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 Öğrencilerin, mekanik sistemlerde kullanılan makine elemanlarının analiz ve

tasarımı konularında gerekli bilgilere vakıf olmalarını sağlamak

 Makine tasarımında hayal güçlerini, yaratıcılık ve önsezilerini geliştirmek,

tecrübe kazandırmak

 Öğrencilerin makine elemanlarında ortaya çıkan çeşitli sorunları

anlamalarına yardımcı olmak

 Gerilme

 Gerilme-şekil değiştirme ilişkisi

 Kesit tesirleri: kuvvet, moment diyagramları

 Basit eğilme

 Burulma

 Toleranslar

 Malzeme bilgisi: Elastisite modülü, Akma ve Çekme mukavemeti

 Amaç

 Temel İçerik
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 İŞ: Kuvvet ile bunun etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket eden bir cismin

aldığı yoldur. (1 Nm= 1 Joule)

 GÜÇ: İş yapılma hızıdır. (1 Watt = 1 Joule/s)

 ENERJİ: İş yapma yeteneğidir. (Joule)

Giriş

• Isı,

Kimyasal enerji  
Nükleer enerji

Kuvvet  
Makinası

• İçten yanmalı  
motor v.s.

Çıkış

• Mekanik enerji

Giriş

• Mekanik enerji

Kuvvet  
Makinası

• Takım tezgahı  
v.s.

Çıkış

• İş yapabilecek  
enerji

Kuvvet  
Makinesi

İş  
Makinesi
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 Makine: Enerji, veya güç üreten, ileten, değiştiren veya biriktiren sistemlerdir.

Kuvvet makineleri ve iş makineleri olmak üzere iki ana grupta toplanır.

 Kuvvet makineleri: iş ve enerji üretmek amacıyla icat edilmiş, bir enerji

kaynağı tarafından tahrik edilen; enerji kaynağı olmadan iş üretemeyen

makinelerdir.

 İş makineleri: iş yapmak amacıyla imal edilen ve kuvvet makineleri tarafından

tahrik edilen, kuvvet makineleri olmadan iş üretemeyen makinelerdir.
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 Çok farklı fonksiyon ve konstrüksiyondaki makine parçalarını ele alarak ortak

bir değerlendirme tekniği üretmektir.

 Kuvvet ve kuvvet çifti ileten, belirli bir fonksiyonu üstlenen, kendine has

hesaplama ve şekillendirme metotlarına sahip, birbirlerine göre hareketli veya

sabit olan, birinden diğerine hareket ileten, basit veya bir çok parçadan oluşan

sistemlerdir. Makine elemanları bilimi, makine elemanlarının konstrüksiyonunu

yani hesaplama ve şekillendirme ilkelerini inceler.

 Makine elemanları: 

Makine elemanlarının ana konuları: Bağlama elemanları, taşıma elemanları,

destek elemanları, enerji biriktirme elemanları, irtibat elemanları, güç ve hareket

iletim elemanlarıdır.
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Makine  
Elemanları

Bağlama  
elemanları

Çözülebilen

Civata

Mil-göbek

Pim-perno

Çözülemeyen

Kaynak

Lehim

Perçin

Yapıştırıcı

Taşıma  
elemanları

Mil ve aks

Destek  
elemanları

Kaymalı ve  
yuvarlanmalı  

yataklar

Enerji  
biriktirme  
elemanları

Yaylar

İrtibat  
elemanları

Kaplin

Kavrama

Fren

Güç ve hareket
iletim

elemanları

Dişli çarklar

Sürtünmeli  
çarklar

Kayış-kasnak  
mekanizmaları

Zincir-kasnak  
mekanizmaları
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 Bağlama elemanları: iki veya daha çok elemanı birbirine veya makinaları

temele bağlayan elemanlardır. Bunlara kaynak, lehim, yapıştırma, perçin,

civata, pim, perno, kama, mil, sıkı geçme bağlantıları örnek olarak verilebilir.
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 Mekanik enerji biriktirme elemanları: Belirli bir enerjiyi şekil değiştirme ile

biriktiren ve bunu istenildiği durumda geri veren elemanlardır. Örneğin yaylar.
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 Taşıma elemanları: Dişli çark, kasnak, volan gibi silindirik dönel elemanları

taşıyan elemanlardır. Örneğin mil, aks.
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 Destekleme elemanları: Genellikle hareket halindeki elemanları desteklemek

amacıyla kullanılır. Örneğin kaymalı yataklar.
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 İrtibat elemanları: İki eleman arasında genellikle eksenel yönden irtibat

sağlayan elemanlardır. Örneğin kaplin ve kavramalar.
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 Güç ve hareket iletim elemanları: Makinanın esas fonksiyonunu yerine

getiren ve makinanın güç kaynağından iş kısmına doğru enerji akışını sağlayan

elemanlardır. Örneğin dişli çark, kayı kasnak mekanizmaları, zincir bağlantıları.
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 Herhangi bir teknik sistemin ödevinin belirlenmesi, uygulanacak fiziksel

prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların

montaj ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri

kapsamaktadır.

