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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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 İçerik

Gerilmenin tanımı

Makine elemanlarında gerilmeler

Normal, Kayma ve burkulma gerilmeleri  

Bileşik gerilme hali

Kırılma ve akma hipotezleri

Emniyet için mukavemet sınırları  

Gerilme-şekil değiştirme diyagramları
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 Genel Bilgiler

Makine elemanlarının
Mukavemet hesabının

hesabı genel mukavemet bilgisi ile yapılır.
amacı bir elemanda dış kuvvetlerin

doğurduğu zorlamaları hesap yoluyla bulmak ve bunu eleman sınır
değerleriyle karşılaştırmaktır.

Bir elemanın mukavemet değerleri, malzemenin mekanik
özelliklerine, şekline ve boyutlarına bağlıdır. Emniyetli bir çalışma için
bu değerler dış zorlamaların oluşturduğu gerilmelerden belli bir
emniyet sağlayacak kadar büyük olmalıdır.

Boyutlandırma yapılırken genelde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
• Sistem yükler altında taşıyıcı özelliği bozmamalı
• Boyutlandırma ekonomik olmalı
• Estetik veya güzellik kavramı değerlendirilmeli
• Emniyetli şekilde boyutlandırılmalı
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 Gerilme

Herhangi bir makine, mekanizma veya makine elemanında diğer cisimlerin
veya elemanların yapmış olduğu etki kuvvet olarak tanımlanabilir. Genelde
cisimler arasında bulunduğu kabul edilen etkiler veya tepkiler ya doğrudan
belirli dış kuvvetler veya bağ kuvvetleri şeklinde ortaya çıkar. Dış kuvvetler
veya momentler bilinen (ağırlık kuvvetleri gibi) olup diğer kuvvetler, cisimler
arasındaki bağdan doğar.

Dış kuvvetler tahrik ve faydalı kuvvetler gibi doğrudan doğruya verilen
kuvvetlerdir. Bağ ve mafsal kuvvetleri ise doğrudan bilinmemektedir.

İç kuvvetler ise incelenen cisim veya elemanın parçaları arasındaki etki ve
tepkiden doğar. Bu kuvvetin esas özelliği veya karakteri sürekliliği arz edecek
şekilde kesit yüzeyi boyunca dağılmış olmasıdır. Yüzeye dağılmış iç
kuvvetlerin herhangi bir noktada dağılma veya yayılma şiddeti, birim alana
düşen iç kuvvet olup gerilme olarak adlandırılır.
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 Makine elemanlarında gerilme

Makine elemanları çubuk, düzlem ve hacim boyutuna sahip olan elemanlardır. Farklı
konstrüksiyonlar sahip olan bu elemanlar bir kuvvetle yüklendiği zaman, kuvvetin şiddetine
bağlı olarak eleman kesitin küçük olduğu yerde kopmaktadır. Kopma düzlemine dik
doğrultuda normal gerilmeler ve düzlem içerisinde kalan ise kayma gerilmeleri, malzemenin
tahrip olmasına yol açmaktadır. Meydana gelen maksimum gerilmeler mukavemet formülleri
yardımı ile, emniyet gerilmeleri ise mukavemet deney sonuçları ve emniyet katsayıları
yardımı ile elde edilmektedir.
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 Bir eksenli gerilme

Bir boyutu diğer ikisine oranla çok büyük olan çubuk şeklindeki elemanlarda tek eksenli  
gerilme hali söz konusudur.
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 İki eksenli gerilme

Bu gerilmeler iki boyutu diğer boyutuna oranla çok büyük olan ince plaklarda (kalınlığı fazla

olmayan) veya düzlemsel levhalarda oluşur. Etki eden kuvvetlerle iki doğrultudaki dik

kesitlerde σ1 ve σ2 normal gerilmeleri söz konusudur. Bütün gerilmeler aynı düzleme paralel

olduğundan bu gerilme hali düzlem gerilme hali olarak da bilinir.
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 Üç eksenli gerilme

Her üç boyutu aynı olan küp şeklindeki elemanlarda veya kalın plaklarda oluşur ve cisme

etkiyen kuvvetlerin birbirine dik üç eksen doğrultusunda bileşenleri vardır. Bu şekildeki üç

eksenli gerilme halinde gerilmesiz hiçbir kesit veya yüzey yoktur.
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 Makine elemanlarında gerilmeler

Mukavemet açısından bir makine elemanın maruz kaldığı normal gerilmeler; çekme, basma,

eğilme, özel (yüzey basınç gerilmesi) ve burkulma (flambaj) gerilmeleri olarak sayılmaktadır.

