢum takımı kafaları vagon ekseninde olmalıdır. 

 Vagon kurpta ise koĢum takımı kafalarının eksenleri kavrama pozisyonunda 

olmalıdır. 

Kavrama için tamponlama hızı 2-7 km/h arasında olmalıdır. Çok nadir de olsa koĢum 

takımlarının kavramaması ihtimaline karĢı, tamponlama yapılmadan önce vagonun 

kaçmasını önlemek için gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır (el freninin sıkılması vb.). 

 Yarı otomatik koĢum takımlarının çözülmesi 

Yarı otomatik koĢum takımlarının herhangi birine ait olan çözme kolu, raya paralel 

olacak Ģekilde yukarı kaldırılır. Bu durumda kavrama mekânizmasının pozisyonunu gösteren 

gösterge tertibatı normal pozisyona gelir. Makinaya çek iĢareti verilir. Böylece bağlı olan iki 

yarı otomatik koĢum takımlı vagon ayrılmıĢ olur.  

    

ġekil 3.16: Yarı otomatik koĢum takımlarının çözülmesi 

NOT 1: Çözme kolu yukarı doğru hareket ettirilemiyor ise vagonlar gergin yani 

koĢum takımı kafasında bulunan kavrama dilleri çekmeye karĢı yüklü durumdadır. Bu 

nedenle manevra makinasını ileri geri hareket ettirmek suretiyle kavrama dilleri üzerindeki 

yük kaldırılmalıdır. 

ġekil 3.15: Yarı otomatik koĢum takımlarının bağlanması 
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ġekil 3.17: Yarı otomatik koĢum takımının çözme kolu 

NOT 2: Çözme kollarından biri yukarıya kaldırılıp raya paralel duruma geldiği, yani 

kavrama mekânizmasının pozisyonunu gösteren gösterge, normal pozisyona geldiği hâlde, 

çekme sırasında kavrama dillerinin birbirine temas etmesi sonucu, koĢum takımı kafaları 

birbirinden ayrılmıyor ise bu durumda diğer çözme kolu da yukarı doğru kaldırılarak raya 

paralel konuma getirilmelidir. 

 Yarı otomatik koĢum takımının “kavrama imkânsızdır” pozisyonuna 

getirilmesi 

Yarı otomatik koĢum takımının “kavrama için hazır” ve “kavrama imkânsızdır” olmak 

üzere iki pozisyonu vardır. Trenden çıkarılan bir vagon, tekrar trene bağlanmayacaksa ve 

manevra sırasında istenmeden yapılan bir tamponlama sonrasında vagonun trene bağlanması 

istenmiyorsa vagonun yarı otomatik koĢum takımı kafası „‟kavrama imkânsızdır‟‟ 

pozisyonuna getirilmelidir. Bu pozisyona getirmek için çözme kolu yukarı doğru kaldırılıp 

yatay (raya paralel) konuma, yani kavrama mekânizmasının pozisyonunu gösteren gösterge 

tertibatı, normal pozisyona getirilir. 

Yatay konuma getirilen çözme kolu koĢum takımı kafasına doğru itilerek suport 

üzerinde bulunan yuvaya yerleĢtirilir. Bu durumda, koĢum takımı kafası, kavrama 

imkânsızdır pozisyonundadır ve tamponlama yapılmıĢ olsa dahi kavrama olmayacaktır. 

Kavrama amacıyla hazır pozisyonuna getirilmek için suport üzerindeki yuvaya 

yerleĢtirilmiĢ olan çözme kolu, dıĢarı doğru çekilerek normal pozisyonuna, yani düĢey 

duruma getirilir. 

 

 

ġekil 3.18: Kavrama mekânizması gösterge tertibatı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemler alanında kullanılan çekilen 

araçları inceleyiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Farklı çekilen araç tipleri ile 

oluĢturulan trenleri inceleyiniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz.  

 

 Çekilen araçların nasıl 

numaralandırıldığını  inceleyiniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz ve 

tartıĢınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 1. Çevrenizdeki farklı çekilen araç tipleri ile 

oluĢturulan trenleri incelediniz mi? 

 

  

 2. Raylı sistem çekilen araçların 

numaralandırılmasını incelediniz mi? 

  

 3. Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız 

mı? 

  

 4. Hazırladığınız sunumu, sınıf ortamında gösterip 

tartıĢtınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. AĢağıdaki çekilen araçların hangisi, kullanım alanlarına göre değildir? 

A) Yolcu             

B) Yük                       

C) Hizmet              

D) Motris  

 

2. AĢağıdaki çxxkilen araçların hangisi, yolcu vagonlarından değildir? 

A) Pulman        

B) Yüksek kenarlı       

C) KuĢetli            

D) Yataklı 
 

3.  AĢağıdaki çekilen araçların hangisi hizmet vagonlarındandır? 

A) Pulman         

B) Yüksek kenarlı      

C) Ray kaynak      

D) Yataklı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi çekilen araçların bojilerinin fonksiyonlarından değildir? 

A)  Çekilen araçların kapasitesini artırmak 

B)  Çekilen araçların  kurplara uyumunu sağlamak 

C)  ġasi ve yükü taĢımak 

D)  Çekilen araçların park etmesini sağlamak 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi çekilen araçların ana parçalarından değildir?  

A) Fren sistemi   

B) Vagon sandığı      

C) Klima              

D) Boji 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemler alanında kullanılan 

frenleri inceleyerek tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında kullanılan frenleri araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistemlerde kullanılan frenleri inceleyeniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

 

4. FREN 
4.1. Frenin Tanımı ve ÇeĢitleri 

Hareket hâlindeki bir demir yolu aracının yavaĢlatılmasını, durdurulmasını ya da sabit 

tutulmasını sağlayan etkiye fren denir. Demir yolu araçlarında çeĢitli frenleme teknikleri, 

uygulama alanı bulmuĢtur. Bunlar aĢağıda genel olarak açıklanmıĢtır. 

 

 Dinamik  fren 

 

Cer motoru ile tahrik edilen lokomotiflerde, cer motorları jeneratör olarak çalıĢtırılır 

ve tekerlerin dönüĢüne karĢı elektromanyetik bir direnç oluĢturulması sağlanır. Jeneratör 

olarak çalıĢtırılması sonucu üretilen elektrik enerjisi, besleyici hatta (katanere) verilir veya 

dirençler aracılığıyla ısı enerjisine çevrilerek atmosfere atılır. Elektrikli ya da dizel elektrikli 

lokomotiflerde kullanılan dinamik fren sistemi, rampa aĢağı iniĢlerde trenin hızı sonucu 

oluĢan kinetik enerjiden frenlemede yararlanılması tekniği üzerine kullanılmaktadır. Treni 

durdurmak amacı ile kullanılmayıp hızını sabit tutmak için kullanılmaktadır. Sabo ya da 

balata gibi aĢınan parçası olmadığından ekonomiktir ve bu sebeple yaygın kullanılan 

frenleme sistemidir. 

