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DEMİRYOLLARINDA RAY BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ, ALÜMİNOTERMİT VE YAKMA ALIN KAYNAK 

YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ÖZET 

Günümüz dünyasında demiryolu taşımacılığı çok yaygın olarak kullanılmakta, 

özellikle hızlı tren projeleri birbiri ardına hizmete girmektedir. Dünya ile paralel 

olarak ülkemizde de, demiryolu taşımacılığına önem verilmeye başlanmış ve yüksek 

hızlı tren hatları inşa edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Demiryollarına yapılan 

yatırımlar, ülkemizde taşımacılık alanında yeni bir devrin başlangıcı kabul 

edilebilmektedir. Demiryollarının kapasitesinin yüksek olması, düşük arazi 

kullanımı, çevreci olması ve ekonomik avantajları sebebiyle, demiryolu taşımacılığı 

her geçen yıl önemini daha da artırmaktadır.  

Demiryolu taşımacılığında konfor ve emniyete etki eden faktörler arasında ray 

birleşim bölgeleri önemli bir yer tutmaktadır. Ray birleşim bölgeleri,  hatların en 

zayıf bölgelerinden biridir. Konfor, emniyet ve maliyet açısından önemine bağlı 

olarak bu bölgelerin imalatına özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca demiryolu 

bakımlarında en önemli kesimlerinden biri ray birleşim bölgeleridir. 

Demiryolu rayları günümüzde genellikle sürekli kaynaklıdır. Kaynaklı ray birleşim 

bölgeleri, cebireli birleşimlere göre çok daha az bakım gerektirmektedir. Ayrıca araç 

tekerleklerine çok daha az zarar verdiği için, son yıllarda artan araç hızlarına uygun 

ray birleşimini sağlar. Ancak, zamana bağlı yorgunluk, daha yüksek tren hızları, 

yüksek aks yükü ve artan trafik yoğunluğu nedeni ile kaynakların hasar görmesi 

muhtemeldir. 

Dünya genelinde, demiryolu hatlarının imalatında 4 tip ray birleştirme kaynağı 

uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları, alüminotermit ve yakma 

alın kaynağı yöntemleridir. 

Bu çalışmanın amacı; öncelikle ray birleştirme yöntemlerinin incelenerek çalışma 

prensiplerinin ve yöntemlerinin tespitidir. Ayrıca en yaygın olarak kullanılan ray 

birleştirme yöntemi olan ray kaynak yöntemlerinden alüminotermit ve yakma alın 

kaynak yöntemlerinin incelenmesi ve bu iki yöntemi maliyet ve teknik açıdan 

karşılaştırarak en avantajlı yöntemi tespit etmektir. 

Çalışmada öncelikle bir demiryolu hattının üstyapısı ve üstyapının görevleri 

hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bunun yanı sıra, demiryolu hatlarının en önemli 

elemanı olarak kabul edilen raylar hakkında bilgi verilmiş; rayın yapısı, kimyasal ve 

mekanik özellikleri ve görevleri genel hatlarıyla incelenmiştir. 

Çalışmanın devamında cebireli ray birleştirme yöntemi, cebirelerin teşkili ve 

düzenleme şekilleri genel hatlarıyla incelenmiştir. Cebire düzenleme şekillerinin 

demiryolu üstyapısına ve araçlarına yapacağı etkilere değinilmiştir. 

Ardından uzun kaynaklı raylar konusu incelenmiştir. Öncelikle rayların kaynak 

kullanılarak birleştirilmesinin, cebire ile birleşime göre meydana getirdiği avantajlar, 

devamında uzun kaynaklı ray yapım koşulları, uzun kaynaklı ray uygulanacak 



xx 

 

hatlarda yolda alınacak önlemler ve ray gerilimlerinin alınması hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Çalışma, yaygın olarak kullanılan kaynaklı ray birleştirme yöntemleri olan 

alüminotermit ve yakma alın kaynağının incelenmesiyle devam etmiştir. Öncelikle 

alüminotermit kaynak yöntemi incelenmiş; kaynak uygulamasında kullanılan 

ekipmanlar, kaynak uygulama aşamaları ve dikkat edilecek hususlar ayrıntısıyla 

incelenmiştir. Benzer şekilde yakma alın kaynağı incelenmiş; avantajları, uygulama 

aşamaları ve kaynak uygulamasında dikkat edilecek hususlar hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. 

Daha sonra ray kaynaklarına uygulanan tahribatlı ve tahribatsız test yöntemlerinden 

bazıları hakkında genel bilgiler verilmiş ve bu yöntemler genel hatlarıyla 

incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda, çalışmanın hedefi olan alüminotermit ve yakma alın kaynak 

yöntemleri, maliyet ve teknik yönleriyle incelenerek karşılaştırılmıştır. Maliyet 

olarak incelemede; her iki yöntemin amortisman, malzeme, işçilik ve diğer 

maliyetleri, güncel fiyatlar kullanılarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. İnceleme 

sonucunda yakma alın kaynağının alüminotermit kaynak yöntemine göre çok daha 

avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır. Teknik incelemede; Aksaray-Havalimanı hafif 

metro hattında yapılan ray ultrasonik ölçüm sonuçlarından yararlanılmıştır. Yapılan 

ölçümlerin sonuçları incelendiğinde; yakma alın kaynaklarında meydana gelen ray 

kusuru sayısının, alüminotermit kaynaklarda oluşan kusur sayısına göre oldukça az 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, her iki yöntemin sertlikleri, dayanımları ve kaynak 

yapım süreleri karşılaştırılmış ve yakma alın kaynak yönteminin tüm bu 

karşılaştırmalarda avantajlı olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçların tamamı incelendiğinde; yakma alın kaynağının, alüminotermit kaynağa 

göre tüm yönleriyle avantajlı olduğu ve günümüzde uygulanabilecek en güvenilir ray 

birleştirme yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

 



xxi 

 

 

 

INVESTIGATION OF RAIL JOINING METHODS, COMPARISON OF 

ALUMINOTHERMIC AND FLASH-BUTT WELDING METHODS IN 

RAILWAYS 

SUMMARY 

Railway transportations such as high-speed train lines become widely used in recent 

years. The railway transportation is an area of growing interest for Turkey too. The 

high-speed train lines has been built since last years. Economic investments for this 

type of transportation are accepted as the beginning of a new era in that area. 

The railway transportation has been becoming more crucial lately because of its high 

capacity, effective land use, being enviromentally friendly and economical 

advantages. 

Rail junction zones has an important place among the factors effected the safety and 

the comfort in railway transportation. The superstructure of railways should be 

mentioned at first. 

The elements and materials which are furnished on infrastructure for providing to 

course vehicle safely, comfortably and economically is called superstructure. It can 

be understood from the definition that, superstructure not consist only the rails. 

Superstructure is the group name consisted of rails, ballast layer of concrete beams 

under-rail, rail fasteners and sleepers. The rails act as a guide to vehicle wheel and 

provide to wheels a certain contact surface. Rail fasteners provide connection 

between the rails and sleepers or under rail concrete. Rail fasteners and sleepers, 

protect the gauge and transfer the loads from the rails. Ballast is the name of the 

tough and rugged stones which was broken in size of 30-60 mm. Ballast layer 

transmitted the load from sleepers to infrastructure.  

Providing a uniform and smooth rolling surface for rail vehicle along the way, 

transmitting static and dynamic loads from rail vehicle to infrastructure safely and 

partly reducing without causing changing in the shape, having sufficient elasticity, it 

can be easily restored when it becomes distorted, having ability to drain the water on 

its surface and having long service life and being economically. 

Rail junction zones are one of the weakest points of the tracks and depending on the 

importance of comfort, safety and cost, these areas must be produced carefully. 

Moreover, rail junction zones are one of the most important parts in railway 

maintenance. 

Nowadays, the railway tracks are usually welded continously. Welded rail joints 

require less maintenance than the joinings with fishplate. Also, because of less 

damage to car wheel,  it provides suitable rail junction for the increasing train speed 

recently years. However, the time dependent fatigue, higher train speeds, high axle 

load and increased traffic density, cause damages to rail weldings. The role of rail 

welding should be mentioned at this point. Some of these are; the welding of rails 

increases the life of rails due to decrease in wear at ends, results in decrease in the 

maintenance cost to the extent of about %25, it results in comfort of passengers due 

to smooth working of the track (if welded rails are used), the creep is considerably 

reduced, if welded rails are used in the track, for track circuited and electrified tracks, 
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the welding of rails affords better results, the welded rails are helpful on large 

bridges as rails of length equal to each span give better performance and reduce the 

effect of impact, the welding of rails decreases construction cost due to less number 

of rail joints, the tractive effort is reduced due to the elimination of the loss of strain 

energy and impact energy at rail joints and hence it increases effective fuel use, the 

risks of sabotages and the accidents are considerably decreased because of long 

length of rails and absence of many joints, the use of long welded rails affords more 

lateral, longitudinal and vertical stability to the track and the rail coaches and vagons 

with reduced weights can be used on the welded track. 

Welding technologies for railway lines setting are still in progress. There are wide 

range of welding processes with strong stress on productivity and safety. Inspection 

of rail welds is important issue due to there are a lot of risks at railway lines 

transport. Contemporary technologies are very important in that global traffic.  

Aluminothermic welding and flash-butt welding processes are used in construction 

and maintenance of railway lines. They are cost effective and reliable if they are 

performed under strict conditions and welding parameters in workshop as well as on 

site. Beside short fundamentals of those welding processes, experimental results of 

microstructure examinations of individual zones in welded joint (weld metal and heat 

affected zone) and hardness distribution in welded joints.  

In railways there are four types of welding methods, the most commonly used 

methods are aluminothermic and flash-butt welding methods. 

The main aim of this study is; to investigate the rail joining methods, to determinate 

the working principles and methods, to investigate the most widely used rail joining 

methods aluminothermic and flash-butt welding, and to compare the two methods 

economically and technically and to determine the most advantageous methods. 

Creating a guiding resource for individuals and institutions, who are interested with 

the railways superstructure, is within the scope of this work. In the study firstly, 

general informations are given about the railway superstructure and the tasks of 

railway superstructure. In addition to this, informations are given about the rails, 

which are considered the most important element of railway superstructure, and rail 

structure, rail chemical and mechanical properties and their tasks are examined in 

general terms. 

Afterwards, rail junction method with fishplate, the constitute and arrangement of 

fishplate are examinated in general terms. Relating to the structure of the railroad, 

continuousness of bearing surface of the rail is essential. There are points which 

damages  the  continuousness  of  bearing  surface  of  the  rail  and  which  requries  

certain  qualifies.  

One of the most important of these points is fishplates. If fishplates are according to 

mitre difference of rail head on two mutual strings, they are arranged with two ways 

as both sides. If the fishplates are installed upon the traverse in accordance with the 

rails, they are applied as supported, cantilever and unmoving fishplate. Because 

negative effects of supported and unmoving fishplates do not occur in the cantilever 

fishplate system, the cantilever fishplate is usually applied at the rail system. 

Disability of the cantilever fishplate is to occur breakings at vehicle and 

superstructure.  It is mentioned in this study to the effects of fishplates to railway 

superstructure and trains. 

After that, long welded rails are examined. Combining the rails of various size and 

obtaining long length rails are called long welded rails. The increasing of the train 

weight and speed continously and the progress in the production of rail and switch, 

required a development in the instructions of construction and maintenance of the 

railways. Because of this necessaries, the welding technologies should be developed. 
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Firstly, general information are given about, the advantages of using welding 

methods than using fishplate in the rail joining, long welded rail construction 

conditions, precautions will be taken in the tracks for construction long welded rail 

and receiving rail tension. 

The study continues with the investigation of the commonly used rail joining 

methods, aluminothermic and flash-butt welding. Firstly, aluminothermic welding 

method, the equipment used in welding applications, application stages in weldings 

and the points to be considered are examinated in detail.  

Aluminothermic welding is a process which produces coalescence of metals by 

heating them with superheated liquid metal from a chemical reaction between ametal 

oxide and aluminium with or without the application of pressure. The heat for 

welding is obtained from an exothermic reaction between iron oxide and aluminium 

by the following formula: 

                Fe2O3+2Al → 2Fe+Al2O3+850 kJ                                                           
Maximum temperature released as a result of aforementioned reaction is 

approximately 3000°C. The preheating by gas flame is applied before railway lines 

welding by aluminothermic welding process. The effective time of chemical reaction 

and welding is less than a few minute but whole procedure with preparing time and 

post processing time is over 1 hour. 

Similarly the advantages, application stages, and the points to be considered in flash-

butt welding are examinated in detail.  

Flash-butt welding is resistance welding process which produce coalescence 

simultaneously over the entire area of abutting surfaces or progressively along a 

joint, by the heating obtained from resistance to electric current through the area 

where those surfaces are in contact. 

Next, general information are given about some of the destructive and nondestructive 

test methods and these test methods are examinated generally. These tests are 

hardness test, fatigue test, static bending test, ultrasonic testing, micro structure test 

and chemical analysis test. 
At the end of the study, aluminothermic and flash-butt welding methods are 

examinated and compared with their technical and cost aspects as the objective of the 

study. As the cost examination; the depreciation, materials, labor and other costs of 

both methods are examinated and compared using current prices. As the result of 

examination, it is concluded that flash-butt welding has more advantages over the 

aluminothermic welding method.  

At the technical examination, rail ultrasonic measuring results of the Aksaray-

Havalimanı light metro line, where aluminothermic and flash-butt welding methods 

are both applied in the track, are utilized. It is observed with analyzing the results of 

the measurements that the defects occurring at the flash-butt welding are very few 

than aluminothermic welding. Also, the hardness of both processes, strength and 

welding time are compared and it is found that, flash-butt welding is advantageous in 

all comparison.  

Considering all of the results, it is determined that flash-butt welding is advantageous 

in all comparison over aluminothermic weldings and it is concluded that flash-butt 

welding can be applied today to be the most reliable rail joining method.  

The results are base for further investigations relating to reliability and safety of 

welded joint at railway lines as well as investigations of repair procedure influence 

on quality of these weldments. 

 

 

 



xxiv 

 

 

 



1 

1.  GİRİŞ 

Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve zamanın çok önemli bir değer olması ile 

birlikte ulaşım sistemlerinde yüksek hızların önemi bir hayli artmıştır. Özellikle 

Avrupa’da 300 km/sa hıza ulaşan trenler kullanılmaktadır. 2007 yılında 574,8 

km/sa’lik bir rekora imza atılmıştır. Ülkemizde Ankara-Eskişehir arasındaki yüksek 

hızlı tren 250 km/sa’lik maksimum hıza sahiptir. 

Bu hızlara ulaşabilmek için üstün bir tren teknolojisinin olmasının yanı sıra 

demiryolu üstyapısının da ileri teknolojiyle inşa edilmesi gerekmektedir. Raylar, 

demiryolu üstyapısının en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle rayların seçimi, 

döşenmesi, birleştirilmesi ve bakım yöntemlerinin seçimi son derece önemlidir. 

Ülkemizde 1856 yılında ilk demiryolu inşaatına başlanmıştır. Ardından 

Cumhuriyetin ilanı ile devam etmiş ve 1940’lı yıllarda sona ermiştir. 1940 yılından 

itibaren ulaşımda önceliği karayolu almıştır. 1986 yılından itibaren özellikle şehir içi 

raylı sistemlerin yapımına başlanmış ve her yıl yeni projeler ile devam edilmiştir. 

Günümüzde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Samsun, 

Adana ve Konya’da şehir içi raylı sistemler bulunmaktadır. Özellikle Ankara-

Eskişehir-Konya arası inşa edilen yüksek hızlı demiryolu hattı, bu sektöre ilgiyi 

artırmıştır. Yakında tamamlanacak olan Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren 

inşaatı ve Marmaray projesi, demiryolu sektöründe ülkemizi çok daha ileriye 

taşıyacaktır. 

Demiryolu taşımacılığında konfor ve emniyete etki eden faktörler arasında ray 

birleşim bölgeleri önemli bir yer tutmaktadır. Ray birleşim bölgeleri,  hatların en 

zayıf bölgelerinden biri olup, gerek konfor, gerek emniyet, gerekse maliyet açısından 

önemine bağlı olarak bu bölgelerin imalatına özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca 

demiryolu bakım gereksiniminin en önemli kesimlerinden biri ray birleşim 

bölgeleridir. 

Kaynaklı birleştirme yöntemlerinden önce raylar birbirlerine cebirelerle bağlanarak 

kilometrelerce uzunluğunda hatlar elde ediliyordu. Halen de var olan bu teknik 

kullanıldığında, hava sıcaklığına bağlı olarak, rayların genleşerek uzaması veya 

kısalmasını dengelemek için ray bağlantı uçlarında boşluklar bırakılmaktadır. Bu 
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boşluklar, her bir tekerleğinin geçişinde gürültü ve sarsıntının oluşmasına ve 

konforlu bir yolculuğun önlenmesine yol açtığı gibi, güvenlik açısından da belli bir 

hız limitinin üzerine çıkılmasını engellemektedir. Ayrıca cebireli bağlantılar; bakım 

giderleri, ray kırılmaları, araçlarda ve yolda yıpranmaların oluşmasından dolayı 

yüksek maliyetli bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen sorunları aşmak amacıyla raylar, birbirlerine cebireler yerine 

yaygın olarak yakma alın kaynağı veya aluminotermit kaynak yöntemleri kullanarak 

birleştirilmeye başlanmıştır. Yakma alın kaynağı yöntemi atölyede ve sahada olmak 

üzere iki farklı yöntemle ve çoğunlukla yeni hatların imalatında veya mevcut hatların 

raylarının yenilenmesi işlemlerinde uygulanmaktadır. Aluminotermit kaynak 

yöntemi ise genellikle hatların bakım-onarım çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Yaygın olmamakla birlikte gaz basınç kaynağı ve kapalı ark kaynağı kullanılarak 

yapılan ray birleştirme yöntemleri de uygulanmaktadır. 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, ray birleştirme yöntemlerini inceleyerek maliyet ve teknik 

açıdan karşılaştırarak en avantajlı, güvenli ve kullanılabilir ray birleştirme yöntemini 

tespit etmektir. Çalışma kapsamında cebireli ray birleştirme yöntemi hakkında genel 

bilgiler verilmiş olup, üstyapıya ve araçlara yapmış olduğu etkiler belirtilmiştir. 

Kaynaklı ray birleştirme yöntemleri ise teknik ve maliyet açılarından incelenmiştir.  

Maliyet incelemesinde; kaynaklar amortisman, işçilik, malzeme ve diğer maliyetler 

bakımından incelenmiş olup, en ekonomik birleştirme yöntemi tespit edilmiştir. 