Tasarım

Hesaplama  
ve        

şekillendirme

Konstrüksiyon

Tasarım
=

Sistematik konstrüksiyon

Hesaplama ve şekillendirme
=

Makine elemanları

 Konstrüksiyon:
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Tasarım yapmak, belirli bir ihtiyacı karşılayacak bir plan formüle etmek  
veya bir problemi çözmektir.

Eğer  bu  plan fiziksel bir realite ortaya çıkaracaksa yani bir ürün elde
edilecekse, bu ürün aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır:

 Fonksiyonel: Ürün belirtilen ihtiyacı gidermeli ve müşteriyi memnun  
etmelidir.

 Emniyetli: Ürün çevreye, kullanıcıya zarar vermemelidir.

 Güvenilir: Belirlenen süre zarfınca ürün kendisinden beklenilen
fonksiyonları yerine getirmelidir.

 Rekabetçi: Ürün piyasada bir yarışçıdır.

 Kullanılabilirlik: Ürün kullanıcı dostu olmalıdır.

 Üretilebilirlik: Ürün minimum parça sayısına sahip olmalı, seri
üretime uygun olmalı

 Pazarlanabilirlik: Ürün, hedef kitlenin alım gücüne uygun olmalı,
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 Bir mühendislik tasarımına başlamak için mühendisin önünde çözülmesi zorunlu

somut bir sorun bulunmalıdır. Sorun ve/veya gereksinim ortaya konduktan sonra

tasarımcı, tasarım sürecinde belli başlı üç etkinlikte bulunur;

 Yaratıcılık: Zihinsel etkinlik.

 Karar verme: Tasarım sürecinde çeşitli aşamalarda ortaya çıkan
seçenekler ve yöntemler arasında en uygun olanı seçmek.

 Modelleme: Mühendislik bilgi birikiminin hesaplama yöntemleri ile
tasarıma uygulanması.
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 Tasarımın temel felsefesi Asimow tarafından özetlenmiştir.

Bilimsel ve  
teknolojik etkiler

Tasarım
bilgileri

Tasarım  
süreci

Geri  
besleme

Tasarımın  
irdelenmesi

İş

Tasarım
ürünü

Kabul edilemez

Kabul  

Tasarım
ürünü

T
a

sa
rı

m
d

ü
ze

y
i

Zaman

Mükemmel tasarım
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Hedef

Ödev
(Teknik özellikler, özel istekler)

Çalışma prensiplerinin  
saptanması

Ön şekillendirme alternatifleri  
(temel prensiplere uygun kinematik tertip)

Fizibilite analizi  
(ekonomik ve teknolojik)

Şekillendirme
(genel teknik isteklere uygun)

Montaj ve detay resimleri

Prototip

Üretim

Teknik ve ekonomik
analiz
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 Standartlar

 Bir makine konstrüksiyonunda benzer işlevi yerine getirecek elemanlar her

seferinde yeniden boyutlandırılmazlar. Tekniğin gelişim süreci içinde

fonksiyonel bakımdan yeterli olgunluğa ulaşmış parçalar standartlaştırılır.

Boyutları ve diğer bazı özellikleri herkes için bağlayıcı olacak şekilde tespit

edilir.

 Bunlar NORM veya STANDART adı altında ilan edilerek duyurulur.

 Norm-standart belirlemenin amacı; Bilimsel, teknik, ekonomik ve idari

alanlarda;Tanım, ürün, kural ve yöntem birliği sağlamaktır.
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 Standartlaşma değişmesi gereken parçalar açısından da kolaylık,

ekonomiklik sağlamakta, sık sık karşılaştığımız problemlere keyfi, farklı

çözümler yerine doğruluğu kabul görmüş çözümler sunmaktadır.

 Standartlar sadece makina elemanlarını ve teknik yaşamı kapsamaz.

Yaşamımızın her alanını ilgilendiren normlar vardır. Sembol, işaret, ad ve

tanım normları, teknik ürünlerin şekillendirilmesine yönelik konstrüksiyon

normları, kontrol, emniyet normları gibi.
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 Standart veya normlar ulusal ve uluslararası olarak iki gruba ayrılır.