 

 Hidrodinamik fren 

 

Güç aktarma organı olarak “hidrolik Ģanzıman” kullanılan lokomotiflerde, Ģanzımanın 

tekerlek dönüĢ yönünün tersine direnç göstermesi sağlanarak oluĢturulan frenleme tekniğidir. 

Dizel hidrolik manevra lokomotiflerinde ve raybüslerde kullanılmaktadır. Dinamik fren gibi 

aracın hızını yavaĢlatmak maksadı ile kullanılır ve aĢınan parçası olmadığından ekonomiktir. 

 

 El freni 

El kuvvetinin manivela, diĢli, zincir ya da çelik halat kullanılarak tekerlek üzerine 

baskı oluĢturması prensibine göre kullanılan fren tekniğidir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Manyetik fren 

 

Araç üzerinde bulunan mıknatıslanmıĢ çelik parçaların ray üzerine yaklaĢtırılarak 

aracın hareketine mani olunması prensibine göre çalıĢtırılan bu tip fren, genelde ilave fren 

olarak kullanılmaktadır. KuruluĢumuz araçlarında kullanılmamaktadır. Fakat TVS 2000 

vagonlarının Y 32 bojisinde manyetik fren ekipmanlarını monte etmek için bağlantı sportları 

mevcuttur. AĢağıdaki Ģekilde görülen manyetik fren ekipmanları monte edildiğinde ve 

kullanıldığında 160 km/h olan iĢletme hızı 200 km/h‟a çıkmaktadır. Kondüvitteki hava 

basıncı 3 bar ve altına düĢtüğünde devreye girer ve 3,4 bara çıktığında veya 50 km/h‟dan 

düĢük hızlarda devre dıĢıdır. Sistemi oluĢturan elemanlar; raya sürten 1300 mm 

uzunluğundaki iki manyetik papuç, boji Ģasisine asılı duran boru çerçeve ve 4 adet pnömatik 

silindirlerdir. Hareket pnömatik silindirlerin yayları vasıtası ile olur.  

 

ġekil 4.1:  Manyetik fren ekipmanlarının Y 32 bojiye monte edilmiĢ hâli 

 

 Susta yüklü park freni 

 

Blok fren mekânizması kullanılan taĢıtlarda, park freni olarak kullanılır. Devreye 

konulduğunda, blok fren mekânizması içinde basınçlı hava ile baskı altında tutulan yayın; 

hava basıncının belirli bir değerin altına düĢmesi durumunda,  tekerleğe baskı oluĢturması 

sonucu oluĢan bir frendir. 



 
 

 

 

60 

 

ġekil 4.2: Susta yüklü fren mekânizması 

 

4.2. Basınçlı Hava Frenlerinin ÇalıĢma Prensibi 
 

Tekerlek veya diske uygulanan baskı kuvvetinin basınçlı hava ile temin edildiği 

frenleme sistemidir. Demir yolu iĢletmelerinde ana fren sistemi olarak uygulanmaktadır. 

Lokomotif  kompresöründe üretilen basınçlı hava, fren silindirlerine gelmekte ve bir pistonu 

itmektedir. Piston tijine gelen kuvvet fren manivelaları üzerinden sabolar veya balatalar 

aracılığı ile tekerleğe baskı oluĢturmaktadır. Havanın fren silindirine gönderiliĢ Ģekli 

bakımından direkt etkili ve endirekt etkili olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 Basınçlı hava frenlerinin kullanımı 

 

 Direkt etkili basınçlı hava frenleri 

 

Basınçlı hava, fren silindirlerine bir yerden (ana depodan) doğrudan doğruya 

gönderiliyorsa böyle frenlemenin sağlandığı sistem frenlere direkt etkili fren denir. 

Vagonlarda kullanılmaz. Lokomotiflerin kendi frenini sağlaması için ilave fren olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

ġekil 4.3: Direkt etkili basınçlı hava freni 
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  Endirekt Etkili Basınçlı Hava Frenleri 

 

Basınçlı hava, araç üzerinde bulunan yardımcı depodan yararlanılarak gönderiliyor ise 

bu tip frenlere endirekt etkili fren denir. 

 

 

ġekil 4.4: Endirekt etkili basınçlı hava freni 

 

ġekil 4.4‟te görüldüğü gibi lokomotif kompresöründe sıkıĢtırılan hava, ana hava 

deposuna basılmaktadır. Havanın buradan vagonlara gitmesi için yol vermeye yarayan 

musluğa makinist musluğu, havanın sevk edildiği boruya da kondüvit denir. Makinist 

musluğu ayar çantasından 5 kg/cm
2
 basınca ayarlanan hava, kondüvit ile birlikte vagonların 

altındaki yardımcı hava depolarını doldurur. Fren yapmak için depolardaki havanın fren 

silindirlerine girmesi sağlanmalıdır. Bunun için idare ventili veya triblvalf denilen ventiller 

kullanılmaktadır. Bu ventiller; kondüvitteki havanın basıncı düĢürüldüğünde, yardımcı hava 

deposu havasının fren silindirine geçmesini ve kondüvit basıncı normal yüksekliğe 

çıkarıldığında fren silindiri havasının dıĢarıya çıkarılmasını, yardımcı hava deposunun 

dolmasını sağlar. 

 

4.3. Basınçlı Hava Fren Tekniğine Ait Tanımlar 
 

 Nominal iĢletme basıncı: ÇözülmüĢ frendeki kondüvit basıncıdır. UIC 

talimatına göre bu değer 5 kg/cm
2
 dir. 

 Otomatik tesirli: Tren veya kondüvit kopukluğu gibi istenmeyen durumlarda, 

kondüvit basıncının tahliye olması ve otomatik olarak seri fren yapılabilmesidir. 

 Seri fren: Kondüvit basıncı büyük bir kesit üzerinden tamamen tahliye edildiği 

zaman meydana gelen frendir. 

 Çok çözümlü: Triblvalf (idare ventili) fren silindiri basıncını, kademe kademe 

düĢürmeye izin veriyorsa o fren çok çözümlüdür. Tek çözümlü frenler artık 

kullanılmamaktadır. 

 Vagonun doldurma zamanı: Yardımcı hava deposunda basıncın yükselmeye 

baĢlamasından nominal iĢletme basıncına eriĢinceye kadar geçen zamandır. 

 Doldurma kademesi: Çözmeyi hızlandırmak amacıyla kondüvite verilen 

kuvvetli basınçlı hava dalgasıdır. Bu amaçla makinist musluğu üzerinden 

kondüvit kısa bir süreyle ana depoya bağlanır. 
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 Trenin doldurma zamanı: Trendeki son vagona ait yardımcı hava deposunun 

basınçlı hava ile doldurulmasına kadar geçen zamandır. 

 Fren silindiri çözme zamanı: Tam bir iĢletme freninden sonra fren 

silindirindeki basıncın inkitasız olarak düĢmeye baĢlamasından itibaren 

boĢalıncaya kadar geçen zamandır. 