Kayma gerilmeleri ise kesme gerilmesi ve burulma gerilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

Çekme gerilmesi: Bir elemana aynı eksen doğrultusunda ve ters yönde kuvvet etkimesinde

elemanın kritik kesitinde meydana gelen normal gerilmedir.
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 Makine elemanlarında gerilmeler

F

Basma gerilmesi, bir elemana aynı eksen doğrultusunda ve aynı yönde kuvvet etkimesinde  

elemanın kritik kesitinde meydana gelen normal gerilmedir.
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 Makine elemanlarında gerilmeler

Eğilme gerilmesi, iki ucu serbest mesnetli veya bir ucu ankastre kirişler bir kuvvete maruz  

kaldığında eğilme momenti etkisi altında eğilme gerilmesine maruz kalmaktadır.
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 Makine elemanlarında gerilmeler
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 Makine elemanlarında gerilmeler

Özel gerilme (yüzey basınç gerilmesi), birbirleri ile temas halinde çalışan elemanlar, temas

yüzeyleri boyunca birbirlerine basınç uygulayarak plastik deformasyona zorlamaktadır.

Malzemesi zayıf olan eleman kuvvet altında daha çabuk tahrip olmaktadır. Temas yüzeylerinde

izafi hareket yok ise EZİLME, var ise AŞINMA oluşur.
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 Makine elemanlarında gerilmeler Makaslama (kesme) gerilmesi

 Tekli Kesme gerilmesi  Çiftli Kesme gerilmesi

𝐶𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤: 𝐴 = 𝜋𝑟2
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 Endüstriyel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairesel kesitli

millere gelen burulma momentleridir.

 Burulma momenti vektörü sağ el kaidesine göre çubuk ekseni doğrultusundadır.

 Makine elemanlarında gerilmeler

Burulma gerilmesi, dönen eleman, dönme ekseni boyunca döndürme momenti etkisinde  

burulmaya maruz kalarak kayma gerilmesi ile yüklenmektedir.
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J

T
a


 

Kesit merkezinden r kadar uzak bir noktada kayma gerilmesi:
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Bazen r yerine c kullanılabiliyor.
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 Kayma gerilmesinin kesitteki dağılımı

Burulma momentinden

kaynaklanan kayma gerilmesi

Düşey bir kesme kuvveti nedeni

ile oluşan kayma gerilmesi

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹

𝐴
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑇. 𝑟

𝐽
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Elastik Bölgede Burulma  Açısı ()

JG

TL


Bu açı mil ekseni (x) etrafında mil kesitlerinin birbirlerine göre dönme miktarını verir. Ve

burulmadaki hiperstatik problemler için kullanılır.

 Burulmada Şekil Değiştirme:


i ii

ii

GJ

LT


• Herbir bölgede, L boyunca; T (dış yük), J(kesit) ve G (malzeme) sabit olmalıdır. Bunlardan

birisi değişirse bölge değişir.

Kademeli mil örneği
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 Makine elemanlarında gerilmeler

Burkulma gerilmesi, flambaj az çok bütün elemanlarda oluşan bir normal gerilme şeklidir.

Ancak basma kuvveti altında yüklenen ince uzun çubuklarda, kritik yükün üzerinde

görülmektedir.
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 Euler's critical load
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 Bileşik gerilmeler

Makine elemanlarında basit zorlama halleri veya gerilmelerden birkaçı aynı anda

oluşabilir. Genellikle iki veya üç eksenli gerilme hallerinin söz konusu olduğu bu tür

zorlanma şekillerine bileşik gerilme hali denir.

Mb
F

l

Eşdeğer gerilme, farklı karakterlerdeki ve farklı eksenlerdeki gerilmelerin  

doğurduğu ayrı ayrı etkileri, tek başına yaptığı varsayılan gerilmeye denir.

𝑒ş𝜎 = 𝜎𝑚𝑎 ç 𝑒= 𝜎 + 𝜎 = +
𝐹 𝑀𝑒

𝐴 𝑊𝑒

𝑒ş𝜎 = 𝜎𝑚𝑖 ç 𝑒= 𝜎 − 𝜎 = −
𝐹 𝑀𝑒

𝐴 𝑊𝑒

En fazla rastlanılan bileşik gerilme halleri:

Çekme (basma)-eğilme

Eğilme-burulma
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 Akma - Kırılma hipotezleri
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• Tresca Kriteri (Maksimum Kayma Gerilmesi Kriteri )

Bu kritere göre bir malzemenin

herhangi bir noktasında akma

olmasının şartı, o noktadaki

maksimum kayma gerilmesinin,

basit çekme halinde akma

sınırındaki kayma gerilmesine eşit

veya büyük olmasıdır.