 Ulusal standartlar: Türk Standartları TS, Alman Normları DIN

 Uluslararası Standartlar: ISO, Avrupa Standartları EN

Bazı Standartlar:

–TS 293 Milletlerarası Birimler Sisteminin Temel Büyüklük veBirimleri

–TS 294 Milletlerarası Birimler Sisteminin Uzay ve Zaman Büyüklük ve Birimleri

–TS 295 Milletlerarası Birimler Sisteminin Periodik Olaylar Büyüklük veBirimleri

–TS 296 Milletlerarası Birimler Sisteminin Mekanik Büyüklük veBirimleri

–TS 297 Milletlerarası Birimler Sisteminin Isı Büyüklük veBirimleri

–TS 1307 Soğutma Birim ve Sembolleri

–TS 1308 Elektrik ve Magnetizma Büyüklükleri ve Birimleri

–TS 1309 Akustik Büyüklükleri ve Birimleri



11

Page 21www.garipgenc.com

 Teknik anlamda, mühendislik uygulamalarında kullanılan maddelere

MALZEME adı verilir.

 Günümüzde her amaç için çok sayıda malzeme mevcuttur. Makina

Elemanı imalatı için seçeceğimiz malzemeyi belirleyen makina

elemanından beklenen görev ve üretim için sahip olunan teknolojidir.

 MALZEME

 “En doğru malzeme” beklenen fonksiyonu yerine getiren, istenen şartları

tam olarak sağlayan en ekonomik malzemedir.

 Malzeme seçiminde, mukavemet, yoğunluk, iletkenlik, sertlik, korozyon,

elastikiyet, tokluk gibi mekanik ve fiziksel özellikler ile işlenebilirlik gibi

teknolojik özellikler yani teknik özellikler dikkate alınır.
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• Malzemenin teknik özellikleri
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• Malzeme seçim kriterleri
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• Makine malzemelerinin gruplandırılması
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1.Çelik (St)

Karbon oranı %1,7 den az olan demir türüdür.

Dövülür çekilir ve darbelere dayanıklı olması istenir. Bunlar 

bünyesindeki  Karbona bağlıdır.

• Karbonu az olan çelikler yumuşaktır, kolay şekillendirilir,

kaynak  edilebilir.

• Karbon oranı fazla olanlar sert ve uzama kabiliyeti azdır.

• DEMİR ESASLI MALZEMELER
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Alaşımsız çelik: Başlıca katkı maddesi karbon olançeliktir.

Az karbonlu çelik : Kütle esasına göre %0,30’dan az karbon içerençelikler

Orta karbonlu çelik : %0,30-0,50 karbon içeren çelikler  

Yüksek karbonlu çelik: %0,50-0,90 karbon içeren çelikler  

Rulman çeliği : %1 Karbon içeren çelikler olarak adlandırılır.

Az Alaşımlı çelik: Alaşım elemanlarının toplam miktarı %5 ten az  

Yüksek Alaşımlı çelik: Alaşım elemanlarının toplam miktarı %5 ten fazla  

Paslanmaz çelik: en az%12 Cr içeren çeliktir.

Sementasyon çeliği: Yüzey sertleştirme işlemi ile elde edilen çeliktürü

Süper Alaşımlar: Nikel ve Kobalt esaslı yüksek sıcaklıklarda yüksekmukavemete

sahip çelikler

Dökme Çelik: Herhangi bir çelik eritilip kalıba dökülerek son şeklini alırsa dökme  

çelik olarak adlandırılır.
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2.Döküm

Dökme Demir : Karbon miktarı % 2.. 4 arasında olan demir alaşımıdır. (Gevrek,

daha az mukavemetli)

Pratikte kullanılan dökme demirler aşağıdaki gibisınıflandırılır.

Kır D.D. (GG):En çok kullanılan dökme demir çeşididir. Lamelgrafitlidir.

Beyaz D.D.: Sıvı haldeki dökme demirin hızla soğutulması ile elde edilir.

Grafitleşme meydana gelmez. Çok sert olduğundan talaş kaldırarak

işlenmesi zordur.

Küresel Grafitli D.D. (GGG): Sıvı haldeki dökme demire magnezyum katılırsa  

yapısındaki grafit lameller halinde değil kürecikler şeklinde biçimlenir.

Temper D. D. : Dökme demire silisyum ilavesi ile elde edilir. Tavlama işkeminin  

süresi ve sıcaklığına bağlı olarak GTW (Beyaz temper dökme demir), GTS  

(Siyah temper dökme demir) oluşur.
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3. Sinter Malzeme

Toz halindeki malzeme (Çelik, pirinç, bronz) preslenerek sıkıştırıldıktan

sonra ısıtılır. Yüksek mukavemetli, gözenekli sinter malzeme ile , boyut

hassasiyetine sahip elemanlar elde edilir.
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Hafif metaller: Alüminyum, magnezyum en çok kullanılanlarıdır.  

Çeşitli alaşımlar halinde uçak gövdesi, motorların piston ve  

silindirleri, hassas cihazlar gibi çeşitli alanlarda kullanılırlar.

Kolay dökülmeleri nedeni ile , karmaşık geometriler, ince ve temiz

olarak elde edilir.