Alüminotermit ve yakma alın kaynağı teknik açılardan da karşılaştırılmıştır. Örnek 

bir hat üzerinde kaynak bölgelerinin ultrasonik incelemesi yapılarak ray kusurları 

tespit edilmiş ve tespit edilen kusurların hangi kaynak yönteminde minimum 

düzeyde olduğu tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, kaynak yapım süreleri 

ve mekanik özellikleri de incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile demiryolu 

üstyapısı ile ilgilenen kişi ve kurumlara faydalı olmaya çalışılmaktadır. 
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2.  DEMİRYOLU ÜSTYAPISI VE RAYLAR 

2.1 Demiryolu Üstyapısı 

Demiryolu üstyapısının en önemli bileşenlerinden biri olan raylar incelenmeden önce 

demiryolu üstyapısına ve görevlerine değinmek gerekir. Demiryolu taşıtlarının 

güvenli, konforlu ve ekonomik olarak seyrini sağlayan ve altyapı üzerine döşenmiş 

bulunan malzeme ve elemanların tümüne üstyapı denir (Öztürk ve Arlı, 2009).  

Tanımdan da anlaşılacağı üzerine üstyapı yalnızca raylardan ibaret olmayıp; ray, 

balast tabakası, ray altı kiriş betonu, ray bağlantı elemanları ve traverslerin tümüne 

verilen isimdir. Raylar, tren tekerleklerine kılavuz görevi görür ve tekerlere temas 

yüzeyi sağlar. Ray bağlantı elemanları, ray ile travers veya ray altı betonu arasındaki 

bağlantıyı sağlayan elemanlardır. Ray bağlantı elemanları ve traversler, ray açıklığını 

korur ve raylardan gelen yükleri yayar. Balast, traversler tarafından iletilen tüm 

etkileri kalıcı çökmelere uğramadan ve daneleri arasındaki sürtünme ile yayarak 

altyapıya ileten ve yol çerçevesine elastik bir yatak oluşturan; 30-60 mm ebadında 

kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taşlara denir. Şekil 2.1’de 

balastlı bir hattın, Şekil 2.2’de doğrudan tespitli (ray altı betonlu) bir hattın üstyapısı 

gösterilmiştir. 

  

 

Şekil 2.1 : Balastlı hat üstyapısı (Onay, 2011). 
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Şekil 2.2 : Ray altı betonlu hat üstyapısı. 

2.2 Üstyapının Görevleri 

Bir demiryolu üstyapınsın genel olarak görevleri şunlardır: 

 Yol boyunca demiryolu araçlarına düzgün ve pürüzsüz bir yuvarlanma yüzeyi 

sağlamak. 

 Demiryolu taşıtlarından gelen statik ve dinamik yükleri güvenle ve kalıcı 

şekil değişikliğine uğramadan karşılamak ve kısmen azaltarak altyapıya 

iletmek. 

 Yeterli elastikliğe sahip olmak. 

 Şekil bozukluğuna uğradığında kolayca eski durumuna getirilebilir olmak. 

 Yüzey sularını bünyesinden kolayca uzaklaştırabilir özellikte olmak. 

 Uzun ömürlü ve ekonomik olmak (Öztürk ve Arlı, 2009).  

2.3 Ray 

Tren tekerlekleri ile direkt temasta bulunan, aşınmaya karşı dayanıklı ve yüksek 

mukavemetli çelikten imal edilen üstyapı elemanına ray adı verilir. Artan trafik 

yükleri ve seyehat hızları dolayısıyla raylar çok daha fazla statik ve dinamik yüklere 

maruz kalmaktadır. Bu sebepten ötürü raylar bu etkileri karşılayabilecek yapıda 

olmalıdır. Maksimum trafik yükleri ve tren hızları, ray seçimine etki eden en önemli 
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kıstaslardır. Hatların tasarımında bu husular dikkate alınarak ray seçimi yapılmalıdır. 

Genel olarak ray profillerinin aşağıda listelenen beklentileri karşılaması 

gerekmektedir: 

-Seyir yüzeyi yeterince geniş ve tekerlek ile ray arasındaki temas, yüzey baskısını 

asgaride tutacak biçimde şekillenmiş olmalıdır. 

-Uzun yıllar kullanımda kalacağını hesaba katarak, mantar aşınmaya karşı yeterli bir 

yüksekliğe sahip olmalıdır. 

-Gövde, yeterli taşıma kapasitesi ve eğrilme katılığını temin edecek yeterli kalınlıkta 

olmalıdır. 

-Durma emniyetini sağlamak ve traverse yüklenen yüzey baskısını azaltmak 

amacıyla taban yeterli genişliğe sahip olmalıdır. 

-Ray kesidi mukavemet momenti öngörülen yatay ve dikey kuvvetlere uyumlu 

olmalıdır. 

-Mantar yüksekliği ve taban genişliği yeterli bir devrilme emniyeti sağlayacak 

şekilde seçilmelidir (Lichtberger, 2005). 

Şekil 2.3’de rayın bölümleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.3 : Ray bölümleri (Kökçe, 2002). 

Şekil bakımından başlıca üç ray tipi kullanılmaktadır: 

 Patenli (vinyol tipi) ray 

 Çift mantarlı ray 

 Oluklu ray 
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2.3.1 Patenli (vinyol tipi) ray 

Vinyol tipi raylar ilk olarak 1832 yılında Amerika’lı Stevens tarafından yapılmış, 

ancak geniş anlamda kullanımını sağlayan İngiliz mühendis Vinyol’un ismi 

verilmiştir. Ülkemizde ve dünyada en yaygın olarak kullanılan ray tipidir. İlk 

profiller 25 kg/m den daha küçük ağırlıklarda idi. Sonraları dingil yükleri ve hızların 

artması ile beraber bakım masraflarını azaltacak şekilde rayın birim ağırlığı 40, 50, 

60 ve hatta 70 kg/m ye kadar çıktı. İlk zamanlar rayların uzunluğu 12 m olarak 

saptanmıştır. Ancak iki dingilli araçların dingilleri arasında da 12 m ye yakın aralık 

bulunduğu için contalara ön ve arka dingillerin çarpmaları aynı zamanda meydana 

geldiğinden sakıncalı bulundu. Günümüzde raylar kaynaklanmak suretiyle “uzun 

boylu raylar” elde edilmekte ve bunlar kullanılmaktadır. En çok üretilen ray boyları 

18, 24, 30, 36 m uzunluktadır. Dünyada 60 m ve 108 m uzunlukta raylar da 

üretilmektedir (Öztürk ve Arlı, 2009). 

2.3.2 Çift mantarlı ray 

Bu raylar simetrik bir şekil gösterip bir alt bir de üst mantardan meydana gelirler. Bu 

rayın ortaya atılışındaki fikir üst mantarın aşınmasından sonra rayın çevrilmesiyle bu 

defa yuvarlanma yüzeyi olarak alt mantarın kullanılması idi. Fakat üst mantarla 

beraber alt mantarın da sürtünmeler ve korozyon nedeniyle aşınmasından dolayı bu 

hususun imkânsızlığı anlaşıldı. Bu tipte raylar traverslere tespit edilmiş özel ahşap 

takozlarla sıkıştırılmak suretiyle kullanılmıştır. Günümüzde sadece Fransa’nın bazı 

bölgelerinde ikinci dereceden hatlarda kullanılmaktadır.  

2.3.3 Oluklu ray 

Oluklu raylar genellikle tramvay hatlarında kullanılmakla birlikte demiryolu ve 

karayolunun kesiştiği yerlerde de kullanılmaktadır. 

2.4 Rayın Mekanik Dayanımı 

Tren hızlarının ve dingil yüklerinin artması ray çeliğinin kalitesinin de artmasına 

neden olmuştur. 1882’de maksimum çekme dayanımı 50 kg/mm
2
 iken günümüzde 

70 ile 120 kg/mm
2
 arasındadır. Ray çeliğinin mekanik dayanımının artması ani 

kırılmalara sebep olabilir. Bu yüzden, daha fazla dayanım istenmeyen bir durumdur. 



7 

Çizelge 2.1, ray sertlik sınıflarını ve farklı ray sınıflarının gövdesindeki işaretleri 

göstermektedir. 

 

Çizelge 2.1 : Ray sertlik sınıfları (DIN EN 13674-1, 2008). 

Ray Kalitesi 

 DIN EN 

13674-1'e 

Göre 

Ray 

Gövdesindeki 

İşaret 

700     (680 N/mm
2
) R200 Yok 

 

800     (780 N/mm
2
) 

 

R220 
 

 

 

900A   (880-1030 N/mm
2
) 

 

R260 
 

 

 

900B   (880-1030 N/mm
2
) 

 

R260Mn 
 

 

1100   (1080 N/mm
2
) 

 

R320Cr 
 

 

 

Mantarı Sertleştirilmiş                          

HSH (880-1180 N/mm
2
) 

 

R350HT 
 

 

Mantarı Sertleştirilmiş                          

HSH (880-1180 N/mm
2
) 

 

R350HT 
 

 

Ray çeliklerini iki sınıfta düşünebiliriz: 

 Normal çelik sınıfı, % 0,4-0,5 karbon oranına sahip, maksimum çekme 

dayanımı 70-90 kg/mm
2
. 

 Sert çelik sınıfı, % 0,7-0,8 karbon oranına sahip, kurplarda ve rayın 

zorlandığı tüm bölgelerde kullanılır, maksimum çekme dayanımı 90-120 

kg/mm
2
. 

R200 (700) ve R260 (900A) raylar dayanımlarını başlıca karbon yüzdesinden 

kazanırken, R260Mn (900B) manganezden kazanmaktadır. R260 rayın kaynak 

özelliği daha iyi olduğu için Avrupa’da çoğunlukla standart ray olarak 

kullanılmaktadır. R350 HT, R260 rayının ısıl işlemle mantarı sertleştirilmiş 

formudur. R350 LHT ise krom oranı % 0,3 ile sınırlandırılmış düşük alaşımlı ısıl 

işlemle sertleştirilmiş raydır. 
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2.5 Rayın Kimyasal Bileşimi 

Rayların çok farklı kimyasal bileşimleri vardır. 

Karbon: Miktarının artması sertliği ve aşınma dayanımını artırır ve sünekliği artırır. 

Normal kalitede çelikte % 0.4-0.6 oranında karbon vardır. 

Manganez: Bütün ticari çeliklerde az miktarda manganez vardır. (% 0.3-0.8) Fazla 

manganez sertliği artırır. Manganezin artırılması, karbonun düşürülmesi aynı çekme 

dayanımını sağlarken sünekliği de korur. % 11-14 oranındaki manganez aşınma 

dayanımını artırır. 

Krom: Sertliği ve aşınma dayanımını artırır. % 2-2.5 krom ve % 0.3-1.5 karbon 

içeren çelik çok sert ve çok yüksek çekme dayanımına sahiptir. Kırılmazlığı ve 

aşınma direnci de iyidir. 

Krom-Manganez: Karbonu artırmak çeliğin yorulma dayanımını düşürdüğü için, 

karbonun yerine daha fazla manganez ve krom kullanılır. 

Eşdeğer Karbon Yüzdesi: Karbon, manganez ve krom karıştırılarak eşdeğer karbon 

yüzdesi bulunur. Bağıntı 2.1’de eşdeğer karbon yüzdesi hesabı gösterilmiştir. 

                                    Eşdeğer karbon yüzdesi = 
% %

%
3 3

Mn Cr
C                     (2.1) 

Eşdeğer karbon miktarını %0.1 oranında artırmak, çekme dayanımında 7 kg/mm
2
’lik 

bir artış ve düşey aşınmada % 4.5-7.5 oranında azalma sağlar. Kükürt ve fosfor 

miktarlarının her biri % 0.05’i geçmemelidir ve ikisinin toplamı % 0.09’u 

geçmemelidir (Profillidis, 1995).  

Çizelge 2.2’de rayın kimyasal özellikleri gösterilmiştir. 

2.6 Sert Çelik Sınıfları 

Sert çelik sınıflarının en az çekme kapasitesi 90 kg/mm
2
’dir ve yatay aşınmanın, 

plastik deformasyonun ve ray geometrik hatalarının normal rayların ömrünü azalttığı 

yerlerde kullanılır. Çizelge 2.3’de rayın mekanik özellikleri gösterilmiştir. 

2.7 Rayın Görevleri 

Raylar demiryolu üstyapısının en önemli unsurudur ve çok önemli görevleri vardır. 

Taşıt tekerleklerine düzgün ve pürüzsüz bir yuvarlanma yüzeyi sağlamak, demiryolu 
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Çizelge 2.2 : Rayın kimyasal özellikleri (Esveld, 2001). 

 

Ray Sınıfı 

Kimyasal Bileşim İçindeki Oran (%) 

C Si Mn Pmax Smax Cr V 

UIC 700 0.40-0.60 0.05-0.35 0.80-1.25 0.05 0.05     

UIC 260 

(900A) 
0.60-0.80 0.10-0.50 0.80-1.30 0.04 0.04 

    

UIC 260 

Mn (900B) 
0.55-0.75 0.10-0.50 1.30-1.70 0.04 0.04 

    

UIC 1100 0.60-0.82 0.30-0.90 0.80-1.30 0.04 0.04 0.80-1.30   

R200 0.40-0.60 0.15-0.58 0.70-1.20 0.03 0.03 <0.15 <0.03 

R220 0.50-0.60 0.20-0.60 1.00-1.25 0.035 0.035 <0.15 <0.03 

R260 0.62-0.80 0.15-0.58 0.70-1.20 0.025 0.025 <0.15 <0.03 

R260 Mn 0.55-0.75 0.15-0.58 1.30-1.70 0.025 0.025 <0.15 <0.03 

R320 Cr 0.60-0.80 0.50-1.10 0.80-1.20 0.025 0.025 0.80-1.20 <0.18 

R350 Ht 0.72-0.80 0.15-0.58 0.70-1.20 0.025 0.025 <0.15 <0.03 

R350 LHT 0.72-0.80 0.15-0.58 0.70-1.20 0.025 0.025 <0.30 <0.03 

C: Karbon, Si: Silisyum, Mn: Mangan, P: Fosfor, S: Kükürt, Cr: Krom, V: 

Vanadyum. 

Çizelge 2.3 : Rayın mekanik özellikleri (Esveld, 2001). 

Mekanik Özellikleri 

Çekme Dayanımı 

N/mm2 

Kopma 

Uzaması               

% 

Sertlik 

(BHN) 

680-830 14   

880-1030 10   

880-1030 10   

>1080 9   

>680 14 200-240 

>770 12 220-260 

>880 10 260-300 

>880 10 260-300 

>1080 9 320-360 

>1175 9 350-390 

>1175 9 350-390 
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arabalarının tekerlekleri vasıtası ile tatbik ettikleri dingil yüklerini uygun bir yük 

dağılımı ile traverslere iletmek, aşınmaya karşı dayanıklı olmak, ekonomik olmak, 

elektrikli hatlarda elektrik iletkeni gibi fonksiyon göstermek, sinyal akımlarını 

iletmek bunlardan sadece birkaçıdır.       
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3.  CEBİRELİ RAY BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ 

3.1 Cebire Teşkili 

Çeşitli uzunluktaki rayları birbirine bağlayan malzemeye cebire adı verilmektedir. 

Cebireler, ray tiplerine ve kullanım durumlarına göre yumuşak çelikten özel 

profillerde imal edilirler. Ray uçlarındaki delik sayısına göre 4 veya 6 delikli olurlar. 

Bağlantı sırasında rayın gövdesine oturmazlar, 5-6 mm boşluk kalacak şekilde 

bağlanırlar. Cebire bulonlarına rağmen ray uçlarının genleşebilmesi için bulon 

delikleri ile ray delikleri farklı çapta delinir. Cebireler 2-3 yılda bir sökülerek 

yanakları tel fırça ile fırçalanarak temizlenmeli, iyi cins bir yağla yağlanarak 

yerlerine takılmalıdır. Cebirelerde iki ray arasına, sıcaklık değişiminden kaynaklanan 

uzunluk değişimlerini mümkün kılmak için dilatasyon payı bırakılır. Cebire ile 

bağlanan kesimler; düşey ve yatay eksende yolun en çok bozulan, malzemeleri sık 

sık kırılan, yolun bakım masrafı yüksek kesimleridir. Cebireler, kaynaklı birleşimlere 

göre ilk yapım maliyeti olarak çok daha ekonomiktir. Ancak; cebirelerin bakımı, ray 

ve tekerlekte meydana getirdiği aşınmalardan dolayı oluşan bakım gereksinimi ve 

oluşan gürültü ve titreşimler için alınacak önlemler, uzun vadede kaynaklı 

birleşimleri daha ekonomik kılmaktadır. Şekil 3.1, rayların cebireli birleşimine bir 

örnektir. 

 

 

Şekil 3.1 : Rayların cebireli birleşimi (Kozak, 2011). 
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3.2 Cebire Bulonları 

Cebire bulonları baş, gövde ve somundan oluşmaktadır. Yola takılırken bulonun 

somun kısmı yol içerisine gelecek şekilde bağlanır. Bu durum yol kontrolünde 

kolaylıkla görülebilmesini sağlar. Cebire bulonları fazla sıkılmamalı ve 

laçkalaşmasına izin verilmemelidir.  

Cebire bağlantıları yolcu konforunu düşürür, tekerlek ve rayın aşınmasına ve 

yorulmasına neden olur. Ayrıca cebire yerlerinde sürekli kot düşmesi olduğu için 

bakım masrafları uzun kaynaklı raylara göre yüksektir. Uzun kaynaklı raylarda ise 

işletme hızı daha yüksek, yolcu konforu daha fazla ve hat kalitesi daha yüksektir. 

Kaynaklı uzun boylu rayların genleşme veya kısalmasına, rayla traversi bağlayan 

elemanlarla traversle balast arasındaki sürtünmeye ile tamamen karşı konulur. 

3.3 Cebire Düzenleme Şekilleri 

Cebire teşkili yapılırken karşılıklı iki dizideki ray başları aynı hizada olmalıdır. 

Cebirelerin karşılıklı olmaması halinde oluşacak çapraz düşey eksen arızaları 

araçlarda, seyir esnasında burulmalara ve dolayısıyla deraylara neden olur. Cebireler 

karşılıklı iki dizideki ray başlarının gönye farkına göre 2 şekilde düzenlenir.  

3.3.1 Karşılıklı cebire 

Her iki ray dizisinde ray başları aynı hizadadır. Yolun genel bakımı kötü olmaması 

kaydı ile en ideal cebire teşkil sistemi karşılıklı cebirelerdir. Bu sistemde eğer dizinin 

her ikisinde de cebire bölgelerinde düşüklük varsa çok şiddetli sarsıntı ve vuruntular 

oluşacağından, yolun üzerinde seyreden araçların sustaları kırılabilir. Karşılıklı 

contada ray başı gönye farkı 70 mm’den fazla olmamalıdır (Kozak, 2011). 

Şekil 3.1’de cebirelerin karşılıklı teşkili gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.2 : Cebirelerin karşılıklı teşkili (Kozak,2011). 
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3.3.2 Şaşırtmalı cebire 

Bir ray dizisinde teşkil edilen cebire ile diğer dizideki rayın ortasında ya da orta 

noktanın 55 cm ilersine, gerisine gelecek şekilde cebire oluşturulmasına şaşırtma 

cebire denir. Şaşırtma cebire sistemi uygulanan yollarda, cebire bölgelerinde 

meydana gelecek çapraz düşüklükler nedeniyle üzerinde seyreden araçlarda 

yalpalama hareketlerine neden olur. Bunun sonucunda ekartman ve yol üstyapı 

malzemeleri çabuk bozulur, dresaj meydana gelebilir, üzerinde seyreden araçlarda 

aşınma, kırılma vb. arızalar meydana gelir ve konfor bozulur (Kozak, 2011). 