 Kaçak telafisi: Fren silindiri veya boru donanımı kaçağından meydana gelen 

basınç kaybının triblvalf tarafından karĢılanması veya kondüvit kaçağının 

makinist musluğu tarafından karĢılanmasıdır. 

 Kademe iĢletme freni: Kondüvit basıncı  kademeli olarak boĢaltıldığı zaman 

meydana gelen frendir. Kademelere kondüvit basıncı  3,5 kg/cm
2 

 ye düĢünceye 

kadar devam edilebilir ve böylece en büyük fren silindir basıncı elde edilmiĢ 

olur. 

 Ġmdat freni: Ġmdat freni teçhizatını hareket ettirmek suretiyle kondüvit 

basıncını tamamen boĢaltmak ve kısa zamanda fren silindir basıncının en büyük 

değere ulaĢmasını sağlamak için kullanılan frendir. 

 Yük frenlemesi: Yüklü vagonların boĢ vagona nazaran daha kuvvetli olarak 

frenlenmesidir.  

 Özgül sabo baskı kuvveti: Bir saboya gelen baskı kuvvetinin sabo alanına 

bölünmesi sonucu bulunan değerdir. 

 Frenleme oranı: Genel sabo basıncının vagon ağırlığına yüzde olarak oranına 

frenleme oranı denir. Frenleme oranı, düĢük hızlarda tekerleklerin 

kızaklamaması için % 85‟i geçmemelidir. 

 Fren intikal hızı: Fren yapmak için kondüvitteki hava basıncının düĢürülmesi 

gerekir. Bu basınç düĢümünün sona doğru gidiĢi, belirli bir zamana ihtiyaç 

gösterir. Bütün vagonların aynı anda frene geçmesi için bu hızın büyük olması 

gerekir. Bu hıza fren intikal hızı denir. Bu hızın seri fren yapıldığında en az  250 

m/sn. olması gerekir. 

 Fren hassasiyeti: Fren yapıldığında triblvalflerin harekete geçerek yardımcı 

depo havasının fren silindirine gitmesini sağlayan kanalları serbest bırakması, 

bütün triblvalflerde aynı zamanda olmaz. Yani hassasiyet bakımından 

farklılıklar vardır. Triblvalflerin frene karĢı gösterdiği tepkiye fren hassasiyeti 

denir.  

 Müsaade edilen kaçak sınırları:  

Tek lokomotiflerde ..........1 dakikada.........0,1 kg/cm
2
  

Yolcu treni      ..................1 dakikada.........0,3 kg/cm
2 

Yük treni   ........................1 dakikada.........0,5 kg/cm
2 

 YavaĢ tesirli fren: Fren yapıldığında yardımcı hava deposundaki basınçlı 

havanın fren silindirine dolması veya çözmede fren silindiri havasının dıĢarıya 

boĢaltılmasının triblvalf tarafından yavaĢ yapılmasına izin veriliyor ise bu tip 

frenlere yavaĢ tesirli frenler denir. Bu tip frenlerde frene geçme zamanı 20 – 30 

saniye, çözme zamanı 45 – 60 saniyedir. 

 Seri tesirli fren: Fren yapıldığında yardımcı hava deposundaki basınçlı 

havanın, fren silindirine dolması veya çözmede fren silindiri havasının dıĢarıya 

boĢaltılmasının triblvalf tarafından kısa sürede yapılmasına izin veriliyorsa bu 

tip frenlere seri tesirli fren denir. Bu tip frenlerde frene geçme zamanı 3 – 5 

saniye, çözme zamanı 15 – 20 saniyedir. 
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 Tam frende fren silindiri basıncı: Tam frende fren silindiri basıncı 3,0 ile 3,9 

kg/cm
2
 arasındadır. 

 

4.4. Hız ve Fren Mesafesi ĠliĢkileri 
 

Belirli bir hızla seyreden trene fren uygulandığında yol, hız ve frenin durumuna göre 

tren, belirli bir mesafe ve süre sonra durur. Fren uygulandığı andan durana kadar gidilen 

mesafe duruĢ mesafesi olarak tanımlanır. DuruĢ mesafesinin uzun olması, seyrüsefer 

emniyeti açısından tehlikeli olacaktır. Çok kısa tutulmasının yolcular üzerinde kötü tesiri 

olacağı gibi vagonların ve içindeki eĢyaların birbiri üzerine yığılma yapması gibi olumsuz 

etkileri olacaktır.  

 Ġdeal fren: Etkin, sürekli kullanılabilir durumda ve gerektiğinde çok kısa 

mesafede durdurabilen fren olmalıdır. Basınçlı hava frenlerinde, tekerlek-ray 

arasındaki sürtünme ile sabo-tekerlek (balata-disk) arasındaki sürtünmeden 

istifade edilir. 

 Tekerlek ile ray arasındaki sürtünme: Tekerlek ile ray arasındaki sürtünme 

katsayısı cer mekâniği bakımından önemli olmakla beraber fren tekniği 

bakımından da önemlidir. Tekerlekleri patinaj yapmadan bir lokomotifin 

çekebileceği hamule buna bağlı olduğu gibi tekerlekleri kızak yaptırmadan fren 

yapmak da buna bağlıdır. Fren uygulamasında tekerlek ile ray arasındaki 

sürtünme kuvveti aĢılır ise tekerleklerin bloke olarak kızakladığı görülecektir. 

Ġyi bir frenleme bu sürtünme katsayısının müsaade ettiği en yüksek oranda 

sağlanmaktadır. Ray yüzeyinin ıslak, kaygan ve pürüzlü olması durumuna göre 

bu değer 0,18 ile 0,26 arasında kalmaktadır. En olumsuz koĢulda (yağmur, 

kırağı gibi) bu değer 0,08‟e kadar düĢmektedir. 

 Sabo-tekerlek veya balata-disk arasındaki sürtünme: DuruĢ mesafesini 

etkilemede tekerlek ile ray arasındaki sürtünme katsayısı çok fazla 

değiĢtirilememekte fakat sabo ile tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı 

değiĢtirilebilir duruĢ mesafesinde etkili kılınabilmektedir. Sabo-tekerlek veya 

balata ile disk arasındaki sürtünme  katsayısını etkileyen faktörler Ģunlardır: 

 Hız: Hız yükseldikçe sürtünme katsayısı küçülmekte, hız azaldıkça sürtünme 

katsayısı büyümektedir. 

 Özgül sabo basıncı: 1 cm
2
 sabo yüzeyine gelen baskı kuvvetine denir. 

Özgül sabo basıncının artması, sürtünme katsayısını artırır fakat belirli 

basınçtan sonra artması sürtünme katsayısının düĢmesine sebep olur. 

 Sert sabo özelliği: Sert sabolarda sürtünme katsayısı yumuĢak sabolara 

nazaran daha büyüktür. Fakat bazı araĢtırmalara göre 120 km/h hızdan 

sonra yumuĢak sabo sürtünme katsayısı sert sabo sürtünme katsayısına 

yaklaĢmakta hatta bu değeri geçmektedir. 

