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 Giriş
x bileşenleri
y eksenine göre momentler
z eksenine göre momentler

•

Normal gerilmeler M eğilme çiftiyle, kayma gerilmeleri V kesme kuvvetiyle üretilir.

•

Kirişlerin mukavemet tasarımında önde gelen ölçüt, normal gerilmelerin maksimum
değeridir.

• Bununla birlikte, kısa kirişlerin tasarımında kayma gerilmeleri önemli olabilir ve bu
bölümün konusudur.
• Düşey simetri düzlemli, prizmatik bir kirişin bir enine kesiti üzerine uygulanan
elementer normal ve kesme kuvvetleri, sırasıyla, M eğilme çiftine ve V kesme
kuvvetine eşdeğerdir.
y bileşenleri:
z bileşenleri:
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•
•

•

•

Kübik eleman düşey simetri düzlemi üzerinde olup τxz sıfırdır.
x eksenine dik iki yüzün her birine bir σx normal gerilmesi ve τxy kayma gerilmesi
uygulanır.
Bir elemanın düşey yüzlerine τxy uygulandığı zaman, aynı elemanın yatay
yüzlerine de eşit gerilmeler uygulanmalıdır.
Buradan, enine yüklemeye maruz bir elemanda, boyuna kayma gerilmelerinin de
mevcut olması gerektiği anlaşılır.
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•

Bileşik kirişin serbest ucuna bir P enine yükü
uygulandığında, tahtaların birbirine göre kaydıkları
gözlenir.

•

Aynı bileşik kirişin serbest ucuna bir M kuvvet çifti
uygulanırsa, tahtalar eş merkezli çember yayı şeklinde
eğilirler ve birbirlerine göre kaymazlar.

•

Böylece, basit eğilmeye maruz bir kirişte kesme
oluşmaması olgusu gerçeklenmiş olur.
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 Bir Kiriş Elemanının Yatay Yüzündeki Kesme Kuvveti

•

Kiriş, düşey simetri eksenine sahiptir.

•

Parantez içindeki integral y = y1 çizgisinin üstünde kalan kiriş kesitinin tarafsız eksene
göre birinci momentidir ve Q ile gösterilir.

www.garipgenc.com
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•

CDD’C’ üst elemanı yerine C’D’D’’C’’ alt elemanı kullanılsa yine aynı sonuç elde edilir.
Çünkü, iki elemanın birbirlerine uyguladıkları ΔH ve ΔH’ kesme kuvvetleri eşit ve zıt
yönlüdür.

•

Buradan, y = y1 çizgisinin altında yer alan parçanın Q birinci momentinin, çizginin
üstünde kalan parçanınkine eşit büyüklükte ve ters işarette olduğu anlaşılır.

•

Bu iki momentin toplamı, tüm kesitin merkezi eksene göre momentine eşittir. Yani,
sıfırdır.

www.garipgenc.com
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•

Birim uzunluk başına yatay kesme kuvveti, q harfi ile gösterilir ve
denklemin iki yanı Δx’e bölünerek elde edilir:

•

Q, q’nun hesaplandığı noktanın üstünde veya altında kalan parçasının tarafsız eksene
göre birinci momenti, I ise tüm kesit alanının merkezi eylemsizlik momentidir.

www.garipgenc.com



Örnek:

aşağıdaki
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Çiviler arasında 25 mm mesafe olduğuna ve kirişteki düşey kesme
kuvveti V = 500 N olduğuna göre, her bir çivideki kesme
kuvvetini belirleyiniz.

www.garipgenc.com
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 Bir Kirişteki Kayma Gerilmelerinin Belirlenmesi
•

ΔH, yüzünün ΔA alanına bölünerek elemanın yatay
yüzündeki tort kayma gerilmesi bulunur

•

D’noktasından geçen enine ve yatay düzlemlerdeki

txy

ve

tyx

eşit olduğundan

yukarıdaki ifade D1’D2’ çizgisi boyunca txy ortalama değerini temsil eder.
www.garipgenc.com
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 Bir Kirişteki Kayma Gerilmelerinin Belirlenmesi
•

•

Kirişin üst ve alt yüzlerinde τyx=0’dır. Çünkü bu yüzlere
hiç kuvvet uygulanmaz.
Dolayısıyla, enine kesitin üst ve alt kenarları boyunca aynı
zamanda τyx=0’dır.

•

Kiriş kesitinin genişliği yüksekliğine göre küçük kaldığı
sürece, kayma gerilmesi C1C2 çizgisi boyunca çok az
değişir.

www.garipgenc.com
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 Yaygın Kiriş Tiplerindeki txy Kayma Gerilmeleri
•

Kiriş kesitinin genişliği yüksekliğine göre küçük kaldığı sürece,
kirişin herhangi bir noktasındaki kayma gerilmesi aşağıdaki
formülle hesaplanabilir.

www.garipgenc.com
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•

Denkleme göre, bir dikdörtgen kirişin enine kesitindeki kayma gerilmesi dağılımı
paraboliktir.