Şekil 3.3’de cebirelerin karşılıklı teşkili gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.3 : Cebirelerin şaşırtmalı teşkili (Kozak,2011). 
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4.  UZUN KAYNAKLI RAYLAR 

Tren ağırlık ve hızlarının sürekli artması ile ray ve makasların imalatının gelişimi, bu 

nedenden dolayı yeni ve gelişmiş malzemeler, imalat ve bakım talimatlarını 

değiştirmek zorunluluğunu getirmiş, bu da demiryolu yapımında ve bakımında 

kaynak süreçlerinin daha da yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. 

Bütün ray kaynak metotlarındaki genel uygulama, ray uçlarının karşılıklı getirilerek 

ve düşey ve yatay olarak ray başlarının birbirine dengelenerek kaynakla 

birleştirilmesidir. Ülkemizde atölyelerde alın kaynağı, sahada alın kaynağı ve 

aluminotermit kaynağı metotları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Aluminotermit kaynağı günümüzde genellikle tamir amaçlı olarak sahada 

kullanılmaktadır. Aluminotermit kaynağı yönteminin yakma alın kaynağı yöntemine 

göre en önemli dezavantajı birleştirme için kullanılan malzemenin ana malzemeden 

farklılık göstermesidir. Bu farklılıktan dolayı zamanla gerek atmosferik şartlar 

gerekse ray üzerinden geçen tekerleğin sürtünme kuvveti ile kaynak bölgesi 

aşınmaktadır. Aşınan bu bölgeler gürültü yaparak yolcu konforunu, vuruntu yaparak 

ta alt yapıyı ve yuvarlanma yüzeyini bozmaktadır. Bu nedenle günümüzde yeni 

hatlarda aluminotermit kaynağı yerini yakma alın kaynağına bırakmaktadır. 

Sıcaklık değişimlerinden dolayı raylarda ilave gerilmeler meydana gelir. Kısa 

boydaki raylarda (12-24-36 metre) bu gerilmeler ray uçlarında bırakılan boşluklarla 

karşılanmaktadır. Çeşitli boylardaki rayların birleştirilerek uzun boyda ray elde 

edilmesine uzun kaynaklı ray (UKR) denmektedir. Rayların uzaması suretiyle 

meydana gelen bu kuvvetlerin uzun kaynaklı raylarda mutlaka yol üst yapısı 

içerisinde giderilmesi gerekir. Bu sebeple de üst yapıda, ray ile traversler arasında 

kuvvetli bir gerilme direnci, boyuna ve çaprazına sürtünme direnci ile iyi bir balast 

yatağı sağlayan sağlam çerçeve teşkili gereklidir (Günoral, 2002). 

Cebireli bağlantıdan uzun kaynaklı raya geçişte aşağıdaki faydalar sağlanmıştır: 

 Ray uçlarındaki aşınmaların azalmasından dolayı ray ömrü artar. 

 Uzun kaynaklı raylar, bakım masraflarının %25 oranında azalmasını sağlar. 



16 

 Uzun kaynaklı raylar kullanıldığında, yüzeyin düzgün çalışmasından ötürü 

yolcu konforu olumlu etkilenir. 

 Uzun kaynaklı ray kullanımı raylarda sünmenin azalmasını sağlar. 

 Ray birleşim bölgelerinin sayısının azalmasından dolayı yol yapım 

masraflarının azalmasını sağlar. 

 Tren hızlarının ve ağır tren trafiğinin, uzun kaynaklı ray kullanımı sayesinde 

daha da mümkün olabilir. 

 Ray birleşim bölge sayısının azalmasıyla tren kazalarının ve sabotajların 

önüne önemli ölçüde geçilmiş olur. 

 Uzun kaynaklı ray kullanılmasıyla, rayların enine, boyuna ve uzunlamasına 

stabil olması sağlanır. (Rangwala, 2007) 

4.1 Uzun Kaynaklı Ray (UKR) Yapım Koşulları 

4.1.1 Geometrik koşullar 

 Altyapıda tasman ve çökmeler olmamalıdır. 

 Dar imlalarda platform genişletildikten sonra UKR yapılmalıdır. 

 Balastın azaldığı ve kirlendiği bölgelerde gerekli önlemler alındıktan sonra 

UKR uygulanmalıdır. 

 Yol üstyapı malzemesi yenilenmiş ve yol stabilizesini kazanmış olmalıdır. 

 UKR uygulanacak yollarda travers altında, elenmiş temiz ve 30 cm 

kalınlığında balast bulunmalıdır. Bu miktar kısa aralıklarla 20 cm’ye kadar 

düşebilir. Ancak asla 20 cm’den az olamaz. (Günoral, 2002) 

4.1.2 Üstyapı ile ilgili koşullar 

 Raylar en az S49 tipi olmalıdır. Gerekli önlemler alınarak S46 tipi raylarda da 

UKR uygulanabilir. 

 Raylarda aşınma ve korozyon, ray uçlarında ezilme ve eğilme olmamalıdır. 

 Balastın azalması ihtimali ve R 400 m yarıçaplı kurplarda direnç artırıcı 

antidresaj takozları kullanılmalıdır. (Günoral, 2002) 

 Kullanılan balast sert taştan üretilmiş; temiz, kübik ve 30-60 mm iriliğinde 

olmalıdır (UIC 720-E, 2002). 
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4.1.3 UKR uygulanacak yolda alınacak önlemler 

 Ray ek kaynakları çok soğuk ve çok sıcak mevsimlerde yapılmamalıdır. UKR 

için kaynak, ortalama sıcaklıktan en fazla 3 C farklı sıcaklıkta yapılmalıdır. 

 Mümkün olduğu kadar deliksiz ray kullanılmalı, delikli ray kullanıldığında 

delik ray ucunda en az 90 mm mesafede olmalıdır. Raylar asla oksijenle 

kesilmemelidir. Oksijenle kesmek mecburiyetinde kalındığında ray ucunda 

kesme sonucu kalan çapaklar taşlama suretiyle giderilmelidir. 

 Eski (kullanılmış) raylarda UKR yapılmadan önce raylar ultrasonik ray çatlak 

muayene cihazı ile kontrol edilmelidir. 

 Kavak ve plastik seletler tamamlanmalı, kırık rondelalar yenilenmeli ve 

küçük bağlantı malzemeleri yağlandıktan sonra yeterince sıkılmalıdır. (Onay, 

2011) 

4.2 Sıcaklığın Tespiti 

Çok sıcak ve çok soğuk mevsimler haricinde her sıcaklıkta kaynak çalışması 

mümkündür. Ancak emniyetli uzun kaynaklı yol yapımı için ortalama ray 

sıcaklığının tespiti çok önemlidir. Ortalama ray sıcaklığı, normal iklim koşullarında 

bölgedeki en az 1 yıllık en yüksek (Tmax) ve en düşük (Tmin) ray sıcaklığının 

belirlenmesiyle tespit edilir. Tespit edilen en yüksek sıcaklık değeri ile en düşük 

sıcaklık değeri matematiksel olarak toplanıp ikiye bölünerek ortalama sıcaklık (Tort) 

bulunur. Bağıntı 4.1 ‘de ortalama sıcaklık formülü gösterilmiştir. 

                                                       ortT = max min

2

T T
                                                (4.1) 

Bu sıcaklığın en fazla 3 C altında ve üstündeki sıcaklıklarda değerlerde 

çalışılmalıdır. Bağıntı 4.2 ‘de çalışma sıcaklığının tespiti gösterilmiştir. 

                                                  Çalışma sıcaklığı= 3ortT                                       (4.2) 

Döşenen raylarda genleşme sıcaklığı, geçici döşeme sıcaklığıdır. Raylar -3 °C ile 

+30 °C arasındaki sıcaklıklarda kaynaklanarak birleştirilebilirler. Ancak UKR haline 
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getirilecek rayların, mutlaka ortalama sıcaklıkta gerilimlerinin alınması gerekir. Ray 

boyu 60 m’yi aşıyorsa gerilimin alınması esastır (Günoral, 2002). 

4.3 Ray Geriliminin Alınması 

Şekil 4.1, şematik olarak farklı ray mantarı gerilmelerini göstermektedir. Düşey yük;  

 Rayda eğilme gerilimine,  

 Ray mantarında basınç gerilimine,  

 Ray pateninde çekme gerilimine neden olmaktadır.  

 Rayda tekerlek kontakt basıncı ek bir basınç gerilimi yaratmaktadır.  

 İlave basınç veya çekme gerilimi, sıcaklığın nötr ray sıcaklığının altında veya 

üzerinde olmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. (Öztürk, 2011) 

 

 

Şekil 4.1 : Ray iç gerilmeleri (Onay, 2011). 

Ray üretimi sırasında, yuvarlama düzeltme süreci, boylamasına yönde yüksek iç 

gerilmeye neden olmaktadır. Rayın düzeltilmesi sırasında değişen yönlerde elasto-

plastik eğilme gerçekleşir. Hareketli yüzeyde ve rayın tabanındaki orta alanda çekme 

gerilmesi, eğilme şiddetinin yarısına ulaşır. Gerilme rayın iç kısmına doğru azalır. 

Geçiş alanında sıfır noktasını geçer. Ray ağı merkezine doğru basınç gerilmesi 200 

N/mm²’ye yükselebilir.  

Yüksek iç gerilme, ray ağında boylamasına çatlakların oluşumuna sebep 

olabilmektedir. Bu yüzden iç gerilmenin düşürülmesi arzu edilmektedir. Bu gerilme 

tesviye silindirleri arasındaki mesafeden etkilenmektedir. Bu mesafe 1350 mm’den 

1800 mm’ye çıkarıldığında iç gerilme %30’dan fazla oranda azalacaktır. Bir başka 

seçenek ise poliyamitten yapılmış lastikli tesviye silindirlerinin kullanımıdır. Bu 
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işlem, iç gerilmeyi yaklaşık olarak ray mantarında %25, ray ağında %10, ray 

pateninde ise %20 oranlarında azaltmaktadır.  

Gelişmiş silindir kalibrasyonu da iç gerilmeyi ray mantarında %20, ray pateninde 

%30 oranında azaltabilmektedir. Soğutma esnasında yapılan özel ölçümler ve ray 

transformasyon işlemi iyi bir düzelme sağlamaktadır. Bu durumda iç gerilme, düşük 

düzeltme kuvvetleri nedeniyle daha düşüktür. Düşük iç gerilme ile boylamasına ağ 

çatlaklarına, ray pateninden başlayan enlemesine çatlaklara dayanan ray 

özelliklerinde, önemli iyileşmeler olmaktadır (Öztürk, 2011). 

Raydaki gerilmelerin kaynakları şunlardır: 

 Hertz gerilmeleri (tekerlek - ray temasında),  

 Rayın balastın üzerinde eğilmesinden kaynaklanan gerilmeler,  

 Ray mantarının gövdesi üzerinde eğilmesinden kaynaklanan gerilmeler, 

 Sıcaklıktan kaynaklanan gerilmeler,  

 Yüklerin kalkmasından sonra kalan plastik gerilmeler. 

4.3.1 Ortalama sıcaklıkta gerilimin alınması 

Değişik sıcaklıklarda çeşitli boylardaki raylar, birbirine eklenmeden önce ortalama 

sıcaklıkta gerilimleri dengelenmelidir. Ray bağlantı elemanları söküldükten sonra, 

kaynaklanacak raylar rulolar üzerine konur. Ray bağlantı elemanları gevşetilmeden 

önce 50 m‘de bir ray kenarına işaret konularak rayın boyuna hareketi gözlenir. 

Rayın sıcaklığı, ortalama sıcaklığa geldiğinde ray gerilimi dengelenmiş olacağından 

kaynak bölgesinde yeterli mesafe bırakılarak raydaki uzama kesilir. Ray yerine 

monte edilir ve bağlantıları sıkılırak kaynak yapılır. Kaynağın ortalama sıcaklık 

değişmeden bitirilmesi burada dikkat edilecek en önemli husustur. 

4.3.2 Gerdirme suretiyle gerilimin dengelenmesi 

Daha önce değişik sıcaklıklarda çeşitli boylarda kaynaklanmış raylar, ortalama ray 

sıcaklığı altındaki bir ray sıcaklığında gerdirilerek stresinin alınması işlemidir. Şekil 

4.2’de rayın gerdirilerek geriliminin alınması gösterilmiştir. 

Kaynaklanacak conta ve stresi alınacak rayların yarısının ray bağlantı elemanları 

sökülür ve raylar serbest bırakılarak ray gerdirilir. Germe işleminin en önemli 

işlemlerinden birisi ray sıcaklıklarının ölçülmesidir. Ray sıcaklıkları, ray gövdesine 
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Şekil 4.2 : Ray gerdirilerek geriliminin alınması (MEGEP, 2008). 

yapışan mıknatıslı termometrelerle veya rayın mantarında açılan deliğe konan cıvalı 

termometrelerle ölçülür. Termometreler, her rayın gölgeli tarafında tabanına veya 

gövdesine yerleştirilmeli ve korunmalıdır. Her ray için en az üç termometre 

kullanılmalıdır. Bunlar germe noktası yakınlarına, serbest rayın orta noktasına ve 

ankraj uzunluğu yakınlarına yerleştirilmelidir.  

Termometreler arası maksimum mesafe 200 m olmalıdır. Termometreyi 

yerleştirdikten sonra ilk okumayı almadan önce en az 10 dakika beklenmelidir. 

Uzamaların hesabında kullanılacak sıcaklık değeri, referans noktası belirlenmeden 

önceki son anda okunmalıdır. Gerdirme için gereken uzama miktarı her ray için 

hesaplanmalıdır. Tüm uzama tam olarak serbest uç (germe noktası) üzerinde 

işaretlenmeli ve orantılı uzamalar referans noktalarının ortasına işaretlenmiştir. 

Böylece germe süresince rayın hareketi daha kolay kontrol edilebilir. Gerdirme 

sırasındaki ray sıcaklığı ile ortalama ray sıcaklığı arasındaki mesafe kazanılıncaya 

kadar gerdirilmeye devam edilir (Onay, 2011). 

Raylarda stres (gerilim) alınmasının en uygun yöntemi gerdirme sureti ile stres 

alınması metodudur. 

4.3.3 Isıtma suretiyle gerilimin dengelenmesi 

Serbest hale getirilen rayların optimum sıcaklık bulununcaya kadar özel ısıtma 

cihazlarıyla ısıtılmak suretiyle gerilimleri alınır. Contalı raylarda yapılması gereken 

ray sıcaklığı toleransları içinde önceden belirli uzunluğa kadar kaynatılan raylar, ray 
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üzerinde yürüyen aparatlara yüklenmiş oksijen tüpleri ve şalomalarla ileri-geri 

gezerek optimum sıcaklık sağlanıncaya kadar ısıtılır. 

Yapılışı aşağıdaki gibidir: 

a) Raylar, optimum sıcaklığın (-20) ve (+15) derece toleransları arasında 144 m’ye 

kaynaklanır. Isıtmak suretiyle gerilim almada ray sıcaklığı, optimum sıcaklığın   

(-4) ve (-20) derece altındaki aralıkta olmalıdır. Örneğin: Optimum sıcaklığı 25 

derece olan yerde 5 ila 21 derece arasındaki ray sıcaklığında yapılır. 

b) UKR yapılacak raylar gerilim almadan önce tamamen gevşetilmelidir. 

c) İlk 144 metre rayın kaynaklanacak başı gönyesine göre delik mesafesi (en az 100 

mm) dikkate alınarak kesilir. 

d)  Rayların optimum sıcaklığın üst sınırı olan +3 derece toleransında hesaplanan 

uzayacağı miktar işaretlenir ve bu uzama sağlanana kadar aparat ile ısıtılır. Aynı 

anda  ısıtılmakta olan raylar, uzamanın kolaylaştırılması için plastik balyozlarla 

tokmaklanır. 

e) Ray ısıtılmaları esnasında kaynak makinesi ısıtılmayan ray üzerine gider, ısıtma 

tamamlanıp yeterli uzama sağlanınca geri gelir. 

f) Uzama sağlandığında diğer 144 metre ray, bir çekiciye (kepçe, loder gibi) bağlı 

çektirme vasıtası ile baş başa getirilir ve makine kaynağı yapılır. 

g) Isıtılan raydaki uzama sağlanınca geri kaçmaması için derhal belirli sıklıkta 

çalıştırılan tirfonözler vasıtası ile 144 metre ray sıkılır. 

h) Eğer aluminotermit ray kaynağı yapılacaksa ray çektirmesinde yeterli kaynak 

aralığı bırakılır. 

i) İkinci contaya geçildiğinde bu sefer diğer 144 metre rayda aynı işlemler tekrar 

edilir. (MEGEP, 2008) 

Isıtma suretiyle ray geriliminin alınması yöntemi oldukça pahalı bir sistem 

olduğundan çok az tercih edilmektedir. Şekil 4.3’te ray ısıtma ekipmanı 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.3 : Ray ısıtma ekipmanı (Onay, 2011). 
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5.  KAYNAKLI RAY BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ 

Artan tren frekansı, yüksek dingil yükleri ve tren hızları gibi faktörler hat yüklerinin 

ve bununla bağlantılı olarak, gerilmelerin artmasına neden olmuştur. Tekerler, 

cebireli ray bağlantılarının boşluklarından geçtiği zamanlar önemli kuvvet etkileri 

bırakırlar. Uzun kaynaklı raylar bu gibi zayıf noktaları önler. Bu durum daha yüksek 

güvenlik sağlar. Kaynağın performansı, kaynak teknolojisindeki gelişmelere bağlı 

olarak artmasına rağmen, kaynaktaki arızalar demiryolları için büyük bir maliyet 

getirmektedir. Üretim sahasına 120 metreye kadar ray teslimatı, hattaki kaynak 

sayısını; bu durum da kaynak arızası sayısını azaltmaktadır. 

Ray birleştirme kaynakları yapılarak aşağıdaki faydaların sağlanması amaçlanmıştır: 

 Bakım maliyetlerini azaltmak 

 Ray kırılmalarını azaltmak  

 Çeken ve çekilen vasıtalardaki aşınmayı azaltmak 

 Gürültüyü önlemek 

 Yolcu konforu arttırmak 

 Enerji tasarrufu sağlamak 

 Üst yapı geometrisinin uygun olması halinde sürati arttırmak 

Dünyada, demiryolu hatlarının imalatında 4 tip ray birleştirme kaynağı 

uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygını uzak ara farkla Alüminothermit ve Yakma 

alın kaynağı yöntemleridir. 

5.1 Alüminotermit Kaynak Yöntemi 

Alüminotermit (thermit) kaynak, tek kullanımlık veya ısıya dayanıklı çok 

kullanımlık potalar içerisine bırakılan malzemenin reaksiyon sonucu eritilerek, 

kaynak boşluğu bırakılan ve iki ray ucuna yerleştirilen tuğla kalıplar içerisine 

akıtılmak suretiyle yapılan bir ray birleştirme kaynağıdır. 
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Termit malzemesi demir oksit (Fe2O3) ve alüminyum (Al) karışımından 

oluşmaktadır. Bu karışım özel tutuşturma çubukları (maytap vs.) vasıtasıyla 

tutuşturularak reaksiyon gerçekleştirilir. Bağıntı 5.1’de meydana gelen reaksiyon 

ifade edilmiştir (Esveld, 2001). 