 Hararet: Çok fazla etkileyen bir faktör değildir fakat sürtünme katsayısının 

yükselen hararet ile çok az da olsa büyüdüğü tespit edilmiĢtir. 

 Rutubet: DüĢük hızlarda sürtünme katsayısının düĢmesi, yüksek hızlarda 

büyümesi Ģeklinde tesir gösterir. 
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  Ġyi bir frenleme sağlayabilmek için; 

 

 DeğiĢik hızlarda kademeli baskı kuvveti temin etmek gerekir. Çünkü düĢük 

hızlarda tekerleğin kızaklama yapmaması için frenleme oranının (Genel 

sabo basıncının vagon ağırlığına yüzde olarak oranına denir.) % 85‟i 

geçmemesi gerekir. Yüksek hızlarda sabo ile tekerlek arasındaki 

sürtünme katsayısı ve buna bağlı olarak frenleme oranı düĢeceğinden 

tekerleğin bloke olarak kızaklama ihtimali olmamaktadır. Yüksek 

hızlarda frenleme oranını  % 130 ile % 180‟e kadar yükseltmek gerekir 

(Sınır hız olarak  50-60 km/h alınmaktadır.). 

 Kısa fren mesafesi temin etmek amacıyla fren kuvvetinin tekerlek ile ray 

arasındaki sürtünmenin müsaadesi oranında, maksimum değere kadar 

yükseltilmesi gerekir. Demir yollarında fren kuvveti yani frenleme oranı 

% 220‟ye kadar çıkarılmıĢ ise de saboların, baskı kuvveti fazlalığına 

dayanamadığı görülmüĢtür. Frenleme oranının fazla büyütülmesi, fren 

yolu üzerinde çok büyük kazanımlar sağlamamıĢtır. Mesela % 180 

frenlemeli bir vagon % 130 frenlemeli bir vagona göre % 10 fren yolu 

kazanımı sağlamıĢtır. Diğer taraftan frenleme oranını büyüttüğümüzde 

vagon üzerinde bazı takviyeler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 

frenleme oranı % 220‟den fazla alınmamaktadır.  

 Fren kuvveti, maksimum değerine en kısa zamanda ulaĢmalıdır. Fren 

silindirine havanın girmeye baĢlamasından maksimum basıncının % 

95‟ine ulaĢıncaya kadar geçen zaman, yolcu vagonlarında 3-5 saniye, yük 

vagonlarında 20-30 saniye kadar olmaktadır. Role ventilleri kullanmak 

sureti ile bu süre 2 saniye kadar kısaltılmaktadır. Fakat bu sürenin 

kısaltılması, fren intikal süresinin kısaltılmadan sağlanması durumunda 

frene geçmekte geciken vagonların frene, seri geçen vagonların üzerine 

baskı yapması gibi sakıncaları olacaktır. Bu nedenle fren intikal hızı 

değerinin büyük olması sağlanmalıdır. 

 Fren intikal hızı büyük olmalıdır. Fren yapıldığı andan son vagonun frene 

geçiĢine kadar geçen süre kısa olmalıdır. 131 km/h hızla giden bir trenin 

son vagonu, frene geçinceye kadar (takriben 2 saniye sonra) 75 metre yol 

kat etmiĢ olur. Yani 700 metrelik fren yolunun %10‟unda fren tesiri azdır. 

Fren intikal hızı, UIC‟ce en az 250 m/sn. olarak kabul edilmiĢtir. Yabancı 

demir yollarında elektrikli kumanda ile bu hızın artırılması sağlanmıĢ ve 

uygulama alanı bulmuĢtur. 

 Sabolu ve balatalı frenlerin karĢılaĢtırılması 

 

Eskiden uygulanmakta olan tek sabo ile yapılan frende, ısınma sonucu sabonun 

tekerleğe sürten yüzünün kutru değiĢmekte ve sabonun belirli bir yüzü tekerleğe temas 

etmektedir. Bu durumda özgül sabo baskı kuvveti büyümekte ve sabo ile tekerlek arası 

sürtünme katsayısı küçülmektedir. Suni malzemeden, bakalit veya emsali katıklı maddeler 

ile yapılan sabolarda tekerlek ve sabo arasındaki sürtünme katsayısı çok yüksek 

olmamaktadır. Örneğin 700 metrelik bir fren yolu sağlayabilmek için frenleme oranı % 80 

olan bir vagon sabosu, pikten olursa 105 km/h, suni malzemeden olursa 120 km/h hız 
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yapabilmektedir. Ancak suni malzeme kullanıldığında ıslaklık sürtünme katsayısını 

azaltmaktadır.  

 

Sabo papucu ve sabodan ibaret parçalı sabolar, tek parça hâlindeki sabolara nazaran 

daha iyi sonuç vermiĢtir. Isınan sabo, papuç (çarık) aracılığı ile tekerleğe itildiğinden bütün 

yüzü ile tekerleğe temas eder. Sabo boyunun kısaltılması ile de ısınma sonucu sabonun 

kutrunun değiĢmesinin önlenmesi cihetine gidilmiĢtir. Parçalı ve boyu kısa sabo kullanmanın 

tek parçalı saboya nazaran temin ettiği hız kazancı % 80 frenlemede 2,9 km/h, % 130 

frenlemede 3,3 km/h kadar olmuĢtur. Sabo boyunun büyütülmesi bazı faydalar sağlamakla 

beraber sabo sarfiyatı yönünden aksi tesir yapmıĢtır. Bu nedenle aynı fren papucuna bağlı 

çift sabo kullanma cihetine gidilmiĢtir. Bu Ģekilde % 80 frenleme oranında hız kazancı 5,5 

km/h olmuĢtur. Ayrıca çift sabolarda kırılma ve çatlama olayları olmamaktadır. Sabo bütün 

yüzü ile tekerleğe oturduğundan ve ısınma sonucu bu durum değiĢmediğinden süratli trenler 

için yapılan vagonlarda çift sabo kullanılması gerekmektedir. 

 

 

ġekil 4.5:  Sabo Ģekilleri 

 Sabolu frenlerin mahsurları 

 Sabonun ağır olması ve sık değiĢtirilmesi sebebiyle iĢçiliği ağırdır. 

 Fazla demir tozu çıkarması nedeniyle sağlığa zararlıdır. 

 Gürültü kirliliğine sebep olur. 

 Sürtünme katsayısı hıza göre fazla değiĢir. 

 

 Balatalı frenlerin üstünlükleri 

 Hafif olması nedeniyle iĢçiliği kolaydır. 

 Gürültüsüz çalıĢır. 

 Uzun sürelerde değiĢmesi gerektiğinden iĢçilikten kazanım sağlar. 

 Balata ile disk arasında sürtünme katsayısı çok değiĢmemektedir. 