Ağır metaller:Bakır alaşımları bu grupta yer almaktadır. Bakır- çinko

alaşımları “pirinç (Ms)”; bakır-kalay alaşımları “bronz (Bz)” ismi

verilmektedir. Bakır, kalay, çinko (bazen de kurşun) oluşan döküm

Kızıl döküm (Rg)olarak bilinir.

• DEMİR DIŞI MALZEMELER
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• KOMPOZİTLER

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni malzemeler tasarımcının

kullanımına sunulmaktadır. Bu malzemeler hem beklentileri

daha iyi karşılamakta hem de kolay işlenerek küçük, hafif ve

daha fonksiyonel tasarımların ortaya konmasına imkan tanımaktadır.
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Hafif, nispeten düşük imalat maliyetleri , elektrik ve ısıyı yalıtmaları

nedeni ile kullanımı gittikçe artan malzemelerdir. Mekanik özellikleri

sıcaklık ve zamana bağlıdır. Molekül yapılarına göre:

Termoplastlar: Isınınca yumuşarlar

Duroplastlar: Isınınca yumuşamazlar

Elastomerler: Kauçuğa benzer elastik, plastik davranış gösterirler

Köpükler:Termoplast, duroplast veya elastomer bazlı hücresel yapılı  

malzemeler

Takviyeli plastikler: Cam, asbest, bor, karbon elyafla takviye edilmiş

termoplast, duroplast… 

• PLASTİK MALZEMELER
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• Malzeme Standart’ı Oluşturan Kuruluşlar

• TSE (D, DÇ, Fe)

• DIN (G,GT,GS,St )

• SAE (SAE2330)(23:Nikel alaşımı; XX:Karbon miktarı%30)

• AISI (C1040) (10:Karbonlu çelik; XX:Karbon miktarı%40)

• AGMA

• AISC

• ASM

• ASTM

• BSI

• ISO
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Örnek: Ağız açıklığı en fazla 400mm olacak, her türlü geometride ve sertlikte

malzemeyi sıkıştırabilecek, küçük veya büyük atölye kullanımına uygun, satış

fiyatı en fazla 20 TL olacak ve yıllık 20.000 adet üretilecek bir mengene tasarımı

yapınız.

Değerlendirme: Maliyet (kar edilebilir mi?), Sıkıştırma yöntemi ve çene tasarımı,

Sistemin gövde tasarımı, Hesaplamalar ve güvenilirlik, Standartlara uygunluk ve

görünüm
Kinematik analizi

Kuvvet analizi

Görünüş, renk,  
estetik vb.

Parça tasarımı  
(Mukavemet)

Modifikasyon (malzemenin  
elverişli olup olmaması

Sınırlamalar  
(ağırlık, yer)

ÜretilebilirlikPazarlamaÖmür  
güvenilirlik
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 Mukavemet hesaplarında takip edilecek adımlar.

Dış etkiler  
F, M

Kesit  
A, W, I

Mukavemet  
sınırı

Emniyet  
katsayısı

Nominal  
gerilme

Emniyet  
Gerilmesi

Mukavemet  
Şartı

Boyutlandırma Yük taşıma  
kabiliyet

Kontrol
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 Bir elemanın dış kuvvetlere karşı dayanımı için boyut ve mukavemet hesabı

yapılır. Ancak;

1. Çok defa elemanı zorlayan kuvvet veya momentin büyüklüğü, doğrultusu ve

zaman içinde değişimleri tam olarak bilinmez. Bazı hallerde kütle, frenleme, ısı

kuvveti gibi bir takım kuvvetlerin hesaplanması zordur ve bunların tespiti için

yaklaşık yöntemler kullanılır.

2. Elemanda meydana gelen gerilmeler mukavemet kanunlarına göre hesaplanır.

Mukavemet kanunları ise basit cisim olan çubuğu esas alır. Makine elemanları

ise çubuktan çok farklı cisimler olduklarından matematiksel model kurulurken

bir çok hata yapılabilir.
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Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı elemanlar hiçbir şekilde kendisi için
tehlikeli olabilecek sınır değerlere kadar yüklenemez. Daima bir emniyet payı
bırakılmalıdır.

1. Mukavemet kanunları, ideal özelliklere sahip malzemeler (tam elastik,

homojen, izotrop gibi) için tanımlanır. Gerçekte tüm elemanların yapıldıkları

malzemeler bu özelliklere sahip değildir.

2. Isıl işlem, soğuk çekme, kaplama gibi işlemler malzeme mukavemetine etki

eder Bu etkiler tam olarak tespit edilip hesaplara alınamamaktadır.

3. Çevre şartları ve zaman da malzeme mukavemetine etki eden diğer

unsurlardandır. Bu etkilerin hesaplara katılması zordur.
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Gelecek Hafta...

Mukavemet Esasları