                                           Fe2O3+2Al → 2Fe+Al2O3+850 kJ                               (5.1) 

Aluminotermit kaynağı aslında bir döküm işlemidir. Demir oksit ve ince taneli  

alüminyumdan oluşan karışım, noktasal olarak ateşlendiğinde 1200 °C sıcaklığa 

ulaşır.  Bu sıcaklıkta karışım içerisinde ekzotermik (ısıveren) bir tepkime başlar ve 

sıcaklık  3000 °C ye kadar yükselir. Tepkime sonucunda ergimiş demir elde eldir. 

Kullanılan  teçhizat ve malzeme tamamıyla taşınabilirdir ve iş herhangi bir harici güç 

kaynağı  kullanılmaksızın yapılabilir. 

Rayların Brinell Sertliği (HB) ısıdan etkilenmemiş bölgede 275 HB iken, kaynak 

metalinde 285 HB’ye yükselmekte ve ince taneli bölgede dar olarak oluşmuş sertlik 

aralığında ise düşmektedir. 650 °C-750 °C’de yumuşak tavlama sıcaklığı kaynaktan 

takribi 55 mm uzaklıkta çelik tane yapısını inceltir (Onay, 2011). 

Alüminotermit kaynak, dünyada en sık kullanılan ray birleştirme yöntemlerinden 

biridir. Özellikle ray bakım ve tamirat işlerinde çok daha sık kullanılmaktadır. 

5.1.1 Alüminotermit kaynak ekipmanları 

5.1.1.1 Ön ısıtma grubu 

Normal veya kısa ön ısıtma sistemi belirlenir. Kısa ön ısıtma sisteminde ısıtmanın bir 

bölümü termit malzemesi ile yapıldığından maliyet olumsuz yönde etkilenir. Ön 

ısıtma malzemeleri brülör tüp, hortum basınç düzenleyici, süpresörden oluşur. Raylar 

teraziye getirildikten sonra ön ısıtma için kalıp tutucu aparat, ön ısıtma için 

kullanılacak şaloma mesafesi ayarlanarak raya sabitlenir. Şekil 5.1’de ön ısıtma 

sistemi, şematik olarak gösterilmektedir.  

Ön ısıtmada hava-benzin, oksijen-(propan+bütan) ve oksijen-asetilen karışımları 

kullanılabilir. 

5.1.1.2 Ray ısıtıcıları 

Ray ısıtıcıları gerektiğinde rayların sıcaklıklarının ayarlanmasında kullanılır. Bir 
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arabası ve tüpü vardır. Alevi raya yayan ve ısının raya ulaşmasını temin eden 2 metre 

 

Şekil 5.1 : Kalıp tutma aparatının ayarlanması ve sabitlenmesi (Demirdağ, 2007). 

uzunluğunda sacdan yarım silindir şeklinde yakıcı bölümleri vardır. Tüpte bulunan 

gaz yakılmak suretiyle ray üzerinde gezdirilerek istenilen bölgenin sıcaklığı artırılır 

(MEGEP, 2008). Şekil 5.2’de ray ısıtma aparatı gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.2 : Ray ısıtma aparatı (MEGEP, 2008). 

5.1.1.3 Pota ve pota ayağı 

Alüminotermit reaksiyonun gerçekleştiği kaba pota adı verilmektedir. Potanın iç 

kısmı yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden üretilmektedir. Potanın alt kısmındaki 

delikten, reaksiyon sırasında meydana gelen eriyik akmaktadır. Potayı ayakta tutmak 

için pota ayağı kullanılır. Günümüzde tek kullanımlık potalar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Şekil 5.3’de çok kullanımlık pota gösterilmiştir. 
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5.1.1.4 Kalıp 

Kullanılacak ray tipine göre termit seçilirken aynı iş tipine uygun kalıp kullanılır. 

Kalıp ambalajı üzerinde; kaynak aralığı, ray cinsi ve ön tavlama süresi bulunur. 

 

Şekil 5.3 : Pota (MEGEP, 2008). 

Kalıplar kuru yerde saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Prefabrik kalıplar nemden 

korunması için naylon kaplar içine konularak ve hava almayacak şekilde 

kapatıldıklarından ambalajları kullanılacakları sırada açılmalıdır. Bulunduruldukları 

ambarlarda yerden yüksekte ahşap ızgaralar üzerinde veya raflarda muhafaza 

edilmelidir. Şekil 5.4’te kalıpların montajı gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.4 : Kalıpların montajı. 
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5.1.1.5 Mastarlama ekipmanları 

Kaynak yapılacak raylar arasındaki boşluğun ayarlanmasında kullanılır. Bunun için 1 

metrelik çelik mastar, sentil ve üçgen mastarlama, ahşap kama ve takozlar kullanılır. 

Şekil 5.5’de mastarlama işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.5 : Mastarlama işlemi. 

5.1.1.6 Ray kesme makinesi ve tirfonöz – blonöz 

Ray kesme makinesi, kaynak yapılacak raylar arasındaki boşluğun hazırlanmasında 

(gerektiğinde) kullanılır. Tirfon ve bulonların sökülüp takılmasında ise tirfonöz-

blonöz kullanılmaktadır. Şekil 5.6’da ray kesme işlemi, Şekil 5.7’de tirfonöz-blonöz 

makinası gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.6 : Ray kesme işlemi. 
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Şekil 5.7 : Tirfonöz-blonöz (Demirdağ, 2007). 

5.1.1.7 Kaynak sıyırma makinası 

Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra oluşan fazlalıkların sıyrılmasında 

kullanılmaktadır. Sıyırma makinesinin bıçakları ray tipine göre seçilmektedir. 

Kaynak sıyırma makinesinin elle, motorla veya hidrolik sistemle çalışabilen tipleri 

vardır. Şekil 5.8’de kaynak sıyırma işlemi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5.8 : Kaynak sıyırma işlemi. 
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5.1.1.8 Taşlama makinası 

Kaynak sıyırma işleminden sonra kalan fazlalıklar ray taşlama makinesiyle 

temizlenerek, rayın yuvarlanma yüzeyi pürüzsüz hale getirilmektedir. Şekil 5.9’da 

ray taşlama işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.9 : Ray taşlama işlemi. 

5.1.2 Alüminotermit kaynağının uygulama aşamaları 

5.1.2.1 Rayların hazırlanması 

Öncelikle hangi ray tipi ve ray kalitesine göre kaynak yapılacaksa ona göre porsiyon 

ve kalıp seçilir. Şekil 5.10’da ray tipi ve malzeme yapısına göre kullanılacak 

kaynaklarla alakalı teknik detaylar mevcuttur. 

Termit kaynak yapılacak noktanın komşu termit noktasına olan uzaklığına bakılır. 

Gerekirse araya kupon (parça) ray konulması suretiyle iki termit arasındaki 

mesafenin 6 m olması sağlanır. Makas bölgesi gibi noktalarda zorunlu olması 

durumunda en az 3 mesnet noktasına (travers veya bağlantı noktasına) oturacak 

mesafe kadar uzunlukta ikinci bir termit kaynak yapılabilir. 

Ray kesme makinesi vasıtasıyla raylar kesilerek, kaynak yapılacak kısımdaki tozlar, 

yağlar, paslar tel fırça ve zımpara taşı vasıtasıyla temizlenerek, Şekil 5.10’daki 

kaynak mesafeleri dikkate alınarak raylar arasındaki mesafe ayarı yapılır. 

Ray açıklığı mesafe ayarı yapılırken tablodaki minimum ve maksimum değerler göz 

önünde bulundurularak mantardan ve ray tabanından ölçümler alınmalı ve toleranslar 
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KAYNAK      

TİPİ

RAY-MALZEME 

TİPİ

Kaynak 

Boşluğu (mm)
Gaz basıncı Kaynak Porsiyon Adı

Ön ısıtma 

şaloma 

yüksekliği(

mm)

Ön 

ısıtma 

süresi 

(dak.)

Ray üst 

yükseliği 

(mm)

Kalıp Sacı 

Çıkartma 

Süresi (dak.)

Metal akışından 

itibaren min. 

sıyırma süresi 

(dak.)

SkV-F 49E1 / 900A 24-26
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar
49/Z 90 SkV        30 - 35 1,5 1,2-1,4 3-3,5 4-4,5

SkV-F 49E1 / HSH 24-26
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar
49/Z 120 SkV             30 - 35 1,5 1,2-1,4 3-3,5 4-4,6

SkV-L75 49E1 / 900A 65-75
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar

49/Z 90 SkV  ve 712/Z 

90 SkV-75 
40-45 2 2-2,4 7,00 10-11

SkV-F 54E1-54E3 / 900A 24-26
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar
54/Z 90 SkV        30 - 35 1,5 1,2-1,4 3-3,5 4-4,5

SkV-F 54E1-54E3 / HSH 24-26
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar
54/Z 120 SkV             30 - 35 1,5 1,2-1,4 3-3,5 4-4,6

SkV-L75 54E1-54E3 / 900A 65-75
Oksijen 5bar,  

propan 1.5 bar

54/Z 90 SkV  ve 712/Z 

90 SkV 
40-45 2 2-2,4 7,00 10-11

SoW-5 49E1 / 900A 28-30
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar
49/Z 90 SoW         40-45 5 1,0-1,2 3,5 5

SoW-5 49E1 / HSH 28 - 30
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar
49/Z 120 SoW         40-45 5 1,0-1,2 3,5 5

SoW-5  L75 49E1 / 900A 65-75
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar

49/Z 90 SoW  ve 1112/Z 

90 SoW5-L-75    
40-65 5 2-2,4 7 13,5-14

SoW-5 54E1-54E3 / 900A 28-30
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar
54/Z 90 SoW         40-45 5,5 1,0-1,2 3,5 5

SoW-5 54E1-54E3 / HSH 28 - 30
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar
54/Z 120 SoW         40-45 5,5 1,0-1,2 3,5 5

SoW-5  L75 54E1-54E3 / 900A 65-75
Oksijen 4bar,  

propan 1.5 bar

54Z 90 SoW  ve 1112/Z 

90 SoW5-L-75    
40-65 5,5 2-2,4 7 13,5-14

NOT I: 1.Kaynağı ateşlemek için mutlaka maytap kullanıcaktır.  2.Delinmiş veya açılmış porsiyon torbaları hemen kullanılmalıdır. Aksi takdirde kesinlikle kullanılmamalıdır.  

3. Kaynak öncesi ray kenarları  0,3mm  iç tarafa doğru ayarlanır.

NOT II: SoW-5-E tipi EURO porsiyonlar sadece EURO potalarla kullanılır ve sıyırma süreleri çok kullanımlık potalara göre dar kaynaklarda 1 dk, geniş 

kaynaklarda 0,5 dk daha uzundur.
 

 

Şekil 5.10 : Kaynak tipine göre teknik detaylar (İstanbul Ulaşım AŞ, 2011). 

göz önünde bulundurularak ayarlama yapılmalıdır. Verilen maksimum değerler 

üzerine çıkılması durumunda kaynak dökümü esnasında kaynağın akması söz konusu 

olabilir. Şekil 5.11’de ray açıklığı toleransları gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.11 : Ray açıklığı toleransları (İstanbul Ulaşım AŞ, 2011). 
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Dar kaynaklarda her iki taraftaki 3 bağlantı elemanı, geniş kaynaklarda ise 4 bağlantı 

elemanı gevşetilerek, uçlara yakın bağlantı elemanlarının ray altı ve elastomer pedler 

alınarak, yuvarlanma yüzeyi (mantar), mantar kenarı ve tabanda çeşitli ebatlardaki 

kamalardan faydalanılarak, 1 m’lik mastarla ayarlamalar yapılır.  Yapılacak kaynak 

çeşidine göre Şekil 5.10’da verilen ray üst kodu yükseklikleri ayarlanır. Tabloda 

verilen yükseklikler, mastarın 0,5 m sağ ve sol tarafında ölçülen ayrı ayrı 

yüksekliklerdir. Şekil 5.12’de mastarlama işleminin şematik görüntüsü verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.12 : Mastarlama (Railsafe, 2005). 

Nemli ortamda çalışma yapılıyorsa raylar 50
o
C

’
ye kadar ısıtılarak rayların nemi alınır 

ve kaynak sabit ekipmanlarının yerleştirilmesi aşamasına geçilir. 

5.1.2.2 Mengenenin yerleştirilmesi ve kalıpların montajı 

Kaynak mengenesi ray mantarı üzerine sabitlenerek şaloma yüksekliği yapılacak 

kaynak tipine göre seçilerek ayarlanır. Şaloma ayarında, şaloma ucunun kaynak 

bölgesinin merkezine gelmesine dikkat edilmelidir. Kullanılacak şaloma, mutlaka 

yapılacak olan kaynak tipine göre seçilmelidir. Şaloma yüksekliği ayarlandıktan 

sonra şaloma tutamağı ile birlikte çıkartılır ve kenara bırakılır. 

Kalıplar yerleştirilmeden önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Kırık, çatlak 

ve nemli kalıpların kullanılmaması gerekmektedir. Sağlam olan kalıplar seçilip, kalıp 

tutturma sacı içerisine yerleştirilerek kontrolü yapılır. Zor girmesi durumunda tuğla 

kalıplar törpülenerek sacın içine kolayca girmesi sağlanmalıdır. Kalıplar, kalıp 

sacları içerisine yerleştirilerek, önce birinci kalıp raya monte edilir ve kaynağı 

ortaladığına dikkat edilir. Birinci kalıp mengene kolları vasıtasıyla hafifçe sıkıştırılır 

ve ikinci kalıp yerleştirilmeden önce kaynak boşluğunun üst kısmı karton parçası ile 

kapatılır. İkinci kalıp yerleştirilirken üstten ve alttan parmaklarla tuğla kalıplar 
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kontrol edilir ve iki kalıbın aynı düzlemde olmasına dikkat edilir. Kalıp ayarları tam 

yapıldıktan sonra her iki kalıp mengene vasıtasıyla eşit kuvvette sıkılır.  

Kalıplar oturtulduktan sonra kumlama (macunlama) kısmına geçilir. Öncelikle 

kumun kıvamında olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kumun mutlaka yoğrulabilir 

olması gerekmektedir, kuru olması durumunda su ilave edilerek yoğrulabilir kıvama 

getirilmelidir. Kıvamında olan kum, tuğla kalıp kenarlarına, üstüne ve alt taraflarına 

sıkı bir şekilde bastırılarak uygulanmalıdır, kumun veya macunun kalıp içerisine 

girmemesine özen gösterilmelidir. 

Kalıpların kumlanması veya macunlanması tamamlandıktan sonra cüruf kapları 

yerleştirilir. Nemli olan cüruf kaplarının nemi, ısıtılmak suretiyle alındıktan sonra 

yerleştirilmelidir. Cüruf kapları yerleştirildikten sonra, sağ ve sol taraftaki ray 

mantarlarının yanmaması için mantar üzerine ray koruma sacları yerleştirilir. Şekil 

5.13’te macunlama işlemi gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 5.13 : Macunlama işlemi. 

5.1.2.3 Potanın hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön ısıtma 

Çok kullanımlık pota kullanılması durumunda öncelikle pota hazırlanır, serbest 

hareket eden fazla cüruflardan arındırılır (sıkı yapışmış cüruflara dokunulmamalıdır), 

tıpa bölgesi açılır ve potanın nemden arıtılması için, hafif şaloma alevi ile potanın dış  
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yüzeyi en az 100 
o
C olacak şekilde ısıtılır. Tek kullanımlık potalarda ısıtma 

yapılmaz, aşırı nemli olan ve çatlak potalar kullanılmaz. 

Potanın içine kullanılacak porsiyonun malzemesi dökülür ve pota kapağı üzerine 

kapatılır. Tek kullanımlık potada da aynı işlemler uygulanır. Tek kullanımlık pota 

içerisinde porsiyon hazır halde ise bu aşamaya kadar her hangi bir işlem uygulanmaz. 

Hazırlanan tek kullanımlık veya çok kullanımlık potalar düzgün bir şekilde pota 

tutma aparatı üzerine yerleştirilir. Yerleştirme esnasında rayların ve kalıpların 

oynamamasına dikkat edilir ve pota deliğinin, kalıpların tam ortasına gelecek şekilde 

ayarı yapılır. Pota deliği ile kalıpların üst noktası arası mesafe 3 cm olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

Ayarlar yapıldıktan sonra pota döndürülerek yana alınır ve ön ısıtmaya geçilir. Ön 

ısıtmada, hangi tür porsiyon kullanılıyorsa Şekil 5.10’daki oksijen/propan gaz basınç 

ayarları ve ön ısıtma süreleri kullanılmalıdır. Porsiyona göre şaloma seçilerek 

oksijen/propan ön ısıtması aşamasına geçilir.  

Öncelikle oksijen valfi tamamen açılır ve yaklaşık 3 sn sonra propan valfi kısmen 

açılır. Uygun bir ateşleyici ile şaloma tutuşturulur ve şaloma alevi,  propan valfi ile 

alev çekirdekleri yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda olacak şekilde ayarlanır. Şaloma, 

daha önceden ayarlanan mengene üzerindeki yuvasına kaynağı ortalayacak şekilde 

yerleştirilerek sabitlenir. Ön ısıtma da fazla oksijen kullanılarak ısıtma 

yapılmamalıdır. Bunun için propan, şaloma alevinde çatırdayan bir gürültü 

çıkarıncaya kadar ayarlanmalıdır ve hemen ardından çatırdayan gürültüler tam 

kaybolduğu an kapatılmalıdır. Bu işlemler sonucunda, şalomanın alevi sadece propan 

ile oynanarak 35 cm yükseklikte olacak şekilde ayarlanır. Ön ısıtma süreleri Şekil 

5.10’daki sürelere göre yapılır ve şaloma tutamağı ile birlikte çıkartılır. Şekil 5.14’te 

ön ısıtma işlemi gösterilmiştir. 

5.1.2.4 Alüminotermit reaksiyon, kaynak sıyırma ve taşlama 

Ön ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra pota düzgün bir şekilde kalıpları ortalayacak 

şekilde kaynak üzerine alınarak, maytap vasıtası ile porsiyon tutuşturulur. Şekil 

5.15’te alüminotermit reaksiyon gösterilmiştir 
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Şekil 5.14 : Ön ısıtma işlemi. 

. 

 
 

Şekil 5.15 : Alüminotermit reaksiyon. 

Tutuşturulan porsiyon 30 saniye içerisinde kalıplar içerisine boşalmamışsa, potanın 

altındaki tapa deliğine müdahale edilerek porsiyonun boşaltılması sağlanır.  