 

Balatanın sürtünme katsayısı, ıslaklıkla fazla küçüldüğünden balatanın tekerlek 

bandajına basması yerine, dingil üzerinde kapalı bir yerde bulunan bir kasnağa veya diske 

basması tercih edilir. Bu disk, dingil üzerinde bulunduğundan dingil hem eğilmeye hem de 

burkulmaya karĢı zorlanmaktadır. Bu nedenle dingil, 80-100 kg/mm
2
 mukavemetli alaĢımlı 

çelikten imal edilmelidir. Ayrıca balatanın fren kasnağını yememesi, aĢınmaya karĢı 

dayanıklı olması, hararetten ve ıslaklıktan fazla etkilenmemesi istenir. 
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ġekil 4.6: Dingil üzerinde fren mekânizması 

4.5. Çekilen Araç Fren Parçaları 
 

4.5.1. Hava Kapama Muslukları 
Vagonun her iki baĢında kondüvit veya varsa ana depo hattı üzerine takılır. Hava 

hortumları da bunlara bağlanır. Musluğun dönen kısmı küre Ģeklinde yapılmıĢ olup musluk 

kapalı iken lastik bir rondela üzerine oturur. Musluk zaman zaman açılarak bu lastiklerin 

kontrol edilmesi gerekir. Musluk kapandığında hava hortumlarına hava geçmediği için hava 

hortumlarının manevra icabı kolayca sökülüp takılması mümkündür. Musluğu kapamak için 

musluk kolunu dik konuma, açmak için hava hortumu yönüne getirmek gerekir. 

 

Resim 4.1: Hava hortumları ve musluklar 

 

4.5.2. Hava Hortumları 
 

Hava hortumları, vagonların hava kapama muslukları vasıtası ile bağlanmasını sağlar. 

Hortumun diğer ucunda hortum baĢlığı vardır. Ġki vagonun karĢılıklı hortumları bu baĢlıklar 

vasıtası ile birbirine bağlanır. BaĢlıklar kavrama Ģeklinde yapılmıĢtır ve hava kaçmasını 

önlemek üzere içinde bir lastik conta vardır. Kullanılmayan hava hortumlarının, vagonlar 

üzerinde özel olarak yapılmıĢ askılarına asılması gerekir. 
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4.5.3. Ġmdat Freni Tertibatı 
 

Otomatik basınçlı hava freninin tercih sebebi, trenin herhangi bir yerinden 

çalıĢtırılabilir olmasıdır. Tehlike anında imdat freni tertibatı yardımı ile treni, en kısa 

mesafede durdurmak imkân dâhilindedir. Valf veya musluk üzerinden kondüviti büyük 

delikten dıĢarı boĢaltmak sureti ile seri fren yapılmıĢ olur. 

 

Her yolcu vagonunda imdat fren kutularının bulunma mecburiyeti vardır. Tehlike 

hâlinde imdat fren kutusundaki mühürlenmiĢ el tutamağı çekilebilir fakat bu yolcular 

tarafından tekrar yerine getirilemez. Böylece imdat freninin hangi mahalden çekilmiĢ olduğu 

belli olur. Ġmdat freni kutusu ince bir tel halat vasıtası ile kondüvit üzerine konmuĢ imdat 

freni valfine bağlıdır. Ġmdat freni çekildiği anda, imdat freni valfinin kapağı patlar gibi 

aniden açılır ve tam bir kesit üzerinden kondüviti açar. Kapak tekrar kapandığında, tel halat 

tekrar gerilir ve bundan sonra imdat freni kutusunun kolu esas yerine oturur. 

 

ġekil 4.7: Ġmdat fren tertibatı 

 

4.5.4. Açık-Kapalı DeğiĢtirme Tertibatı 
 

Frenin açılması veya iptali, triblvalfdeki iptal musluğu üzerinden direkt veya açık-

kapalı değiĢtirme tertibatı üzerinden endirekt olarak yapılır. Bunlar manivela ile bir kilitleme 

tertibatına bağlı olup vagonun her iki yanından kumanda edilecek vaziyettedir. Açık-kapalı 

değiĢtirme tertibatı, fren iptalini kolaylaĢtırmasının yanı sıra vagon dıĢından basınçlı hava 

freninin açık veya iptal edilmiĢ olup olmadığının kolaylıkla görülebilmesine imkân sağlar. 

 

Resim 4.2: Açık-kapalı değiĢtirme tertibatı 
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4.5.5. Yük-Yolcu DeğiĢtirme Tertibatı 
 

Yük trenleri ve yolcu trenleri için fren uygulama ve çözme zamanları farklı farklı 

belirlenmiĢtir. Bunun nedeni yükün özelliği, vagonların yapısı ve özellikle trenler arasındaki 

hız farklılıklarıdır. Yolcu vagonlarının özellikle tamir-bakım gibi sebeplerle seyir etmemesi 

hâllinde; yük vagonlarında bagaj eĢyalarının taĢınması durumu ortaya çıkar. Bu durumda 

yük trenlerinin yolcu trenlerinde seyretmesi zorunlu olacağından, vagon frenlerinin 

uygulama ve çözme zamanlarını tren vasfına göre ayarlamak için yük-yolcu değiĢtirme 

tertibatları kullanılmaktadır. Vagonun her iki yanından kumanda edilen triblvalf üzerindeki 

yük-yolcu değiĢtirme tertibatlarında G = yük treni için ve P = yolcu treni için ölçülü fren ve 

çözme delikleri vardır. Kolun tanzim edilmesi ile ya ağır fren tesiri gösteren G yük 

pozisyonu ya da seri fren tesiri gösteren P yolcu pozisyonu tercih edilir. 

 

 

Yük-yolcu katar frenli, hızlı giden yük vagonlarında boĢ-dolu değiĢtirme tertibatından 

baĢka G-P değiĢtirme tertibatı da vardır. BoĢ-dolu değiĢtirme tertibatı fren ağırlığı 

plakasında, rakamlı sürgü olup G-P tertibatı ile bağlı ve bundan kumandalıdır. G ve P 

durumları için değiĢtirme ağırlıkları aynıdır. G durumunda fren ağırlık plakası üzerinde yük 

katarı iĢletmesine ait fren ağırlıkları ve P durumunda yolcu katarı iĢletmesine ait daha büyük 

değerde fren ağırlıkları gözükür.  

 

4.5.6. BoĢ-Dolu DeğiĢtirme Tertibatları 
 

BoĢ-dolu yük değiĢtirme tertibatının iki durumu vardır. Bunlar vagonun her iki 

yanından kumanda edilebilir. Fren ağırlık plakalarında ikisi üstte olan ve fren ağırlığını 

gösteren üç sabit rakam vardır. Alttaki rakam değiĢtirme ağırlığını, sağdaki rakam dolu fren 

ağırlığını, soldaki rakam boĢtaki fren ağırlığını gösterir. Vagonun darası ile yükün toplamı 

(gayri safi ağırlığı) değiĢtirme ağırlığına eĢit veya büyük ise kol dolu üzerine, küçük ise boĢ 

üzerine alınır. Kol boĢta iken yük değiĢtirme tertibatı mandalı kapalı, kol doluda iken bu 

mandal açıktır. Dolu durumda fren yapıldığında boĢ çubuğu gevĢek kalır. 