Akma olmasının şartı: ak max
2

ak
ak


 

 Sünek Malzemeler için Akma Kriterleri

Bu kriter sünek malzemelerin akması için çok iyi sonuçlar verir.

Bir başka ifadeyle bir noktadaki Mohr çemberi basit çekme 

halinde akma anındaki Mohr çemberinden büyük olursa o 

noktada akma olur. 
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• Von-Mises Kriteri (Eşdeğer Gerilme veya Maksimum Çarpılma Enerjisi Kriteri)

Akma Şartı: akeş  

Bu kriter sünek malzemelerin akması için mükemmel sonuçlar verir.

Asal gerilmeler cinsinden eşdeğer gerilme:

Bu kriter çok eksenli gerilme durumunu tek eksenli gerilme durumuna indirger. Tüm gerilmeler yerine

1 tane eşdeğer gerilme (eş) tanımlanır. Bu eşdeğer gerilme akma gerilmesini aşarsa o noktada

akma oluşur denir.

Normal ve Kesme

gerilmeleri cinsinden

eşdeğer gerilme:
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 Rankine Kriteri

Bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında kırılma olması için o noktadaki maksimum

asal gerilmenin malzemenin çekme gerilmesini veya minimum asal gerilmenin basmadaki kırılma

mukavemetini geçmesini gerekir.

o 1 oc 3
Kırılma şartları: veya

Başka bir ifadeyle, bu kritere göre, bir noktada kırılma

olmaması için o noktadaki Mohr çemberinin şekildeki

kırmızı çizgiler içinde kalması gerekir.

Gevrek Malzemelerin kırılması için kısmen iyi sonuçlar veren bir kriterdir.

 Gevrek Malzemeler için Kırılma Kriterleri
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 Columb Kriteri:

Gevrek malzemeler için çok iyi sonuç veren bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında

kırılma olmamasının şartı:

131 
oco 







1

o

3

c

= Maksimum asal gerilme = Mimimum asal gerilme 

= Çekme Mukavemeti = Basma Mukavemeti

Başka bir ifadeyle bu kritere göre: basit çekme ve basit basma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin

teğetleri dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur.



15

Page 29www.garipgenc.com

Bu kritere göre: basit çekme, basit basma ve tam kayma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin

zarf eğrilerinin dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur. Gevrek malzemeler için çok iyi sonuçlar

veren bir kriterdir.

o 1

*Görüldüğü gibi gevrek malzemelerde, her üç kriterde de asal gerilmelerin incelenmesi gerekliliği

ortaya çıkmaktadır.

*Asal gerilmeler sonuçlarda görülmesine rağmen, Columb ve Mohr kriterleri için ayrı bir

değerlendirme yapılması gerekebilir…

 Mohr Kriteri
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 Emniyet katsayısı

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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 Emniyet katsayısı

Emniyet  
katsayısı (s)

Malzemenin özellikleri ve çalışma şartları

1.25-1.5 Kesinlikle tespit edilen kuvvetler ile gerilmelere maruz ve kontrol edilebilen
şartlar altında çalışan çok güvenilir malzemeler

1.5-2 Nispeten sabit çevre şartlarında çalışan, kolayca tespit edilebilen  
kuvvetler ile gerilmelere maruz ve özellikleri çok iyi bilinen  
malzemeler

2-2.5 Normal çevre şartlarında çalışan ve tespit edilebilen kuvvetler ile
gerilmelere maruz kalan orta kalite malzemeler

2.5-3 Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan az denenmiş  
ve kırılgan malzemeler

3-4 Normal çevre, kuvvet ve gerilme şartları altında çalışan
denenmemiş malzemeler. Belirsiz çevre şartlarında çalışan veya
belirsiz gerilmelere maruz tanınmış malzemeler içinde uygulanır

≥5 Burkulmaya zorlanan malzemeler
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 Emniyet katsayısı için mukavemet sınırları

Bir makine elemanının dayanımı (mukavemeti)

• Makine elemanının malzemesinin cinsine

• İmal usulüne

• Isıl işleme bağlıdır

Makine elemanının dayanımı yükleme durumuna bağlıdır;

• Statik dayanım sınırı statik deneylerden (çekme deneyi)

• Dinamik dayanımı  dinamik deneylerden (yorulma deneyi)  

elde edilir.
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 Gerilme-şekil değiştirme diyagramı

Standart çekme deneyi numunesindeki yükleme kademli olarak numune kopuncaya kadar  

yüklenir ve kuvvet (gerilme) ve toplam uzama kaydedilir.

Hook Kanunu
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 Gerilme-şekil değiştirme diyagramı

Sünek

Gevrek
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 Gerilme-şekil değiştirme diyagramı