Şekil 5.10’daki sürelere göre önce kalıp sacları çıkartılır ve maksimum 1 dakika 

sonra kalıpların etrafı kesilmeye başlanır. Kesilen kalıplar yana yatırılarak 

porsiyonun sıvı halde olup olmadığına bakılır. Porsiyon halen sıvı halde ise biraz 

daha beklenir sıvı halde değilse kalıplar kesilen noktalarından yatırılarak bir kürek 

üzerine devrilir. Şekil 5.10’daki süreye bakılarak hidrolik veya mekanik sıyırma 



35 

makineleri ile kaynak sıyrılır. Kalıpların kenarları ise yana yatırılarak ray üzerinde 

bırakılır. 

Sıyırma işleminden sonra kaba taşlamaya geçilir ve taşlama makinesindeki taş raya 

dokunmayacak şekilde kaba taşlama yapılır. İnce taşlama işlemi kaynak tamamen 

soğuduktan sonra yapılmalıdır. İnce taşlamaya geçmeden önce ray bağlantı 

elemanları takılmalı ve hat işletmeye açılacak şekilde hazır hale getirilmelidir. 

Kaynak tamamen soğuduktan sonra ince taşlama yapılır. 

5.1.2.5 Kaynak kontrolü 

İnce taşlama yapıldıktan sonra ray mantar kenarındaki kaynak bölgesi 1 m’lik 

mastarla kontrol edilir. Ekartman artırımına 0,3 mm müsaade edilmesi gerekirken, 

ekartman daraltmasına müsaade edilmez.   

Ray mantarındaki yüksek ve düşük kaynaklar yine 1 m’lik mastarla kontrol edilir. 

Yüksek kaynakta mastarın her iki ucundaki yüksekliklerin aritmetik ortalaması 0,3 

mm ve altında olmalıdır. Düşük kaynakta ise  1 m’lik mastar merkezlenir ve bulunan 

yükseklik 0,3 mm ve altında olmalıdır. Mantar yüzeyindeki dalgalanma, 20 cm’lik 

mastarla kontrol edilir ve maksimum 0,2 mm boşluk kalacak şekilde düzeltme 

yapılmalıdır. İnce taşlamadan önce veya sonrasında kaynak etrafındaki tüm 

fazlalıklar temizlenir ve kullanılan ekipmanlar toparlanarak çalışma bölgesi terk 

edilir.  

5.1.3 Alüminotermit yönteminde dikkat edilecek hususlar 

 Ray kaynağı yapılacak bölge emniyet şeridiyle çevrilip sahada çalışan diğer 

personellerin şeritle çevrilen bölgeye girmesi engellenmelidir. 

 Rayın düzgünlüğü, kaynaklanacak ray boyunca balast profilinin uygunluğu, 

ray bağlantılarının uygun durumda olması sağlanmalıdır. 

 Kaynak yapılacak contanın bulunduğu traversler arasındaki mesafenin teknik 

şartnamelere uygun olması gerekmektedir. Cebire delikli raylarda, delikler 

zarar görmüş ve çatlak olmamalıdır. 
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 Rayların kusurlu veya ondülasyonlu olduğu durumlarda kaynak 

yapılmamalıdır. 

 Yağmurlu ve karlı havalarda kaynak yapılmamalı ancak zorunlu hallerde 

kaynak işlemi su geçirmez özellikte olan çadır altında yapılmalıdır. Pota, 

baga, kalıp, tıpa ve termit malzemesinin her zaman kuru olması, güvenlik ve 

kaliteli bir kaynak için mutlak gerekliliktir. 

 Ray başları tel fırça veya zımpara taşı vb. aletlerle yağ, pas ve kirden 

arındırılmalıdır. 

5.2 Yakma Alın Kaynak Yöntemi 

Yakma alın kaynağı, bir direnç basınç kaynak yöntemidir. Kaynak yapılacak rayların 

ağız kısımları, düzgünce tıraşlanarak erime sıcaklığına kadar ısıtılır. Daha sonra da 

belirli bir basınçla birbirine alın alına yapıştırılır. Kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman 

malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. 

Bunun için gerekli kaynak ısısı, elektrik akımının aktığı kontak noktasının direnci ve 

yüzeyler arasındaki ark ile sağlanır. Uygulanan eksenel basınç ile erimiş metal ve 

oksitler dışarı sürülerek ana metal bir miktar yığmaya uğratılır. Yakma alın kaynağı 

atölyelerde ve sahada ray bağlantılarında ve uzun kaynaklı rayların üretimi için en 

yaygın kullanılan kaynak prosesidir (Onay, 2011). 

Fabrikada sabit alın kaynağı makineleri ile raylar belirli uzunluğa kadar (168 veya 

180 m gibi) kaynaklanır. Kaynaklanan bu raylar özel taşıma vagonları ile kullanım 

yerlerine sevk edilir. Kullanım yerlerinde raylar daha uzun hale getirilmek 

istendiğinde, aliminotermit veya seyyar alın kaynak makineleri ile kaynak yapılır. 

Fabrikada yapılan kaynak; zaman, hava şartları ve arazi şartları gibi olumsuzluklar 

olmadığı için daha ekonomik ve kalitelidir. Tek olumsuz yönü kullanım yerlerine 

gönderilmede yaşanan gecikmeye sebep olsa bile diğer avantajların yanında göz ardı 

edilebilir. 

Kaliteli bir alın kaynağı elde edebilmek için kaynak, sıcaklık ve zaman parametreleri 

titizlikle ayarlanmalıdır. Yüksek aşınma dayanımından dolayı yüksek ray aşınma 
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oranının olduğu yollardaki östenitik manganez çelik raylarına uygulanmasında çoğu 

kez yakma alın kaynağı tercih edilmektedir. 110 kg/mm² çekme dayanımına sahip, 

kromlu raylarda doğal soğutma ısı etkili bölgede (HAZ: Heat Affected Zone) 

martenzittin yüksek seviyede oluşumuna sebep olabilir. Bu bölgedeki sertliğin 

artışına ve aynı zamanda rijitliğin azalmasına sebep olur. Mikro yapı içinde oluşan 

gerilmeler tavlama yapılarak giderilebilir. 

Yakma alın kaynağının diğer bir uygulama şekli mobil yakma alın kaynak makinesi 

ile yolda yapılan kaynak işlemidir. Uzun kaynaklı rayların üretimine bağlı olan bu 

prosesin uygulama ve gereksinimleri atölyelerdeki gibidir ve bütün bu faktörler 

yoldaki benzer işlerde aynen uygulanabilir. Metalürjik ve mekanik bağlantı açısından 

bir mobil kaynak makinesi ile yapılan kaynak, sabit bir tesisteki proses ile aynı 

kalitededir (Kökçe, 2002). 

5.2.1 Yakma alın kaynağının esasları ve dikkat edilecek hususlar 

Yakma alın kaynağı, her iki iş parçasının uçlarına kavrama çeneleri üzerinden bir 

transformatörden beslenen bir elektrik akımının geçirilmesi suretiyle birbirine 

bağlanacak parçaların ısıtıldığı bir direnç kaynak işlemidir. İkinci devre iki iş 

parçasının bitişmesi sırasında kapanır. Kaynak, elektrik ark sistemi ile ray başları 

eritilip iki ray birleştirilerek yapıldığından hiçbir ilave madde (elektrot, eritici madde, 

koruyucu gaz vb.) kullanılmamaktadır. 

Akım, hareket ve basınçla karakterize edilmiş yakma alın kaynağı prensipleri Şekil 

5.16’da gösterilmiştir. Yüksek kalitede kaynak elde etmek için yakma operasyonu 

krater oluşumu olmaksızın temas yüzeylerini yumuşatmalıdır. Yüzey ve komşu ray 

bölgesi; kaynak dikişinde gözenekler, milro boşluklar ve metalik olmayan bileşikleri 

önlemek için şişirme esnasında kafi hareketi sağlamak üzere ergime sıcaklığında 

olmalıdır (Kökçe, 2002). 

Grafikte kaynak basıncının değişimi zamana bağlı olarak gösterilmiştir. Ray 

alınlarıyla ısıtıcı yüzeyi arasında tam temasın sağlanması için basınç alıtında raylar 

ön ısıtma süresi kadar tutulur. Şişirme için ray uçlarının tüm kesit alanı boyunca 

üniform olarak ön ısıtılması önemlidir. 
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Ön ısıtma süresinin sonunda ray başları uygulama basıncı altında yakma ve şişirme 

işlemine tabi tutulur. Bu süreyi gerekenden kısa tutmak, erimiş plastik kısmın 

derinliğinin kaynak için gerekli olandan kısa kalmasına sebep olabileceği için 

bundan sakınılmalıdır. Gerekli şişirme kuvveti birleşim yüzeylerinin kesit sahasına 

ve kaynak edilecek rayın sıcak akma noktasına bağlıdır (Onay, 2011). 

Daha sonra basınç düşürülerek sıfıra yakın bir değerde sabitlenir. Bu süre grafikte 

başlangıçtan yaklaşık 100 saniye sonrasına denk gelir. Bu sürenin olabildiğince kısa 

tutulması son derece önemlidir, çünkü ray ağızları bu süre içinde soğumaya yüz 

tutacağı gibi havayla direkt temas altında kalan erimiş malzemenin termal 

oksidasyon yapma ihtimali vardır. Böyle bir durumda kaynak kalitesi çok 

düşeceğinden ısıtıcının çekilmesi ve rayların yapıştırılması çok çabuk 

gerçekleştirilmelidir (Kökçe, 2002). 

 

Şekil 5.16 : Yakma alın kaynağı prensibi (Esveld, 2001). 

5.2.2 Yakma alın kaynağının avantajları 

 Ray malzemesine yabancı olan bir malzeme kullanılmaz, böylece kalitesi 

yüksek ray kaynakları elde edilebilir. 

 Kısa ısıtma bölgesi (erime kaybı 30-40 mm) dolayısıyla eşit kalan bir sertlik 

derecesi mevcuttur. 

 Tam mekanize bir kaynak çeşitidir. İnsan faktörüne bağlı hatalar mininmum 

düzeydedir. 

 Kaynak için ön tavlama ve hazırlık işlemi yoktur. 
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 Kaynak verimliliği en yüksek yöntemdir. 

 Bir kaynak süresinin ortalama 3 dakika olması, birim zamanda daha çok 

kaynak yapılmasına imkan verir. 

 Malzeme sarfiyatı en düşük ve çevreye en az zarar veren kaynak yöntemidir. 

Yakma alın kaynak yöntemi; R260 900A kalitesindeki raylarda, eğilme dayanımı 

ortalama 125 ton ile en yüksek eğilme dayanımlı, gerilme dayanımı ortalama 80 

kg/mm
2
 ile en yüksek gerilme dayanımlı kaynak yöntemidir (Onay, 2011). 

5.2.3 Yakma alın kaynağının uygulama aşamaları 

Yakma alın kaynağı işlemi beş farklı işleme kadar olan bir sıra ihtiva eder: 

 Ön yakma 

 Ön ısıtma 

 Yakma 

 Basma (Şişirme) 

 Soğutma 

Yukarıdaki işlemler, kaynak işleminin karakteristiklerindendir ve daima gereklidir. 

Bu işlemler genellikle aşağıdaki parametrelerin gerektiği şekilde ayarlanması ile 

kontrol edilir: 

 Transformatörün yüksüz voltajı 

 Uçların ilerlemesi (hız, hareket) 

 İş parçalarının uçlarına tesir eden kuvvet 

Kaynak işlemi içindeki en önemli değişkenler bir kaynak diyagramı içinde zamana 

göre kaydedilebilir. 
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 İkinci devredeki akımın yoğunluğu (şiddeti) 

 Besleme seyri 

 Besleme kuvveti (Kuday ve Ertürk, 1997). 

5.2.3.1 Hizalama 

Kaynaklanacak ray başları 4 farklı noktadan hiza alınarak ayarlanır. Ray yükseklik 

farkının sıfır olması arzu edilse de, maksimum 1,5 mm’ye kadar yükseklik farkı 

kabul edilebilmektedir. Ray başlarının hizası otomatik olarak makine tarafından 

yapılır. 

Ray uçları, iki çene çiftini ortalayacak biçimde, bir açıklık bırakılmadan kaynak 

makinesine yerleştirilir. Aynı kesitteki raylar; ray mantarı bölgesinde birbirine bakan 

ray tekerlek temas köşelerinde, ray-tekerlek sürtünme yüzeyinde ve taban 

kenarlarında aynı seviyede olacak şekilde ayarlanır. 

Dört köşeli kaynak yoksa, kaynağa başlamadan önce kaynaklanacak ray yüzeylerinin 

rayın boy eksenine dik olarak ayarlandığına dikkat edilmelidir. 

Kaynak makinesinde akım taşıyan çenelerin temas noktaları, bir metalik fırça ile 

fırçalanmalı, böylece çeneler temiz tutularak temas direncinin üniform olarak düşük 

tutulmasının sağlanması gerekmektedir.  

5.2.3.2 Yakma 

İki ray ucu farklı noktalarda temas edene kadar birbirine yaklaştırılır. Bu temas 

noktasında akım akmaya başlar. Yüksek akım yoğunluğunda, çıkıntılı malzeme 

bölgesel olarak buharlaşıp eriyebileceği sıcaklığa kadar kısa sürede ısıtılır. 

Buharlaşma basıncının etkisi altında erimiş metal, aralıktan dışarı atılır. Dik köşeli 

yakmaya devam edildiğinden, uç yüzeyleri tüm kesit sahası üzerinde temas edene 

kadar, ray uçlarının diğer kesimleri arasında temas sağlanır (Kökçe, 2002). 

Makinenin her iki ucundaki iki kavrama çenesi çiftlerinin ikisi ile bağımsız olarak ya 

da makinenin her iki ucundaki kavrama çenesi çiftlerinden biri ile bir arada 

gerçekleştirilir. Akım taşıyıcı kavrama çeneleri iyi bir iletkenden (örneğin özel bir 

bronz gibi) yapılır ve su soğutmalıdır. Akım taşımayan çeneler genellikle çelikten 
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yapılır. Kavrama cihazları ray uçlarını mümkün mertebe doğru ve hassas olarak aynı 

eksende tutmalıdır. Kavrama kuvveti şişirme sırasında kaymayı önlemek üzere  

şişirme kuvvetinden 1,5 ila 2 defa büyük olmalıdır (Kuday ve Ertürk, 1997). 

Güç iletme tipi üniform  ısıtma için önemlidir. Bu farklı kalınlıktaki ray kesitlerine  

titizlikle uygulanır. Bu nedenle güç, her bir çiftin birer çenesi üzerinden tatbik  

edilmelidir. Gerekirse bu, iki kaynak trafosunda, çene temas yüzeylerinin konumu 

bölgesel akım  şiddetini etkiler, bu nedenle de kaynak edilecek rayların  ısıtılmasını 

etkiler (Kökçe, 2002). 

5.2.3.3 Ön tavlama 

Ön  ısıtma için her iki ray ucu birbirine temas ettirilir. Transformatör tarafından 

temin edilen gücün, tüm kesit alanı boyunca çeşitli temas noktalarında metalin 

atılmasına lüzumundan fazla meydan vermemesi için besleme miktarı çok yüksek 

tutulur. Kaynak işleminde düşük voltaj yüksek akım uygulanmalıdır. Düşük voltaj  

ray başlarındaki krater hasarlarını en aza indirmek için seçilmelidir. Kaynak 

parametreleri seçildikten sonra  ön ısıtma çevrimi tam kontrollü otomatik modda 

çalıştırılır. Yüksek akım şiddeti sonucu olarak temas noktaları ve bunlara yakın 

bölgeler  ısıtılır. Mevzi sahalarda bile herhangi bir oluşum olmamasını sağlamak için, 

bir geri çevirme işlemi ön  ısıtma için kullanılır. Bunun için; bir temas süresinden 

sonra ray uçları geri çekilir ve sonra ikinci bir süre tekrar temas ettirilir. Bu 10 ila 20 

defa tekrar ettirilir. Besleme kuvveti ön ısıtma son bulduğunda bunu gösterir (Kuday 

ve Ertürk, 1997). 

5.2.3.4 Yanma 

Kıvılcımlanmaya başlamak için besleme miktarı ön  ısıtma ile mukayese edildiğinde 

önce azaltılır. Böylece transformatörden temin edilen enerji temas noktalarında 

metalin erimesi ve buharlaşmasına yeterli olur. Ray uçlarının ön  ısıtma sıcaklığının 

faydası birleşen yüzeylerde oksidasyon oluşumunu engelleyen bir koruyucu 

atmosferin oluşumu için tüm kesit sahası boyunca uniform olarak ortaya çıkan metal 

buharlaşmasını sağlamak üzere kıvılcımlanmanın yeterli miktarda kısa sürede 

oluşabilmesidir. Sayısız temas noktalarından metalin dışarı atıldığı küçük kraterler 

oluşur (Kuday ve Ertürk, 1997). 
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Kıvılcımlanma sırasında, giriş akımının yoğunlaştırıldığı sadece birkaç temas 

noktasında çok yavaş bir kıvılcımlanma miktarı oluşur. Bu geniş kraterlerin küçük 

bir miktarını arkasında bırakacak bir kaç geniş metal artığının düzensiz aralıklarla 

dışarı atılması nedeni iledir. Yakma işlemi üniform olmaya başlar ve metal 

buharlaşması ile meydana çıkan koruma artık yetersiz olur. Bu nedenle, besleme 

miktarını ve böylece akımı yakma işleminin sonuna doğru artırmak yani yavaş yavaş 

artan miktarlarla yakmayı ilerletmek, avantajlarını ispat etmiştir. Bu, birbirlerine 

basan ray yüzeylerinin metal buharlaşma ile ilave oksidasyona karşı korunması ve 

erimiş metalin dışarı atılması suretiyle bu yüzeyler temizlendiğinden şişirme 

işleminden önce derhal birleşim için bu yüzeylerin en iyi yolla hazırlanmasını ve 

sayısız küçük kraterler nedeniyle kâfi miktarda yassı damar oluşmasını sağlar 

(Kökçe, 2002). Şekil 5.17’de yanma işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.17 : Yakma alın kaynağında yanma işlemi. 

5.2.3.5 Şişirme 

Yakma ile hazırlanmış birleşme yüzeyleri şişirme sırasında yaklaşık 100 mm/sn 

kadar yüksek bir besleme hızında birbirine bağlanır. Kaynak akımının şişirme 

başlayana kadar devrede kalması böylelikle son ana kadar birleşme yüzeylerinin 

korunmayı muhafaza etmesi önemlidir. Birleşme yüzeylerinin birbirine karşı 

preslenmesi ile yumuşak metal, aralığın dışına sıkıştırılır ve ray uçları kendiliğinden 

tipik bir artık kordonu oluşturarak plastik deformasyona uğrar. Plastik 

deformasyonun bir sonucu olarak  şişirme kuvveti sürekli eşit miktarlarda artar. 
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Birleşme yüzeylerindeki yumuşak metalin sıkıştırılması için belirgin bir minimum 

şişirme hareketi gereklidir. Bu makineden makineye ve şişirmeden önceki yakma  

hareketine bağlı olarak değişir. Yakma sırasında iyi korunmuş birleşme yüzeyleri, 

düzensiz yakma hareketi altında çalışanlardan daha az şişirme hareketi gerektirir. 