 

 

 

 

Resim 4.3: Yük-yolcu ve boĢ-dolu kolu 
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4.5.7. Pürjör Tertibati 
 

Triblvalfin parçası olan pürjör tertibatına, vagonun her iki yanına uzanan halka baĢlı 

tel çubuklar vasıtası ile kumanda edilir. Basınçlı hava ile frenlenmiĢ bir vagonun veya vagon 

grubunun fren tertibatının, çalıĢtırılmadan manevra yapılması istenildiğinde veya kondüvit 

basıncı uyuĢmazlığının giderilmesi yahut herhangi bir sebeple makinist tarafından tahliye 

ettirilemeyen bir vagonun frenlerinin elle tahliye ettirilmesi gibi nedenlerle pürjörün 

çekilmesine ihtiyaç hissedilir.  

Tren dizisindeki makinist tarafından tahliye ettirilemeyen bir vagonun arızası tespit 

edilmeden, pürjör telinin çekilerek tahliye ettirilmesi ve tekrar fren denemesi yapılmadan 

servise verilmesi, arızayı geçici olarak ortadan kaldırarak görülmesini engellediğinden 

sakıncalıdır. Aynı arıza trenin seyri esnasında tekrarladığında draya kadar varan hadiselere 

sebep olabilir. Özellikle birden fazla vagonun çözmemesi durumunda, pürjör telleri 

kullanarak trenin hareket ettirilmesi kondüvit basınç yetersizliği, kondüvit tıkanıklığı, hatta 

akerman musluğu kollarından birinin kapalı olması gibi hayati önem taĢıyan bir arızayı 

gizlediğinden tren kaçmalarına neden olur.  

 

4.5.8. Yardımcı Hava Deposu 

 

Vagon freni ile mütalaa edilen hava depolarının kumanda vazifesi yoktur. Bunlarda 

fren silindiri için hava saklanır. Hacimleri, ilgili fren silindiri büyüklüğüne göre tespit edilir.  

 

4.5.9. Toz Çantaları 
 

Toz çantaları basınçlı hava içindeki toz, pislik ve rutubetin hassas olan fren 

parçalarına gitmesini önler. Bu suretle hassas olan fren parçalarının kısa zamanda aĢınmaları 

önlenir ve hassasiyetin bozulmaması sağlanır. Filtreler belirli zamanlarda temizlenmeli, 

bozukları değiĢtirilmelidir. 

 

 Resim 4.4: Toz çantaları 

 

4.5.10. Fren Sistemleri ve Triblvalfler 
 

Demir yolu araçlarında kullanılan çok çözümlü basınçlı hava freni, ilk defa 1917 

yılında “kunze-knorr” freni olarak Alman demir yollarında tatbik edilmiĢtir. 1933 yılından 

sonra “hildebrand-knorr” basınçlı hava freni Almanya ve diğer devletler tarafından 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmeyi 20 sene sonra “KE-triblvalfli knorr” basınçlı hava 
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freni takip etmiĢtir. Demir yolu araçlarında kullanılan çeĢitli tip fren sistemlerine göre, fren 

çubuklarının tertip tarzı ve triblvalf çeĢitleri mevcuttur.  

  

Resim 4.5: Fren sistemleri ve triblvalfler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerde kullanılan frenleri inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki raylı taĢıtların fren 

sistemlerini  

  görmeye gidiniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz.  

 

Raylı  taĢıtlarda frenlerin çeĢitli 

yapılarını ve kullanım alanlarını 

inceleyiniz. 

 

    

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri, sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz ve 

tartıĢınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

                   Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

  1 Çevrenizdeki raylı taĢıtların fren sistemlerini görmeye 

gittiniz mi? 

  

  2 Raylı taĢıtlarda frenlerin çeĢitli yapılarını araĢtırdınız mı?   

  3 Raylı taĢıtlarda frenlerin kullanım alanlarını incelediniz mi?   

  4 Raylı taĢıtlarda frenlerin çeĢitlerini incelediniz mi?   

  5 Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

  6 Hazırladığınız sunumu, sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. AĢağıdaki raylı sistem araçlarının fren sistemlerinin hangisi, kullanım alanlarına göre 

değildir? 

A) Dinamik  

B) Hidrolik         

C) Basınçlı hava  

D) Mekânik  

2.  AĢağıdaki raylı fren sistemlerinin hangisi, yolcu vagonlarında kullanılmaz? 

A) Direkt tesirli    

B) Hidrolik            

C) Basınçlı hava          

D) Mekânik  

3. AĢağıdaki raylı sistem araçlarının fren sistemlerinde kullanılmayan malzeme hangisidir? 

A) Tribilvalf    

B) Fren pabucu   

C) Hava deposu      

D) KoĢum takımı 

4. AĢağıdakilerden hangisi sabolu frenlerin mahsurlarından değildir? 

A) Sabonun ağır olması ve sık değiĢtirilmesi sebebiyle iĢçiliğinin ağır olması 

B) Fazla demir tozu çıkarması nedeniyle sağlığa zararlı olması 

C) Gürültü kirliliğine neden olması 

D) Malzeme bakımından çok pahalı olması 

5.  AĢağıdakilerden hangisi, trenlerin fren hesaplanmasında kullanılmaz? 

A) Brüt ağırlık     

B) Trenlerin tür katsayısı 

C) Çeken aracın fren ağırlığı 

D) Gideceği yolun en yüksek eğimi 

6. AĢağıdakilerden hangisi, trenlerin sinyalizasyon bölgelerinde kararlaĢtırılan durma 

mesafesidir? 

A) 1000                   

B) 800                    

C) 900                           

D) 700  

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -5 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemler alanında kullanılan 

trenlerin iklimlendirilmesini tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında kullanılan trenlerin 

iklimlendirmelerini araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistemlerde kullanılan trenlerin iklimlendirilmelerini 

inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu atölyede tartıĢınız.  

 

5. TRENLERĠN ĠKLĠMLENDĠRĠLMESĠ 
 

5.1. Ġklimlendirme Tanımı ve Temel Unsurları 
 

Kapalı bir ortamdaki havanın; sıcaklığının, neminin, temizliğinin, hava hareketinin  

insan sağlık ve konforuna ya da yapılan endüstriyel iĢleme uygun düzeylerde tutulması için 

Ģartlandırılmasına iklimlendirme denir. Ġngilizce aircondition (hava Ģartlandırılması), 

Almanca klima terimine karĢılık gelir ve Türkçede iklimlendirme terimiyle kullanılır. 

Dünyada kabul görmüĢ araĢtırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında 

ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedir. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıĢtır. 