•

y = 0 için maksimum kayma gerilmesi elde edilir:

www.garipgenc.com
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•

•

Yukarıdaki denklem bir kirişin aa’ veya bb’ kesiti üzerindeki τxy kayma gerilmesinin
ortalama değerini belirlemek için kullanılabilir.
Pratikte, genellikle tüm kesme yükünün perde tarafından taşındığı varsayılır. Kesitteki
kayma gerilmesinin maksimum değerinin iyi bir yaklaşımı, V perdenin kesit alanına
bölünerek elde edilebilir:

www.garipgenc.com
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Örnek:
Ahşap kirişin emniyet kayma gerilmesi τem=1.75
MPa olduğuna göre, elde edilen tasarımın kayma
gerilmeleri açısından kabul edilebilirliğini kontrol
ediniz. (h=366 mm)

•

Kesme diyagramından Vmaks = 20 kN olduğu
görülür.

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

3𝑉 3 𝑉
3(20 𝑘𝑁
=
=
2 𝐴 2 𝑏ℎ 2(0.09 𝑚 (0.366 𝑚

= 0.911 𝑀𝑃𝑎

τmaks < τem
www.garipgenc.com



Tasarım kabul edilebilir.
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Örnek:

Çelik kirişin emniyet kayma gerilmesi τem=90 Mpa
olduğuna göre, eldeedilen
tasarımın
kayma
gerilmeleri açısından kabul edilebilirliğini kontrol
ediniz.

•

Kesme diyagramından Vmaks = 58 kN olduğu
görülür.

Not: Pratikte tüm kesme yükünü perdenin taşıdığı
varsayılabilir. Profilin perde değerleri Ek PDF’den
bulunur:
𝐴𝑤𝑒𝑏 = 𝑑𝑡𝑤 = 349 𝑚𝑚 5.8 𝑚𝑚 = 2024 𝑚𝑚2
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑉 𝑚𝑎𝑥
58 𝑘𝑁
=
= 28.7 𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑤𝑒𝑏
2024 𝑚𝑚2

τmaks < τem
www.garipgenc.com





Tasarım kabul edilebilir.
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Örnek:

Birbirine tutkallanmış üç tahtadan yapılmış AB kirişi, simetri
düzleminde gösterilen yüklemeye maruzdur. Her bir tutkallı
bağlantının genişliği 20 mm olduğuna göre, kirişin n-n kesitindeki
her bir bağlantının ortalama kayma gerilmesini belirleyiniz. Kesit
merkezinin konumu şekilde gösterilmiştir ve merkezi eylemsizlik
momenti I = 8.63 x 10-6 m4 olarak verilmiştir.
www.garipgenc.com
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 Çözüm:

n-n Kesitindeki Düşey Kesme Kuvveti.

a Bağlantısındaki Kayma Gerilmesi.

b Bağlantısındaki Kayma Gerilmesi.

www.garipgenc.com
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 İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri

•

Bu bölümde, yukarıdaki formüller geniş başlıklı kirişlerin başlığı ve sandık kiriş veya
inşaat boruları gibi ince cidarlı elemanların cidarlarındaki kayma akısını ve ortalama
gerilmelerini hesaplamak için kullanılacaktır.

www.garipgenc.com
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•

Burada τort, bir düşey kesitteki τzx kayma gerilmesinin
ortalama değerini temsil eder.

•

τxz=τzx

olduğundan, başlığın enine bir
kesitindeki herhangi bir noktadaki kayma
gerilmesinin τxz yatay bileşeni yukarıdaki
ortalama gerilme ifadesinden elde edilebilir.

www.garipgenc.com



Örnek:
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W250X101 çekme çelik kirişteki düşey kesme
kuvveti 200 kN olduğuna göre, üst başlıkta,
kirişin kenarından 108 mm mesafede bulunan bir
a noktasındaki yatay kayma gerilmesini
belirleyiniz. Çekme çelik kesitin boyutları ve
diğer geometrik verileri Ek PDF’de verilmektedir.

Q=(108 mm)(19.6 mm)(122.2 mm)=258.7x103 mm3

𝜏=

𝑉𝑄
200 𝑘𝑁 (258.7𝑥103 𝑚𝑚3
=
= 16.1 𝑀𝑃𝑎
𝐼𝑡
164𝑥106 𝑚𝑚4 (19.6 𝑚𝑚
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