Gerekli minimum şişirme hareketi birleşim yüzeylerindeki yumuşak kütlenin dışarı 

bastırılmasında veya birleşim yüzeylerinin arkasındaki plastik deformasyon 

bölgesinde harcanır. Gerekli şişirme kuvveti birleşim yüzeylerinin kesit sahasına ve 

kaynak edilecek rayın sıcak akma noktasına bağlıdır. Daha düşük çekme değerli ray 

çelikleri için basınç daha az olabilir. Örneğin; en azından 880 N/mm
2
 lik bir çekme 

dayanımına bağlı rayların kaynağı için gerekli şişirme basıncı 40 N/mm
2
 dir. Kesit 

alanı, eşit olarak  şişirilebilmesi için her iki ray başının eşit olarak ısıtılması 

gereklidir. Eğer kesit alanının bir parçası, örneğin ray mantarı daha küçük sıcaklıkta 

ise, bu kısım tüm baskı kuvvetini diğer kısmı bırakarak emecek bu takdirde ray 

tabanı yetersiz şişirilecektir (Onay, 2011). Şekil 5.18’de şişirme işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.18 : Yakma alın kaynağında şişirme işlemi. 

5.2.3.6 Soğutma 

Kaynak, malzemenin özelliklerine uygun olarak kaynak edilen ray soğumaya 

bırakılmalıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan haddelenmiş ray çelikleri için 

şişirmeden hemen sonra durgun havada soğutma, kaynak dikişi içinde ve  ısıdan 

etkilenmemiş bölgede haddeleme  şartındaki rayın yapısına uygun bir yapı elde 

etmek için yeterlidir. Kaynak ve sıyırmadan sonra direk olarak 1,2 m temelde 2 

mm’lik bir gerilim giderme yükseltmesi verilir (Kökçe, 2002). 
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Sıyırmadan sonra, kaynak kordonu yüksek hızla manuel makinelere veya son 

zamanlarda geliştirilmiş otomatik kopça taşıyıcılarıyla mantar bölgesini eşit seviyeye 

getirmek için taşlanır. Tabanın üst tarafı ve harici durumlarda gövde de elle taşlanır.  

Doğrultma işlemi 150 C’nin altında soğuk olarak yapılabilir. Sıcak doğrultma 

mantar ve tabanın farklı soğuma sürecinden ortaya çıkan kaynak eğilmesini neden 

olabilir. Ray, her biri iki destek ve bir ayarlanabilir hidrolik silindirle teçhiz edilmiş 

preslerde bükülmek suretiyle kaynak bağlantısında yatay ve dikey olarak doğrultulur. 

Doğrultmadan önce, doğrultma sırasında ve sonrasında ray bir metrelik çelik cetvelle 

bağlantı noktasında kontrol edilir. Doğrultma işlemi sonrasında bir metrelik mastar 

ile yapılan kontrollerde toleranslar yuvarlanma yüzeylerinin yüksekliği boyunca  -0,2 

ila  +0,3 mm, buden temas köşesinin yatay sapması yönünde ise -0,3 ila +0 mm’dir 

(Onay, 2011). Şekil 5.19’da soğuma işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.19 : Yakma alın kaynağında soğuma işlemi (Onay, 2011). 

5.2.4 Yakma alın kaynağının uygulama yöntemleri 

5.2.4.1 Mobil yakma alın kaynak yöntemi 

Mobil yakma alın kaynak yöntemi, rayların arazide mobil kaynak makinasıyla 

kaynatılarak uzun kaynaklı ray elde etme işlemidir. 

5.2.4.2 Fabrikada sabit alın kaynak yöntemi 

Fabrikada sabit alın kaynağı makineleri ile raylar belirli uzunluğa kadar (168 veya 
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180 m gibi) kaynaklanır. Kaynaklanan bu raylar özel taşıma vagonları ile kullanım 

yerlerine sevk edilir. Kullanım yerlerinde raylar daha uzun hale getirilmek 

istendiğinde, alüminotermit veya mobil direnç alın kaynak makineleri ile kaynak 

yapılır. Fabrikalarda yapılan kaynaklar zaman, hava şartları, arazi şartları gibi 

olumsuzluklar olmadığı için daha ekonomik ve kalitelidir. Tek olumsuz yönü 

kullanım yerlerine gönderilmede yaşanan gecikme olsa da diğer avantajların yanında 

göz ardı edilebilir (MEGEP, 2008). 
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6.  RAY KAYNAKLARINA UYGULANAN TESTLER 

6.1 Sertlik Testi 

Yapılan yakma alın kaynağının iki ayrı hattı boyunca ölçülen Vickers sertlik 

profillerini gösteren eğrilerin karakteristikleri Şekil 6.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 6.1 : Yakma alın kaynaklı rayların sertlik profilleri (Kökçe, 2002). 

Kaynak bölgesi ray metalinden daha serttir. Zira kaynak bölgesindeki sertlik 

profilinin yapısı, uzun servis ömrü boyunca ray yuvarlanma yüzeyinin düzgün 

kalmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

Etkilenmemiş ray çeliğine göre ısıdan etkilenmiş bölgenin sınırındaki sertlikte 

azalma görülür, bu azalmanın ray bağlantı bölgelerinde dar olması arzu edilir. 
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Isıdan etkilenmiş bölge, kontrollü soğutulduğundan tane yapısı farklılık arz eder. İri 

tane yapısı, erime sıcaklığına çok yakın sıcaklıklarda malzemenin ısıtılmasının bir 

sonucu olarak birleşme yüzeylerinin yanında oluşur. Bitişik olan normalize olmuş 

bölgeler ince tanelidir. Ancak, ray çeliğinin ısıtılması sırasında oluşan tavlanmış dar 

bölge ısıdan etkilenmiş bölgenin dış sınırını oluşturur. Bu sertlikte düşmenin ortaya 

çıktığı yerdir (Kuday ve Ertürk, 1997). 

Makro ve mikro inceleme için dört kaynak bölgesinden kesit alınarak, ikisi DIN EN 

14587-2 Annex E bölümü uyarınca yapılan sertlik testine tabi tutulur. Elde edilen 

asgari ve azami sertlik dereceleri aşağıda belirtilen gerekleri yerine getirmelidir:    

 En az sertlik P - 30 HV30 değerinden daha düşük olmamalı,   

 En fazla sertlik P + 60 HV30 değerinden fazla olmamalı,   

Burada; P, ana rayın ortalama sertliğidir (DIN EN 14587-2). 

İstanbul-Ankara yüksek hızlı demiryolu projesinde 6 adet alüminotermit kaynak 

numunesi üzerinde DIN EN 14730-1’e göre ölçüm yapılmıştır. Üç adet sertlik 

ölçümünün ortalaması Çizelge 6.1’de verilen ray yüzeyi sertlik değerlerine uygun 

olduğu görülmüştür. 

Çizelge 6.1 : Ray yüzeyi sertlik aralığı, (HB) (Yücel, 2009). 

Ray kalitesi 

Sıcaklıktan 

etkilenmeyen 

rayın sertliği 

(HB)  

Kaynak merkezinin sertliği (HB)  

R260 (900A) 260-300 280 20  

Not: Sertlik ölçümü yapılmadan önce kaynak yüzeyi 0,5 mm taşlanacaktır. 

6.2 Yorulma Testi 

Uygulamada kullanılan birçok makina parçası ve yapı elemanı tekrarlı yüklere ve 

titreşimlere maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında çalışan metalik malzemeden 

yapılmış parçalarda, gerilmeler malzemenin statik dayanımından küçük olsa dahi 

belirli bir çevrim sayısından sonra yüzeyde bir çatlama ve bunu takip eden kopma 

olayı meydana gelir. Meydana gelen bu olay yorulma olarak adlandırılır. 

Malzemenin kullanım yerinde yorulmaya etki eden faktörlerin fazla olması ve 

uygulamada statik yüklemeye nadir rastlanması sebebi ile günümüzde meydana 
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gelen hasarların önemli bir kısmı yorulmadan ileri gelmektedir. Özellikle raylar 

kaynak bölgelerinde trenlerin dingil yüklerine maruz kaldıklarından kaynakların 

yorulma dayanımı kullanım ömrü ve maliyetler açısından çok büyük önem 

taşımaktadır.  

Testler 1 m açıklığında basit mesnetlenmiş ve tam ortasında ray kaynağı bulunan bir 

ray üzerinde yapılmaktadır. 20 ton ile 0,5 ton arasında değişen yük 5,55 Hz frekansla 

2.000.000 çevrim uygulandıktan sonra kaynakta herhangi bir çatlama ve kırılmanın 

gözlenmemesini gerektirmektedir. Söz konusu testlerin TCDD ve İ.T.Ü’nin birlikte 

kullandığı Haydarpaşa Statik Yorulma laboratuarında uygulaması yapılabilmektedir. 

Şekil 6.2’de Haydarpaşa Statik Yorulma Laboratuarı’nda kaynaklanmış rayın 

yorulma deney düzeneği gösterilmiştir (Onay, 2011). 

 

Şekil 6.2 : Rayın yorulma deney düzeneği (Onay, 2011). 

İstanbul-Ankara yüksek hızlı demiryolu projesinde 1 adet kaynaklanmış, sıyrılmış ve 

taşlanarak profiline getirilmiş yakma alın kaynak örneği hazırlanmış ve tüm örnekler 

DIN EN 14587-2 Annex  C’ye göre yorulma testine tabi tutulmuştur. Aynı projede 3 

adet alüminotermit kaynak numunesi üzerinde yorulma testi,  DIN EN 14730-1’ye 

göre yapılmıştır. Tüm test parçaları yorulma testi sonuna kadar kırılmadan kalmıştır 

(Yücel, 2009). 

6.3 Statik Eğilme Testi 

Eğme; iki desteğe serbest olarak oturtulan, genellikle daire ve dikdörtgen kesitli düz 

bir deney parçasının yön değiştirmeksizin ortasına bir eğme kuvveti uygulandığında 
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oluşan biçim değişmesidir. 

Ray kaynağı statik eğilme testinde, kaynaklanmış rayın ortasına tekil bir kuvvet 

uygulamak suretiyle numune eğilme gerilmelerine maruz bırakılır. Rayın çatlamadan 

yapabildiği maksimum sehim ölçülür. Uygulanan kuvvet ray kırılana kadar arttırılır 

ve kırılma yükü tespit edilir. Rayın çatlamadan vereceği sehim miktarı en az 15 mm 

ve kırılma yükü minimum 82 ton olmalıdır (Onay, 2011). 

Şekil 6.3’te statik eğilme deney düzeneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.3 : Statik eğilme test düzeneği (Onay, 2011). 

 

6.4 Ultrasonik Muayene 

Ultrasonik dalgaların bir malzeme içerisinde bir prob aracılığı ile bir demet halinde 

gönderilmesi ve malzemenin içerisinde geçen dalga demetinin değişime uğraması, 

dalgaların malzemeden çıktığı anda aynı veya başka bir prob aracılığı ile alınması, 

proba gelen dalgaların probun piezo elektrik kristali tarafından tekrar elektrik 

titreşimlerine dönüştürülmesi ile yapılmaktadır (Onay, 2011). 

Her iki prob elektronik bir devre ile bir ultrason cihazını oluşturur. Cihazın ekranında 

elde edilen görüntüler, giriş çıkış yüzeyleriyle parçada bulunan hata v.b. yansıtıcıları 

belirler. Test işlemi, rezonans frekansını, zamanı ve genişliği ölçerek yapılabilir. 
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Raylarda ultrasonik yöntem uygulayacak kişi en az seviye II düzeyinde 

sertifikalandırılmış olmalıdır. 

Test amacına, tespit edilecek hata tipine ve konumuna bağlı olarak rayların 

muayenesinde boyuna ve enine dalgalar ile test yöntemi uygulanmalıdır. Boyuna 

dalgalarla test işleminde genellikle normal problar kullanılır.  Gözenek, cüruf, çekme 

boşluğu vb. hacimsel hatalar ile, laminasyon, çatlak v.b. düzlemsel hatalar 

belirlenebilir. Enine dalgalarla test genellikle açılı problarla yapılır. Prob açısı kabaca 

demet hataya dik gelecek şekilde seçilmelidir. Dolayısıyla hata türünü, yerini ve 

yönünü tahmin etmek gerekir. Enine dalgalarla gözenek, curuf v.b. hacimsel hatalar  

ve çatlak, yetersiz kaynama v.b. düzlemsel hatalar test edilir.  En çok kullanılan prob 

açıları 45º, 60º, 70º ve 80º’dir.  

Uygun prob tipi seçerken, yansıtıcının yönü, prob yansıtıcı arası mesafe ve test 

parçasının şekli göz önüne alınmalıdır. Düzlemsel hataların tespiti için uygun bir 

prob açısı seçmek gerekmesine karşılık, hacimsel hataların tespitinde prob açısı pek 

önemli değildir. 

Prob ile süreksizlik arasındaki mesafe prob tipi seçiminde diğer önemli faktördür. 

Proba yakın mesafelerdeki süreksizlikleri tespit edebilmek için prob ölü alanının kısa 

olması, dolayısıyla ayırma gücünün yüksek olması gerekir (İstanbul Ulaşım AŞ, 

2008). 

6.5 Mikro Yapılar 

Kaynak çeliği ile ray çeliği, yapısı aynı görünüşte eşit büyüklükteki tanelerden 

oluşmalı, yapı ray çeliği gibi perlitik olmalıdır. Ray ve kaynak metalinde mevcut 

mikro yapının incelenmesi amacıyla, yapılan kaynaklardan alınan numunelerin 

yüzeyleri yüzde 4’lük nital ile dağlanarak hazırlanır, daha sonra 100 ve 500 kat 

büyültme yapılarak metalografik olarak incelenir. 

Ray metalinde rayın HAZ bölgesinde yapının esas olarak eş-eksenel perlit 

tanelerinden oluştuğu ve tane sınırlarında az miktarda ferrit bulunduğu 

görülmektedir. (Şekil 6.4) Ferrit miktarı % 5’in altında olup bu durum, % 0,59  C 

içeren çelik için uygun nitelendirilmektedir. Kaynak metalinde ise durum oldukça 
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farklıdır. Burada kaynak metalinin erime sınırını teşkil eden ray metali ile 

oluşturduğu sınırdan kaynak merkez eksenine doğru uzanan yönlenmiş tanelere 

rastlanmıştır. (Şekil 6.5) Yönlenmiş ve iri sayılabilecek tane yapısı, ray 

metalininkiyle karşılaştırıldığında, daha fazla oranda (muhtemelen % 5’in üzerinde) 

ferrit içerdiği, ayrıca yapıda baskın olan perlitin yanı sıra kısmen de olsa martenzitik 

yapı oluşumlarının, yani karışık faz oluşumunun meydana geldiği dikkati 

çekmektedir (Onay, 2011). 

Şekil 6.4’te ray mikro yapısı, Şekil 6.5’te kaynak mikro yapısı gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.4 : Ray mikro yapısı (Onay, 2011). 

 

 

Şekil 6.5 : Kaynak mikro yapısı (Onay, 2011). 

6.6 Kimyasal Analiz 

Kimyasal analizlerin incelendiği ray bölgelerinden elde edilen değerler, standart 

değerlerle birlikte Çizelge 6.2’te gösterilmiştir. Kimyasal analizlerden elde edilen 

değerler standart limitler içindedir (Kökçe, 2002). 
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Çizelge 6.2 : Kimyasal bileşim değerleri (Kökçe, 2002). 

 
%C %Mn %Si %Cr %P %S 

UIC860-0 

değerleri 
0,40-0,60 0,80-1,25 0,05-0,35 - 0,05 0,05 

Kaynak 

dikişi (1) 
0,434 0,692 0,146 0,0229 0,0105 0,0107 

HAZ (2) 

bölgesi 
0,466 0,881 0,134 0,0293 0,0320 0,0125 

HAZ (3) 

bölgesi 
0,490 0,987 0,157 0,0305 0,0411 0,0422 

Esas (4) 

metal 
0,537 0,977 0,147 0,0299 0,0398 0,0282 
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7.  ALÜMİNOTERMİT VE YAKMA ALIN KAYNAK YÖNTEMLERİNİN 

MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Maliyet geniş anlamda bir amacı gerçekleştirmek için katlanılan fedakarlıklar veya 

masraflar; ekonomik anlamda ise satış kıymeti olan bir ürünün üretiminde kullanılan 

üretim faktörlerinin parayla ifade edilen değeri olarak tanımlanmaktadır (Arlı, 2002). 

Geçmişte, yapılacak yeni bir projede yatırım maliyetleri en önemli karar verme 

parametresi olurdu. Ama günümüzde birçok ülkede “life cycle cost” yani servis ömrü 

maliyet analizleri yapılmakta ve bu analizlerde ilk maliyetle beraber projenin 

ekonomik ömrü boyunca ortaya çıkabilecek maliyetler de dikkate alınmaktadır. Ray 

kaynaklarının servis ömrü boyunca bakım istemeyeceği öngörüldüğünden bu 

çalışmada sadece yapım maliyetleri karşılaştırılacaktır (Arlı, 2002). 

Her iki kaynak yönteminin yapım maliyetleri karşılaştırılarak, maliyeti düşük olan 

tercih edilecektir. Başta iş gücü maliyeti olmak üzere; malzeme, makine ve ekipman 

maliyetleri her ülke için farklılık arz etmektedir. 

Ülkemizde Aksaray-Havalimanı Hafif Metro hattında her iki kaynak yöntemi de 

uygulanmıştır. Günümüzde yakma alın kaynağına yönelim olsa da, hat bakımlarında 

ağırlıklı olmak üzere alüminotermit kaynak yöntemi de uygulanmaya devam 

edilmektedir. Bu çalışmada yeni yapılan bir hatta her iki kaynak yönteminin yapım 

maliyetleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm maliyetler, İstanbul Ulaşım 

AŞ’den temin edilen 2014 yılı güncel maliyetleridir. 

7.1 Alüminotermit Kaynak Maliyetinin Hesaplanması 

7.1.1 Amortisman maliyeti 

Alüminotermit kaynak yönteminde kullanılan makinelerin servis ömrü 5 yıl kabul 

edilmektedir. Kaynak makineleri bir yılda hava şartlarından ve arızalardan ötürü  
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ortalama 180 gün çalışabilir. Bu da makine servis ömrünün 900 gün olması demektir. 

Bir adet kaynak yapım süresi ortalama olarak 1 saattir. Bir ekibin günde 8 saat 

çalıştığı varsayılırsa günde ortalama 8 adet alüminotermit kaynağı yapılabilmektedir. 

Bir makinenin günlük amortisman maliyeti günlük kaynak sayısına bölünerek bir 

adet kaynağın birim amortisman maliyeti belirlenebilir. Bağıntı 7.1’de günlük 

alüminotermit kaynak amortisman maliyeti, Bağıntı 7.2’de alüminotermit kaynak 

birim amortisman maliyeti hesabı gösterilmiştir. 

                                                             ATam=F/S                                                   (7.1) 

                                                       ATbam=ATtm/N                                                (7.2) 

ATbam: Alüminotermit kaynak birim amortisman maliyeti (€/adet) 

ATam: Günlük alüminotermit kaynak amortisman maliyeti (€/gün) 

ATtm: Günlük alüminotermit kaynak toplam amortisman maliyeti (€/gün) 

N: Günlük kaynak sayısı (Adet) 

S: Makine servis ömrü (gün) 

F: Makine bedeli (€) 

ATbam(€/adet) = ATtm/N=16,33/8 = 2,04 € 

Çizelge 7.1’de alüminotermit kaynak amortisman maliyet tablosu gösterilmiştir. 
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Çizelge 7.1 : Alüminotermit kaynak amortisman maliyet tablosu, (€). 