Konfor bölgesinin nem oranı % 30 ile % 60, sıcaklığı ise 20 ile 27 C arasında kabul 

görmüĢtür. Sıcaklığın gereğinden fazla ya da az olmasının rahatsız edici olduğu açıktır. Nem 

düzeyinin az olması; boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açar. Nemin 

fazla olması da terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık duygusuna sebep olur. Ortam havasının 

temiz ve taze olması; toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin süzülmesi için insanın 

fark edemeyeceği ama temiz havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaĢımı 

gereklidir. Günümüzde pek çok insanın yaĢamının önemli bir bölümü kapalı alanlarda 

geçmektedir. Bu durumlardan biri de tren yolculuklarıdır. Fazla sıcak, fazla soğuk, rutubetli, 

fazla kuru, oksijeni az, karbondioksidi fazla; tozlu, dumanlı, kokulu ortamlarda yaĢamayı, 

yolculuk yapmayı, çalıĢmayı, hatta mal ve eĢyalarını bulundurmayı elbette ki hiç kimse 

istemez. Yaz yolculuğunda bindiğiniz taĢıtın camlarını sıcaktan bunalmamak için 

açamayacağınız, açsanız da fayda etmeyeceği durumlarda ise araç klimanız imdadınıza 

koĢacaktır. ĠklimlendirilmiĢ ortamlar, iĢ gücü veriminde artıĢ ve sağlıklı bir yaĢam sağlar. 

Yolcu memnuniyetini artırabilmek için artık TCDD vagonlarında da iklimlendirme 

uygulanmaktadır. Bu bilgilerin ıĢığında klima bir lüks değil, insanca yaĢamak için bir ihtiyaç 

hâline gelmiĢtir. Klima sadece soğutma değildir. Ġklimlendirme, kapalı mekânın havasının 

istenen sıcaklık, nem, hava dolaĢımı, temizlik ve tazelikte tutulmasıdır. Bunların hepsinin 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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olmasa da birkaçının kontrol altında tutulması da iklimlendirme olarak tanımlanabilir. Bir 

klima cihazı yazın içerideki fazla ısıyı dıĢarıya atarak içeriyi serinletir. Bu sırada havanın 

fazla nemi alınır, içeride gerekli hızda hava dolaĢımı  sağlanır ve hava süzülür. 

Sıcaklık : Ġnsan ya da imalat denetimi için ortam sıcaklığı, konfor ya da tasarım 

Ģartlarını sağlamalıdır. Bu Ģartlar insan konforu için 18 ile 27 C arasında değiĢmektedir. 

Nem : Ġnsan konforu için bağıl nem % 30 ile % 60 arasında tutulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temizlik : Havanın içindeki partikül madde (PM) ve zararlı gazların (SO2, CO2) 

süzülmesi gerekir. 

Hava hareketi : Konfor için yaz aylarında daha fazla, kıĢ aylarında nispeten daha 

düĢük hava hareketi gereklidir. 

 

5.2. Trenlerin Ġklimlendirme Zamanları ve Isı Düzeyi 
 

Genel olarak trenlerde eylül baĢından mayıs sonuna kadar ısıtma yapılır. Bu süreye 

ısıtma dönemi denir. 1 eylülden 1 kasıma; 1 mayıstan 31 mayısa kadar geçen zaman içinde 

dıĢ ortam sıcaklığı 15 
0
C üstünde olursa ısıtma yapılmaz. 

 

Depo, vagon bakım-onarım atölye müdürlükleri, elektrik iĢleri müdürlükleri ve konu 

ile ilgili diğer iĢ yerleri, trenlerin ısıtılması için gerekli hazırlıkları ısıtma döneminden 15 gün 

önceden tamamlar ve ısıtmayı sağlayan ısıtma donanımları ile ilgili değiĢen parçaların bakım 

ve onarımlarını yaparak kullanılabilir hâle getirir. 

 

 

ġekil 5.1: Ġklimlendirmenin temel 

unsurları 
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Vagon sıcaklığının 18-22 
0
C arasında olması gereklidir (UIC 533‟e göre). 

Trenler hareket saatinden 1 saat önce vagonların sıcaklığı 18
0
C‟ye gelecek Ģekilde 

ısıtılır. 

 

5.3. Ġklimlendirme Enerji Kaynakları 
 

Vagonların ısıtıcı rezistanslarının ısı üretebilmeleri için yüksek gerilimle beslenmeleri 

gereklidir. Bunun temini iĢletmemizde kullanılan elektrik veya dizel elektrik 

lokomotiflerinden, jeneratör vagonundan 1000 V olarak aĢağıdaki Ģekillerde sağlanmaktadır.  

 

 Elektrik lokomotifi devresi : ĠĢletmemizde elektrifikasyona geçilmesi ile 

kullanımı her geçen gün yaygınlaĢan elektrik lokomotifleri, ana hat yolcu 

taĢımacılığında kullanıldıklarında çekmekte oldukları vagonların elektrikle 

ısıtılması için gerekli enerjiyi bünyelerinde bulunan ve 25.000 voltluk katener 

hattından pantograf vasıtası ile enerjilenen ana transformatörün ısıtma için 

ayrılmıĢ (1000,1500,3000 voltluk) devresinden sağlar. 

 

 Dizel-elektrik lokomotif devresi: ĠĢletmemizde kullanılan dizel-elektrik 

lokomotiflerinden bir kısmına elektrik ısıtmalı vagonlarla birlikte 

kullanılabilmeleri için elektrik ısıtma tertibatı monte edilmiĢtir. Bu tertibat; 

makinist bölmesi arkasında dizel motorunun çalıĢtırılması ile elektrik üreten 

alternatörden beslenen bir transformatör ile bu transformatörden çıkan alternatif 

gerilimi doğrultan redresör ve gerekli sigorta ile Ģalterlerden meydana 

gelmektedir.  

 

 

ġekil 5.2: Sabit tesisten iklimlendirme 

enerjisinin alımı 

ġekil 5.3: Dizel elektrikli lokomotiflerden iklimlendirme enerjisinin alımı 
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 Jeneratör vagon devresi:  Sistem; jeneratör vagonuna monte edilmiĢ bir dizel 

motor tarafından tahrik edilen jeneratörden müteĢekkil, senkronize çalıĢan iki 

elektrojen grubundan oluĢur. Sistemin uyum içinde çalıĢmasını sağlayan 

elektronik kontrol düzeneği ve sistem için gerekli olan tesisat ile yardımcı 

devrelerden oluĢur. 

 

5.4. Ġklimlendirme Almaçları ve Devre Elemanları 
 

Bir vagonun hangi ısıtma sistemi ile ısıtıldığı ve çalıĢtırılma prensipleri Ģasisinde bir 

tablo hâlinde aĢağıdaki Ģekilde yazılarak ısıtılır: 

Elektrikli ısıtma: ĠĢletmemizde dizel-elektrik, elektrik lokomotiften veya jeneratör 

vagonundan sağlanan 1000  volt elektrik enerjisi ile vagonların ısıtılması sağlanmaktadır.  

Yurt dıĢında çalıĢan vagonlar ise 1000, 1500 veya 3000 voltluk gerilimler ile 

ısıtılabilmektedir.  