Makine 
Makine  

fiyatı, F (€) 
Makine servis ömrü, S (gün) 

Amortisman 

maliyeti 

ATam 

(€/gün) 

Ön tavlama ekipmanları 1000 900 1,11 

10 kw jeneratör 1200 900 1,33 

Trifonöz blonöz 

makinesi 6000 900 6,67 

Kaynak sıyırma 

makinesi 2500 900 2,78 

Ray taşlama makinesi 4000 900 4,44 

Günlük alüminotermit kaynak toplam amortisman maliyeti (ATtm):  16,33 

7.1.2 Malzeme maliyeti 

Alüminotermit kaynak malzeme maliyetine kaynak porsiyonu, pota, tuğla kalıp, 

sıvama macunu, maytap, ray taşlama taşı, ön tavlama malzemeleri ve kaynak 

makinelerini çalıştıran yakıt, yağ vb. maddeler etki eder. Bir kaynak için 1 paket 

kaynak porsiyonu ve 1 paket sıvama macunu gerekmektedir.  200 bar oksijen tüpü ile 

8 adet kaynak, 1 adet propan tüpü ile 30 adet kaynak yapılabilmektedir. 1 adet 

taşlama taşı ile 10 kaynak taşlanabilir. 

Birim miktar ve malzeme fiyatının çarpımı ile kaynak birim malzeme maliyeti 

bulunur. Bağıntı 7.3’te alüminotermit kaynak için birim malzeme maliyeti hesabı 

gösterilmiştir. 

                                                           ATbmm=MmxC                                              (7.3) 

ATbmm: Alüminotermit kaynak için birim malzeme maliyeti (€/adet) 

Mm: Malzeme miktarı (birim malzeme/adet) 

C: Malzeme fiyatı (€) (€/birim malzeme) 

Çizelge 7.2’de alüminotermit kaynak malzeme maliyet tablosu gösterilmiştir. 
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Çizelge 7.2 : Alüminotermit kaynak malzeme maliyet tablosu, (€). 

Malzemeler Birim 

Miktar,  

Mm 

Malzeme 

fiyatı, C (€) 

Birim maliyeti 

ATbmm (€) 

Kaynak porsiyonu ve tuğla 

kalıp adet 1 40 40 

Tek kullanımlık pota adet 1 10 10 

Sıvama kumu adet 1 10 10 

Oksijen ve propan gazı lt 1 5 5 

Ray taşlama taşı adet 0,1 10 1 

Maytap adet 1 1 1 

Yakıt, yağ v.b lt 1,5 1,5 2,25 

                                                               Toplam malzeme maliyeti : 69,25  

 

7.1.3 İşçilik maliyeti 

Bir alüminotermit kaynak işlemi genellikle 5 kişiden oluşan bir ekip tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu ekip; bir ekip şefi, ön hazırlık ve kaynak işlemini yapan 2 

usta, bir taşlama ustası ve bir ara elemandan oluşur. Bir ayın 22 iş gününden oluştuğu 

kabul edilmiştir. Bağıntı 7.4’te alüminotermit kaynak günlük işçilik maliyeti hesabı 

gösterilmiştir. 

                                                             ATgim=Aaim/G                                             (7.4) 

ATgim: Alüminotermit kaynak günlük işçilik maliyeti (€/gün) 

Aaim: Alüminotermit kaynak aylık işçilik maliyeti (€/ay) 

G: Aylık iş günü 

Çizelge 7.3’te alüminotermit kaynak işçilik maliyet tablosu gösterilmiştir. 

Bir günde toplam 8 adet alüminotermit kaynağı yapılabildiğini daha once 

belirtmiştik. Çizelge 7.4’te kaynak başına düşen birim işçilik maliyet tablosu 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 7.3 : Alüminotermit kaynak işçilik maliyet tablosu, (€). 

Ünvan 

Aylık maliyet, 

Aaim (€) 

Günlük maliyet, 

ATgim (€) 

İşçi 950 43,18 

Usta 1750 79,55 

Ekip şefi 2000 90,91 

 

 

Çizelge 7.4 : Alüminotermit kaynak başına düşen birim işçilik maliyet tablosu, (€). 

Ünvan 
Kaynak başına düşen birim işçilik 

maliyeti (€/kaynak) 

İşçi 5,40 

Usta 9,94 

Ekip şefi 11,36 

 

Bir alüminotermit kaynak işleminin bir işçi, bir ekip şefi ve üç ustadan oluşan bir 

ekip tarafından yapıldığını kabul edersek, alüminotermit kaynak birim işçilik 

maliyeti 5,40+11,36+3x9,94=46,58 € olarak bulunur. 

7.1.4 Alüminotermit kaynak toplam maliyeti 

Bir adet alüminotermit kaynak toplam maliyeti; amortisman maliyeti, malzeme 

maliyeti, işçilik maliyeti ile bu üç kalemin toplamının %10’u kadar makine bakımı, 

nakliye vb. diğer maliyetlerden oluşmaktadır. Bu durumda alüminotermit kaynak 

toplam maliyetinin 2,04+69,25+46,58+(2,04+69,25+46,58)x0,10=129,66 € olduğu 

görülmektedir. 

7.2 Yakma Alın Kaynak Maliyetinin Hesaplanması 

7.2.1 Amortisman maliyeti 

Bir yakma alın kaynak makinasının servis ömrü yaklaşık olarak 15 yıl kabul 

edilmektedir. Yakma alın kaynak makinesi hava şartları ve arızalardan ötürü bir yılda 

yaklaşık olarak 240 gün çalışabilmektedir. Sonuç olarak yakma alın kaynak 

makinesinin servis ömrü yaklaşık olarak 3600 gündür. Bir adet kaynak süresi 

ortalama 7 dakikadır ve bir günde yaklaşık olarak 68 adet kaynak yapılabilmektedir. 
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Bağıntı 7.5’te yakma alın kaynak günlük amortisman maliyeti, Bağıntı 7.6’da yakma 

alın kaynak birim amortisman maliyeti hesabı gösterilmiştir. 

                                                           FBWam=F/S                                                  (7.5) 

                                                          FBWbam=FBWtm/N                                       (7.6) 

FBWbam: Yakma alın kaynak birim amortisman maliyeti (€/adet) 

FBWam: Yakma alın kaynak günlük amortisman maliyeti (€/gün) 

FBWtm: Yakma alın kaynak toplam günlük amortisman maliyeti (€/gün) 

N: Günlük kaynak sayısı (adet) 

S: Yakma alın kaynak makinesi servis ömrü (gün) 

F: Makine fiyatı (€) 

FBWbam=FBWtm/N=568/68=8,35 € 

Çizelge 7.5’te yakma alın kaynak amortisman maliyet tablosu gösterilmiştir. 

Çizelge 7.5 : Yakma alın kaynak amortisman maliyet tablosu , (€). 

Makine 
Makine  

fiyatı, F (€) 
Makine servis ömrü, S (gün) 

Amortisman 

maliyeti 

FBWam 

(€/gün) 

Yakma alın kaynak 

makinesi 2000000 3600 555,56 

10 kw jeneratör 1200 900 1,33 

Trifonöz blonöz 

makinesi 6000 900 6,67 

Ray taşlama makinesi 4000 900 4,44 

Yakma alın kaynak toplam günlük amortisman maliyeti (FBWtm) : 568 
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7.2.2 Malzeme maliyeti 

Yakma alın kaynağında malzeme maliyeti; yakıt, yağ ve ray taşlama taşı 

maliyetlerinden oluşmaktadır. Bir adet yakma alın kaynağında 6 lt yakıt sarf edilir. 

Yakıt miktarının ortalama %20’si kadar yağ sarfiyatı olduğu kabul edilmektedir. Bu 

durumda toplam yakıt giderinin 7,2 lt olduğu kabul edilebilir. Bir litre yakıt 1,55 

€’dur. Ayrıca 10 kaynakta 1 adet taşlama taşı sarf edilir, yani 1 adet kaynakta bu 

miktar 0,1 adettir. Bir adet ray taşlama taşı 10 €’dur. Bu durumda yakma alın 

kaynağındaki malzeme maliyeti; 7,2x1,55+0,1x10=12,16 € olarak bulunur. 

7.2.3 İşçilik maliyeti 

Bir yakma alın kaynak işlemi genellikle 5 kişiden oluşan bir ekip tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu ekip; bir ekip şefi, kaynak öncesi ray başlarını taşlayan 2 

işçi, bir adet kaynak sonrası kaba ve ince taşlama ustası ve yakma alın kaynağı 

makinesi operatöründen oluşur. Bir ay, 22 iş gününden oluştuğu kabul edilmiştir. Bir 

günde 68 adet kaynak işlemi yapılmaktadır. Bağıntı 7.7’de yakma alın kaynak 

günlük işçilik maliyeti hesabı gösterilmiştir. 

                                                        FBWgim=FBWaim/G                                         (7.7) 

FBWgim: Yakma alın kaynak günlük işçilik maliyeti (€/gün) 

FBWaim: Yakma alın kaynak aylık işçilik maliyeti (€/ay) 

G: Aylık iş günü 

Çizelge 7.6’da yakma alın kaynak maliyetleri, Çizelge 7.7’de yakma alın kaynak 

başına düşen birim işçilik maliyetleri gösterilmiştir. 

Bir yakma alın kaynak işleminin iki işçi, bir ekip şefi, bir usta ve bir kaynak 

makinesi operatöründen oluşan bir ekip tarafından yapıldığını kabul edersek, 

2x0,64+1,17+1,34+1,00=4,79 € 

Yakma alın kaynak birim işçilik maliyeti=4,79 € olarak bulunur. 



62 

Çizelge 7.6 : Yakma alın kaynak işçilik maliyet tablosu, (€). 

Ünvan 

Aylık maliyet, 

FBWaim (€/ay) 

Günlük maliyet, 

FBWgim (€/gün) 

İşçi 950 43,18 

Usta 1750 79,55 

Ekip şefi 2000 90,91 

Yakma alın kaynak makinesi operatörü 1500 68,18 

 

Çizelge 7.7 : Yakma alın kaynak başına düşen birim işçilik maliyet tablosu, (€). 

Ünvan 

Kaynak başına düşen 

birim işçilik maliyeti 

(€/kaynak) 

İşçi 0,64 

Usta 1,17 

Ekip şefi 1,34 

Yakma alın kaynak makinesi operatörü 1,00 

7.2.4 Yakma alın kaynak toplam maliyeti 

Makinelerin tamir ve bakımı ile ilgili yedek parça, işçilik, nakliye ve sigorta gibi 

giderler, diğer giderleri oluşturmaktadır. Diğer giderleri bir saatlik çalışmaları için 

makine bedelleriyle belli bir katsayı çarpılarak bulunur. Bu katsayı iş makineleri için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizinde ortalama olarak 0,0002 olarak 

bulunur. Bağıntı 7.8’de diğer maliyetlerin maliyet hesabı gösterilmiştir. 

                                                         Dm=F x K x Wg                                              (7.8) 

Dm: Diğer maliyetler (€/gün) 

K: Sabit katsayı 

Wg: Günlük çalışma saati (sa/gün) 

Dm=2000000 x 0,0002 x 8=3200 €/gün 

Bir günde 68 adet kaynak yapılırsa, 3200/68=47,06 €/adet olarak bulunur. 

Bu durumda yakma alın kaynak toplam maliyetinin 8,35+12,16+4,79+47,06=72,36 € 

olduğu görülmektedir. 
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7.3 Maliyetlerin Karşılaştırılması 

Alüminotermit kaynak birim maliyeti ile yakma alın kaynak birim maliyetleri 

Çizelge 7.8’de karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 7.8 : Kaynak maliyetlerinin karşılaştırılması, (€). 

 

Amortisman 

maliyeti (€) 

Malzeme 

maliyeti 

(€) 

İşçilik 

maliyeti 

(€) 

Diğer 

maliyetler (€) 

Toplam 

maliyet 

(€) 

Alüminotermit kaynak 2,04 69,25 46,58 11,79 129,66 

Yakma alın kaynak 8,35 12,16 4,79 47,06 72,36 

                                                                                             Maliyet farkı: 57,30 

 

Yakma alın kaynağında, raylar arası boşluğa kaynak porsiyonu konmamasından 

dolayı malzeme maliyetinin, alüminotermit kaynağa göre çok daha düşük olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yakma alın kaynağı ile günde 68 kaynak yapılabiliyorken, 

alüminotermit kaynakta bu sayının 8’de kalması, yakma alın kaynağı işçilik 

maliyetinin alüminotermit kaynağa göre düşük olmasını sağlamıştır.  

Maliyetlerin bu şekilde çıkması, yakma alın kaynağının alüminotermit kaynağa göre 

çok daha ekonomik olduğunu göstermektedir. Yakma alın kaynak makinesinin 

satınalma maliyetinin çok yüksek olmasına karşın kapasitesinin fazla ve servis 

ömrünün uzun olması, bu kaynak yönteminin alüminotermit kaynak yöntemine göre 

çok daha ekonomik olmasını sağlamıştır. 
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8.  ALÜMİNOTERMİT VE YAKMA ALIN KAYNAK YÖNTEMLERİNİN 

TEKNİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 

Demiryolu hatlarında optimum kaynak yönteminin belirlenmesinde, yalnızca kaynak 

yöntemlerinin maliyetlerini göz önüne almak tek başına yeterli değildir. En 

kullanılabilir kaynak yöntemini belirlemek için her iki yöntemi teknik olarak da 

incelemek gerekmektedir. 

Alüminotermit kaynak yöntemi tramvay hatlarının imalatında ve demiryolu 

hatlarının bakımlarında çoğunlukla kullanılan bir yöntemdir. Kolay taşınabilirlik, 

düşük sermaye gibi önemli avantajları vardır. Fakat insan faktörüne bağlı olması hata 

oranını artırmaktadır. Ayrıca rayların birleştirilmesinde ray çeliğinin özelliklerine 

yakın fakat ray çeliğinden farklı malzeme kullanılması; kaynak dayanımı, süneklik 

ve yorulma özelliklerinin düşük olmasına sebep olmaktadır. Bütün bu özellikler,   

alüminotermit kaynak yöntemini yakma alın kaynak yöntemine gore dezavantajlı 

konuma getirmektedir. 

Yakma alın kaynak yöntemi; insan faktörüne çok daha az bağlı bir yöntemidir. Bu 

nedenle hata oranı en düşük kaynak yöntemidir. Bunun yanı sıra, çok kısa sürede 

kaynak yapılması, ray birleşiminde ray çeliğinin kendisi haricinde bir malzeme 

kullanılmaması, ray çeliğinin eritilerek kaynak yapılması; kaynak kalitesinin diğer 

yöntemlerle elde edilen kaynağa göre çok daha yüksek olmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Bu çalışmada; ultrasonik muayene yöntemi kullanılarak Aksaray-Havalimanı hafif 

metro hattının (LRT) farklı kesimlerinde uygulanan alüminotermit ve yakma alın 

kaynak yöntemlerinden imal edilen kaynaklar incelenmiş olup, elde edilen sonuçlar 

irdelenmiştir. Bunun yanı sıra kaynak yapım süreleri ve kaynakların mekanik 

özellikleri karşılaştırılmıştır. 
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8.1 Ultrasonik Muayene Sonuçlarının Karşılaştırılması: Aksaray-Havalimanı 

Hattı (LRT) Örneği 

İ.B.B. İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin işletmesini yaptığı hatlardan biri olan Aksaray-

Esenler-Havaalanı hafif metro hattı, 1989 yılında kısmen açılmış, zaman içinde 

yapılan yatırımlarla yeni güzergahlar sisteme dahil edilmiş, son olarak  13 Aralık 

2002 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi ve Havalimanı istasyonlarının açılmasıyla da 

bugünkü halini almıştır. 

Hattın maksimum hızı 70-80 km/sa olup, işletme hızı 18-40 km/sa arasındadır. 20 

km uzunluğundaki hatta, toplam tünel uzunluğu 5000 m ve toplam viyadük uzunluğu 

2530 m’dir. Hattın minimum kurp yarıçapı 275 m, maksimum dever 140 mm ve 

maksimum eğim %5,5’tir. Hat balastlı olarak inşa edilmiş olup, 2 km kadar bir kısmı 

doğrudan tespitli hat (betonarme kiriş üzerine çelik seletli üstyapı sistemi) olarak inşa 

edilmiştir. Hatta S49 vinyol tipi ray kullanılmış olup, alüminotermit ve yakma alın 

kaynak yöntemleri birlikte kullanılmıştır. 

Ultrasonik yöntem, malzeme içindeki süreksizlikleri tespit etmek için frekansı 0,1 ila 

25 MHz arasında değişen ses dalgalarının kullanıldığı bir tahribatsız muayene 

yöntemidir. 

Bu çalışmada, Aksaray-Havalimanı hafif metro hattındaki ray kusurlarını tespit 

etmek ve incelemek için ultrasonik muayene yöntemi uygulanmıştır. Geismar Ego-

Us marka ultrasonik muayene aracı ile her iki rayın, eş zamanlı olarak ortalama 5 

km/sa’lik hız ile ultrasonik ölçümü yapılmıştır. Ray ölçümünde kullanılan ultrasonik 

dalgaların üretilmesi, aktarılması ve alınması, ultrasonik ölçüm aracı sistemi üzerine 

kurulu olan ultrasonik problar içine monte edilmiş piezoelektrik kristaller tarafından 

gerçekleşmiştir (Öztürk ve Yılmaz, 2013).  

Şekil 8.1’de ultrasonik ölçüm aracındaki ultrasonik problar görülmektedir. 

Rayın tüm kısımlarının incelenebilmesi için 0°, 42°, 58° ve 70° açılı problar 

kullanılmıştır. Şekil 8.2 ve Şekil 8.3’te prob açılarının sistematik şeması 

görülmektedir. 
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Şekil 8.1 : Ultrasonik ölçüm aracındaki ultrasonik problar (Geismar, 2010). 

 

Şekil 8.2 : 70° açılı probun sistematik şeması (Geismar, 2010). 

 

Şekil 8.3 : 0°, 42° ve 58° açılı probların sistematik şeması (Geismar, 2010). 

 

Şekillerde görüldüğü üzere, 0° ve 42°açılı problar, tüm ray yüksekliği boyunca ray 

mantarı, gövdesi ve tabanında ultrasonik ölçüm gerçekleştirirken, 58° ve 70° açılı 

problar yalnız ray mantarında ölçüm gerçekleştirmektedir. 
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8.1.1 Aksaray-Ulubatlı istasyonları arasındaki hat kesiminde inceleme 

Aksaray-Ulubatlı istasyonları arasındaki hat kesiminin uzunluğu 2276 m’dir. Hattın 

tümü tünel içindedir ve alüminotermit kaynak yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 

ultrasonik ölçümler sonucunda, bu hat kesiminde toplam 76 adet ray kusuru tespit 

edilmiştir. Bu kusurların 62 adedi ray kaynaklarında, 14 adedi ise rayda tespit 

edilmiştir. Bu hat kesiminde toplam 252 adet alüminotermit ray kaynağı uygulanmış 

olup, bu kaynakların 62 adedinin kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle; 

Aksaray-Ulubatlı istasyonları arasındaki alüminotermit ray kaynaklarının %24,6’sı 

kusur içermektedir (Öztürk ve Yılmaz, 2013). 

8.1.2 Bayrampaşa-Kocatepe istasyonları arasındaki hat kesiminde inceleme 

Bayrampaşa-Kocatepe istasyonları arasındaki hat kesiminin uzunluğu 3191 m’dir. 

Hattın 57 m kadar küçük bir kısmı hariç tümü açıktadır ve yakma alın kaynak 

yöntemi kullanılmıştır. Yapılan ultrasonik ölçümler sonucunda, bu hat kesiminde 

toplam 22 adet ray kusuru tespit edilmiştir. Bu kusurların 17 adeti ray kaynaklarında, 

5 adeti ise rayda tespit edilmiştir. Bu hat kesiminde toplam 398 adet yakma alın  

kaynağı uygulanmış olup, bu kaynakların 17 adetinin kusurlu olduğu tespit 

edilmiştir. Bir başka ifadeyle; Bayrampaşa-Kocatepe istasyonları arasındaki yakma 

alın kaynaklarının %4,27’si kusur içermektedir (Öztürk ve Yılmaz, 2013). 

8.1.3 Ultrasonik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi 

Ultrasonik ölçümün yapıldığı Aksaray-Havalimanı hafif metrosunun Aksaray-

Ulubatlı ve Bayrampaşa-Kocatepe hat kesimlerinde tespit edilen kusurların büyük 

çoğunluğunun ray kaynaklarında meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun nedeni, 

kaynak malzemesi ile rayın aynı malzeme özelliklerine sahip olmamasından 

ötürüdür. Bundan dolayı ray kaynağı, gerilmeleri ray ile aynı seviyede karşılayamaz. 

Alüminotermit ray kaynak yöntemi uygulanan Aksaray-Ulubatlı hat kesiminde 

yapılan ölçümlerde ray kaynaklarının %24,6’sının, yakma alın kaynak yöntemi 

uygulanan Bayrampaşa-Kocatepe hat kesiminde yapılan ölçümlerde ise ray 

kaynaklarının %4,27’sinin kusurlu olduğu tespit edilmiştir. 

Alüminotermit kaynaklardaki kusur oranının, yakma alın kaynaklardaki kusur 

oranından yüksek olması; alüminotermit kaynakların yakma alın kaynaklara göre 
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kötü bir performans gösterdiği sonucunu doğurmaktadır. Bunun sebebi, 

alüminotermit kaynaklarda iki ray ucunu birleştirmek için ray çeliğinden farklı 

özelliklere sahip termit malzemesinin kullanılmasıdır. Bundan dolayı kaynak 

bölgeleri raya göre daha düşük bir sertliğe sahiptir. Yakma alın kaynağında farklı bir 

malzeme kullanılmaz, ray metali eritilerek birleştirme gerçekleşir. Farklı bir 

malzeme kullanılmadığı için kaynak bölgelerinin sertliği, alüminotermit kaynak 

bölgelerinin sertliğine göre daha yüksektir. Ayrıca yakma alın kaynağında işçilik 

hataları, alüminotermit kaynak yöntemindeki işçilik hatalarına göre çok daha 

düşüktür. 

8.2 Kaynak Yapım Sürelerinin Karşılaştırılması 

8.2.1 Alüminotermit kaynağı yapım süresi 

Kaynak ekibi bir ayda ortalama olarak 22 iş günü çalışmaktadır. Bir adet kaynağın 

ortalama yapım süresi 1 saattir. Bir ekip bir günde 8 saat çalışarak 8 adet 

aluminotermit kaynak yapabilmektedir. Bir alüminotermit kaynak işlemi genellikle 5 

kişiden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ekip; bir ekip şefi, ön 

hazırlık ve kaynak işlemini yapan 2 usta, bir taşlama ustası ve bir ara elemandan 

oluşur. 

8.2.2 Yakma alın kaynağı yapım süresi 

Bir yakma alın kaynak işlemi genellikle 5 kişiden oluşan bir ekip tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu ekip; bir ekip şefi, kaynak öncesi ray başlarını taşlayan 2 

işçi, bir adet kaynak sonrası kaba ve ince taşlama ustası ve yakma alın kaynağı 

makinesi operatöründen oluşur. Bir ayın ortalama olarak 22 iş gününden oluştuğu 

kabul edilmiştir. Bir adet kaynak ortalama 7 dakikalık yapım süresine sahiptir. Bir 

ekip günde 8 saat çalışarak bir günde 68 adet kaynak işlemi yapabilmektedir. 

8.2.3 Kaynak yapım sürelerinin karşılaştırılması 

Kaynak yapım süreleri karşılaştırıldığında yakma alın kaynağı kullanımının daha 

avantajlı olduğu görülmektedir. Bir saatlik bir zaman diliminde 1 adet alüminotermit 

kaynak yapılabildiği halde, yaklaşık 8 adet yakma alın kaynağı yapılabilmektedir. Bu 

durum yakma alın kaynağının en önemli tercih sebeplerinden birini oluşturmaktadır. 
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Günümüzdeki yeni hat imalatlarında çok büyük bir oranda yakma alın kaynağı tercih 

edildiği gibi işletme altındaki hatların yenileme uygulamalarında kaynak sayısının 

fazla olduğu durumlarda da yakma alın kaynağı tercih edilebilmektedir. 

8.3 Kaynak Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması 

8.3.1 Kaynak sertliklerinin karşılaştırılması 

Alüminotermit ve yakma alın kaynaklarının sertlik grafikleri Şekil 8.4 ve Şekil 8.5’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 8.4 : Alüminotermit kaynak sertlik grafiği (R260 rayı) (İnnotrack, 2008). 

 

Şekil 8.5 : Yakma alın kaynağı sertlik grafiği (Onay, 2011). 
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Aluminotermit kaynağı sertlik grafiğine göre, kaynaklarda kaynak ve HAZ (ısıdan 

etkilenen bölge) bölgesinin toplam uzunluğu 120–160 mm aralığındadır. Grafiğe 

göre, kaynak metalinin merkezinden HAZ bölgesine doğru ray sertliğinde artış 

gözlenirken, HAZ bölgesinde merkezden uzaklaştıkça sertlikte ani bir düşüş 

meydana gelmektedir. Kaynaktaki sertlik değişimi kaynak performansını 

belirlemektedir. Bu yüzden HAZ bölgesinin dar olması arzu edilir. Kaynak sonrası, 

kaynak metalinde soğuma hızının kontrol edilememesi sonucunda, karışık bir yapı 

elde edilmiş ve sertlik değerlerinde artışlar meydana gelmiştir (İnnotrack, 2008). 

Yakma Alın kaynağı sertlik sonuçlarına göre yapılan kaynaklarda  kaynak ve HAZ 

bölgesinin toplam uzunluğu 40–60 mm’dir. Isıdan etkilenmemiş ray çeliğine göre,  

ısıdan etkilenmiş bölgenin sınırındaki sertlikte azalma olduğu ve  ısıdan etkilenmiş 

bölgenin, kontrollü soğutularak tane yapısına göre farklılık arz ettiği görülmektedir. 

Isıdan etkilenmiş bölgenin iri tane yapısının, erime sıcaklığına çok yakın 

sıcaklıklarda malzemenin  ısıtılmasının bir sonucu olarak birleşme yüzeylerinin 

yanında oluştuğu, bitişiğindeki normalize olmuş bölgelerin ise ince taneli olduğu 

tespit edilmiştir (Onay, 2011). 

Şekil 8.6’da alüminotermit ve yakma alın kaynakların sertliklerinin karşılaştırması 

verilmiştir. 

 

Şekil 8.6 : Yakma alın ve alüminotermit kaynak sertlikleri (Hollandco, 2013). 
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8.3.2 Kaynak dayanımlarının karşılaştırılması 

Kaynak dayanımları; yorulma, eğilme ve çekme dayanımları açısından 

incelendiğinde, yakma alın kaynak yönteminin, alüminotermit kaynak yöntemine 

göre çok daha yüksek bir performans gösterdiği görülmektedir. Yüksek dingil yükleri 

altındaki demiryolu hatlarında alüminotermit kaynaklarda meydana gelen kusurların 

büyüklüğü, azımsanmayacak ölçüde fazladır (Mutton ve Alvarez, 2004). 

2004 yılında SNCF (Fransız Ulusal Demiryolu  Şirketi) dahilinde tespit edilmiş ray 

kırıklarından  %34’ü aluminotermit kaynak, % 3’ü ise yakma alın kaynağı 

bölgeleridir. Amerika’da ağır dingil yükleri altında aluminotermit ve yakma alın 

kaynakları, 33 ton dingil yükü olan araçların ray üzerinde 65 milyon groston yük 

geçtikten sonra kırılma yüzdeleri karşılaştırılmıştır.  İnceleme sonucunda kırıkların 

% 29’unun  alüminotermit kaynak, %3’ünün ise yakma alın kaynaklarda meydana 

geldiği tespit edilmiştir (Lichtberger, 2005). 

Almanya’da demiryollarında her 100 km’de 1 ray kırığı meydana gelmiştir. Bir yıl 

içinde toplam 650 adet ray kırığı tespit edilmiş olup bunların 220 adeti alüminotermit 

kaynak bölgelerinde olduğu görülmüştür (Lichtberger, 2005).  

Çizelge 8.1’de kaynak dayanımlarının karşılaştırılması gösterilmiştir. 

 

Çizelge 8.1 : Kaynak dayanımlarının karşılaştırılması (Onay, 2011). 

 

Yakma alın 

kaynağı 

Alüminotermit 

kaynak  

Yorulma dayanımı 35 kg/mm
2
 22 kg/mm

2
 

      Eğilme dayanımı 125 kg/mm
2
 103 kg/mm

2
 

Çekme dayanımı 80 kg/mm
2
 76 kg/mm

2
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9.  SONUÇLAR 

Demiryolu taşımacılığında konfor ve emniyete etki eden faktörler arasında ray 

birleşim bölgeleri önemli bir yere sahiptir. Demiryolu hatlarının en zayıf bölgeleri 

olmaları sebebiyle, bu bölgelerin imalat ve bakımına son derece özen gösterilmelidir. 

Demiryolu rayları günümüzde genellikler sürekli kaynaklıdır. Kaynaklı birleşimler 

cebireli birleşimlere göre daha az bakım gerektirmekle birlikte, artan araç hızlarına 

uygun bir ray birleşimi sağlamaktadır. Ayrıca kaynaklı birleşimler demiryolu 

araçlarına daha az zarar vermektedir. Bu çalışmada, ray birleşim yöntemleri 

incelenmiş ve çalışma prensipleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bunun yanı 

sıra ray birleştirme uygulamalarının başında gelen kaynaklı birleşimin başlıca 

yöntemleri olan alüminotermit ve yakma alın kaynak yöntemleri mali ve teknik 

açılardan karşılaştırılarak en uygulanabilir yöntem tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır: 

 Alüminotermit ve yakma alın kaynak yöntemleri, mali açıdan 

karşılaştırılmıştır. Maliyet hesabında amortisman, malzeme, işçilik ve diğer 

maliyetler olmak üzere dört farklı kalem dikkate alınmıştır. Alüminotermit 

kaynak amortisman hesabında ön tavlama ekipmanları, jeneratör, trifonöz-

blonöz, kaynak sıyırma ve ray taşlama makinelerinin servis ömürleri; yakma 

alın kaynağın amortisman hesabında ise yakma alın kaynak makinesi, 

jeneratör, tirfonöz-blonöz ve ray taşlama makinelerinin servis ömürleri 

dikkate alınmıştır. Yapılan hesaplar sonucunda alüminotermit kaynak birim 

amortisman maliyeti 2,04 €, yakma alın kaynak birim amortisman maliyeti 

ise 8,35 € olarak bulunmuştur. 

 Malzeme maliyeti olarak inceleme yapıldığında, alüminotermit kaynak birim 

malzeme maliyeti 69,25 €/adet olarak bulunmuştur. Yakma alın kaynağında 

malzeme maliyeti; yalnızca yakıt, yağ ve ray taşlama taşı maliyetlerinden 

oluşmaktadır. Yakma alın kaynak birim malzeme maliyeti 12,16 €/adet olarak 

hesaplanmıştır. 

 



74 

 Bir alüminotermit kaynak işleminin bir işçi, bir ekip şefi ve üç ustadan, 

yakma alın kaynak işleminin ise bir ekip şefi, kaynak öncesi ray başlarını 

taşlayan 2 işçi, bir adet kaynak sonrası kaba ve ince taşlama ustası ve yakma 

alın kaynağı makinesi operatöründen oluşan ekipler tarafından yapıldığı 

kabul edilmiştir. Bunun sonucunda alüminotermit kaynak birim işçilik 

maliyeti 46,58 €, yakma alın kaynak birim işçilik maliyeti ise 4,79 € olarak 

bulunmuştur. 

 Makinelerin tamir ve bakımı ile ilgili yedek parça, işçilik, nakliye ve sigorta 

gibi giderler diğer maliyetleri oluşturmaktadır. Toplam maliyetler dikkate 

alındığında; alüminotermit kaynak toplam birim maliyetinin 129,66 €, yakma 

alın kaynak toplam birim maliyetinin ise 72,36 € olduğu tespit edilmiştir 

 Yakma alın kaynak makinesinin satınalma maliyetinin fazla olmasına karşın 

kapasite ve servis ömrünün uzun olması birim maliyetini düşürmektedir. 

Maliyetlerin bu şekilde çıkması yakma alın kaynağının daha ekonomik 

olduğu tezini kanıtlamaktadır. 

 Çalışmadaki maliyet hesabı, bir demiryolu hattının yapım maliyetleri dikkate 

alınarak yapılmıştır. Bir demiryolu hattının servis ömrü boyunca ortaya 

çıkabilecek maliyetlerinin de dikkate alındığı bir çalışma da, bu çalışmanın 

devamı niteliğinde ayrıca yapılabilir (ray kaynaklarının hizmet ömrünün 

maliyete etkisi vb.). 

 Alüminotermit ve yakma alın kaynak yöntemleri teknik açılardan da 

karşılaştırılmıştır. Teknik karşılaştırma için ultrasonik muayene yöntemi 

kullanılarak Aksaray-Havalimanı hafif metro hattındaki kaynaklar incelenmiş 

olup, elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Bunun yanı sıra kaynak yapım 

süreleri ve kaynakların mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 Maksimum hızı 70-80 km/sa, işletme hızı ise 18-40 km/sa aralıklarında olan 

Aksaray-Havalimanı hafif metro hattında alüminotermit ve yakma alın 

kaynak yöntemlerinden her ikiside kullanılmıştır. Aksaray-Ulubatlı 

istasyonları arasındaki hat kesiminin uzunluğu 2276 m’dir ve bu kesimde 

alüminotermit kaynak yöntemi kullanılmıştır. Yapılan ultrasonik ölçümler 

sonucunda, bu hat kesiminde toplam 76 adet ray kusuru tespit edilmiştir. Bu 

kusurların 62 adedi ray kaynaklarında, 14 adedi ise rayda tespit edilmiştir. Bu 
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hat kesiminde toplam 252 adet alüminotermit ray kaynağı uygulanmış olup, 

bu kaynakların 62 adedinin kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bir başka 

ifadeyle; Aksaray-Ulubatlı istasyonları arasındaki alüminotermit ray 

kaynaklarının %24,6’sı kusur içermektedir. 

 Bayrampaşa-Kocatepe istasyonları arasındaki hat kesiminin uzunluğu 3191 

m’dir ve bu kesimde ve yakma alın kaynak yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 

ultrasonik ölçümler sonucunda, bu hat kesiminde toplam 22 adet ray kusuru 

tespit edilmiştir. Bu kusurların 17 adeti ray kaynaklarında, 5 adeti ise rayda 

tespit edilmiştir. Bu hat kesiminde toplam 398 adet yakma alın  kaynağı 

uygulanmış olup, bu kaynakların 17 adetinin kusurlu olduğu tespit edilmiştir. 

Bir başka ifadeyle; Bayrampaşa-Kocatepe istasyonları arasındaki yakma alın 

kaynaklarının %4,27’si kusur içermektedir.  

 Alüminotermit ray kaynak yöntemi uygulanan Aksaray-Ulubatlı hat 

kesiminde yapılan ölçümlerde ray kaynaklarının %24,6’sının, yakma alın 

kaynak yöntemi uygulanan Bayrampaşa-Kocatepe hat kesiminde yapılan 

ölçümlerde ise ray kaynaklarının %4,27’sinin kusurlu olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Alüminotermit kaynaklarda ray çeliğinden farklı özelliklere sahip 

malzemenin kullanılmasından ötürü; alüminotermit kaynak, yakma alın 

kaynağa göre kötü bir performans sergilemiştir. Yakma alın kaynağında, ray 

metali eritilerek kaynak yapılmaktadır. Bunun sonucunda yakma alın 

kaynağın sertliği çok daha fazladır. 

 Alüminotermit ve yakma alın kaynak yöntemleri, kaynak yapım süreleri 

açısından da karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucu alüminotermit kaynak 

yöntemiyle bir günde 8 adet kaynak yapılabilirken, yakma alın kaynak 

yöntemiyle 68 adet kaynak yapılabilmektedir. Bu durum da yakma alın 

kaynağının en önemli tercih sebeplerindendir. 

 Her iki kaynak yönteminin sertlik grafiklerinin karşılaştırılmasında, ısıdan 

etkilenmiş bölgede yakma alın kaynağının sertliğindeki düşüşün daha az 

olduğu görülmektedir. 

 Her iki yöntemin kaynak dayanımları da karşılaştırılmıştır. Yakma alın 

kaynağının yorulma, eğilme ve gerilme dayanımları sırasıyla 35 kg/mm
2
, 125 
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kg/mm
2
 ve 80 kg/mm

2
 olduğu görülürken; alüminotermit kaynakta aynı 

değerlerin sırasıyla 22 kg/mm
2
, 103 kg/mm

2
 ve 76 kg/mm

2
 olduğu 

görülmektedir. 

 Bu çalışmada, yakma alın kaynağının mali ve teknik açıdan daha avantajlı 

olduğu görülmektedir. Yeni hatların imalatında veya mevcut hatların 

yenilenmesi çalışmalarında yakma alın kaynağı daha avantajlı olmakla 

birlikte, hatların bakım çalışmalarında alüminotermit kaynak yönteminin 

kullanılması mali açıdan daha avantajlı olduğu sonucuna varılabilir. Bu 

çalışma ile, kaynakta oluşan gerilmelerin kaynak ömrüne etkilerinin 

hesaplanması ve kaynak ömürlerinin artırılması yönünde yapılacak 

çalışmalara ışık tutulması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra yakma alın 

kaynağının bakım çalışmalarında kullanılabilmesi için yapılacak çalışmalara 

zemin oluşturulması amaçlanmaktadır. 
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