 

 Vagon iklimlendirme devresi elemanları 

 

 Alçak gerilim devresi elemanları: 

o Ana Ģalter: Ana Ģalter, pako tipi olup 0 ve 1 pozisyonlu, elle 

kumanda edilen bir anahtardır.  

o W otomat anahtar: Termik olarak açılma özelliğine sahip tek fazlı 

bir tür otomatik sigortadır.  

o Termostatlar: Vagonlarda salon, kompartıman, koridor WC vb. 

yerlerin ısınmasının, iĢletmemizce öngörülen 18-22 
0
C seviyesinde 

tutulmasını temin ederek vagon içi sıcaklığının ayarlanan değerde 

tutulmasını sağlar. 

o ĠĢletme devresine ait kontrol lambaları: Isıtma sisteminde kumanda 

ve kontrol devrelerini beslemekte kullanılan 24 voltluk gerilimin 

mevcudiyetini belirten, genellikle kırmızı renkli, ıĢıklı uyarı 

sistemleridir.  

 Yüksek gerilim devresi elemanları 

Vagon ısıtma devreleri, tip ve özelliklerine göre daha değiĢik elemanları da ihtiva 

edebilmektedir. 

o Aküpleman prizi 

o Aküpleman fiĢi ve kablosu 

o Kablo buatı 

o Kör buat 

o Isıtma sistemi elektrik enerjisi ana dağıtım kablosu (kolon hattı)  

o  Soba teçhizatı 

o Ana teçhizat sandığı 

 

5.5. Enerji Kaynakları ile Almaçların Uyumu 
 

Tüm sıcak hava üflemeli (FER) almaçlar ile elektrik rezistans sobalı (konveksiyon)  

almaçlar, hem 1000 VAC 1 faz hem de 1000 VDC enerji kaynakları ile beslenebilir. Yani 
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FER ve konveksiyon sistemli vagonlar, hem sabit tesislerden hem elektrik lokomotiflerinden 

hem dizel lokomotiflerinden hem de jeneratör vagonlarından beslenebilir. 

 

Ancak TVS 2000, M10, M70 ve M80 vagonları yalnızca 1000 VAC 1 faz enerji 

kaynakları olan sabit tesisler, elektrik lokomotifleri ve jeneratör vagonlarından beslenebilir. 

Bir TVS 2000, M10, M70 ve M80 vagonunu DC kaynaktan beslemek hem kaynakta hem de 

almaçta çok ağır hasarlara yol açabilir.  

 

Bir baĢka yanlıĢ kullanım biçimi de dizide bir jeneratör vagonu ısıtma yapar iken 

baĢka bir dizel ya da elektrik lokomotifinden yahut da baĢka bir jeneratör vagonundan diziyi 

beslemeye çalıĢmaktır. Böyle talihsiz bir yanlıĢlık, kaynaklar arası senkronizasyon 

uyumsuzluğundan dolayı çok büyük hasarlar doğurabilir. Ancak verilen enerji kaynağı trenin 

tümünü besleyemediğinden seyrek de olsa bazen öylesine farklı tren teĢkilleri 

oluĢturulmaktadır ki dizi 10 vagonun üstüne çıkabilmektedir. Böyle durumlarda trene ikinci 

bir enerji kaynağı verilmektedir. Bu durumda, dizinin bir bölümü birinci enerji kaynağından, 

diğer kalan bölümü ise ikinci enerji kaynağından beslenmektedir. Tren elektrik ısı 

ekipmanları yönünden ikiye bölünmekte; tren, makine ve enerji kaynağı personeli durumdan 

bilgilendirilmektedir. Ancak bu durumun yani ikiye bölünmüĢlüğün, koĢum takımları ve 

hava fren yönünden ikiye bölündüğü anlamına gelmeyeceği açıktır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak trenlerin iklimlendirme sistemini inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 Çevrenizdeki raylı taĢıtların 

iklimlendirme sistemlerini  görmeye 

gidiniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz.  

  

 Raylı  taĢıtlarda  iklimlendirme 

sisteminin çeĢitli yapılarını ve kullanım 

alanlarını inceleyiniz. 

 

 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırma için interneti 

kullanınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamına taĢıyınız. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf 

ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz ve 

tartıĢınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 
 

 

 

80 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri   

 Evet 

 Hayır 

  1 Çevrenizdeki raylı taĢıtların klimalarını görmeye gittiniz mi?   

  2 Raylı taĢıtlarda, klimaların çeĢitli yapılarını araĢtırdınız mı?   

  3 Raylı taĢıtlarda klimaların kullanım alanlarını incelediniz mi?   

  4 Raylı taĢıtlarda, frenlerin çeĢitlerini incelediniz mi?   

  5 Yaptığınız araĢtırmanın sunumunu hazırladınız mı?   

  6 Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında gösterip tartıĢtınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi iklimlendirme sisteminin temel unsurlarından biri değildir? 

A) Nemlendirme    

B) Hidrolik        

C) Soğutma        

D) Kurutma 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi yolcu vagonlarında kullanılır? 

A) Konfor       

B) Endüstriyel       

C) Sanayi                 

D) Domestik 

 

3. AĢağıdaki raylı sistem araçlarının, iklimlendirme sisteminde kullanılmayan malzemesi   

hangisidir? 

A) Termostatlar            

B) Otomatlar              

C) Hava Deposu         

D) Otomatik Ģalter 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi iklimlendirme sisteminin faydalarından değildir? 

A) Sıcaklığı istenilen değerde tutmak 

B) Havanın nem oranını düzeltmek 

C) Hava kirliliğini önlemek 

D) Çevre kirliliğini önlemek 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, sıcak hava üflemeli ısıtma ve havalandırma sisteminde  

kullanılmaz? 

A) Seksiyoner    

B) Manostat 

C) Ana teçhizat sandığı 

D) Isıtıcı rezistans  
 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 
  

                  Değerlendirme Ölçütleri  

 

 Evet 

 

Hayır 

 1 Raylı sistemlerin geliĢimini araĢtırdınız  mı?   

 2 Raylı sistem araç türlerini araĢtırdınız  mı?   

 3 Çevrenizdeki raylı sistem çeken araçları incelemeye gittiniz  

mi? 

  

 4 Raylı sistem çeken araçların kullanım alanlarını incelediniz 

mi? 

  

 5 Farklı çekilen araç tipleri ile oluĢturulan trenleri incelediniz  

mi? 

  

 

 6 

 

Çekilen araçların nasıl numaralandırıldığını incelediniz mi? 

  

 7 Çevrenizdeki raylı taĢıtların fren sistemlerini görmeye gittiniz 

mi? 

  

 8 Raylı taĢıtlarda frenlerin çeĢitli yapılarını ve kullanım 

alanlarını incelediniz mi? 

 

  

 9 Çevrenizdeki raylı taĢıtların iklimlendirme sistemlerini  

görmeye gittiniz mi? 

 

  

10 Raylı  taĢıtlarda  iklimlendirme sisteminin çeĢitli yapılarını ve 

kullanım alanlarını incelediniz mi? 

 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle iletiĢim kurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 

6 C 

7 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3„ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4‟ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -5‟ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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