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 Giriş

 Makina elemanları genellikle dinamik zorlanmalar etkisindedir. Gerilmenin

büyüklüğü zamanla değişir.

 Dinamik zorlanmalar sadece kuvvetin değişken olduğu durumlarda ortaya

çıkmaz.

 Dönen millerde kuvvet sabit olsa dahi değişken zorlanmalar meydana gelir.

 Bu zorlanmalara maruz makina elemanları, akma dayanımlarının çok

altındaki gerilmeler altında zaman içinde hasara uğrarlar.
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 Değişken zorlanmalar altında makina elemanlarında meydana gelen bu

hasar “yorulma” olarak adlandırılır.

 Yorulmada nihai hasar, malzeme içinde oluşan küçük mikro çatlakların,

değişken zorlanmalar neticesinde zamanla ilerleyerek büyümesi sonucunda

ortaya çıkar.

 Bu olay daha ziyade metalsel malzemelerde gözlenir.

 Makina elemanlarında yer alan çeşitli süreksizlikler (kama yuvası, fatura, vida

dişi, pim deliği, segman yuvası vb. gibi) yorulma hasarını hızlandırıcı etki

yaparlar.

 Giriş
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 Yorulmaya etki eden faktörler

1) Gerilme hali: gerilme genliği, ortalama gerilme, iki eksenli gerilme halinin varlığı,
kayma gerilmeleri vb.

2) Geometri: Yorulma çatlağını başlatabilecek ve gerilme yığılmalarına neden olan
süreksizlerin varlığı

3) Malzeme türü: Yorulma ömrü malzeme türüne göre büyük değişiklikler
gösterebilir.

4) Artık gerilmeler: Kaynak, döküm vb. işlemler sonunda oluşan artık
gerilmeler yorulma ömrünü azaltır.

5) İç kusurların boyutları ve dağılımı: Örneğin döküm sonrası oluşan boşluklar yorulma
ömrünü çokazaltır.

6) Yüklemedoğrultusu: İzotrop olmayan malzemeler için önemlidir.

7) Tane büyüklüğü: Pek çok metal için küçük tane büyüklüğü uzun yorulma ömrü
anlamına gelir.

8) Çevre: Gaz ortamı, korozyon, erozyon vb. gibi çevre şartları yorulma
ömrünü çoketkiler

9) Sıcaklık:Çokyüksek veyaçokdüşük sıcaklıklar yorulma ömrünü azaltır
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 Temel kavramlar

Yükleme şekilleri başlangıçta iki gruba ayrılır;

• Statik yükleme

• Dinamik yükleme
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 Temel kavramlar
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Zaman

Gerilme Oranı: -1 ile +1 arasında değişir.

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥

Ortalama Gerilme:

𝜎𝑜𝑟𝑡 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 +𝜎𝑚𝑖𝑛

2

Gerilme genliği:

𝜎𝑔 = 
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2

 Temel kavramlar
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 Yorulma nedir?

Bir malzemenin değişken dinamik yükler altında belirli bir süre sonunda kırılmasına

yorulma hasarı denir. Özel durumlar dışında çoğunlukla yorulmaya yol açan gerilme

seviyesi malzemenin akma dayanımından düşüktür.
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A: çatlağın başladığı bölge  
B: çatlak ilerlemesi

C: son kırılma bölgesi

B: çatlak ilerlemesi  
C: son kırılma bölgesi

Çatlak vida diş dibinden başlamış
Kırılmadan önceki alanın küçük olması  

yüklerin az olduğuna işaret eder.

 Yorulma nedir?
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 Yorulma nedir?
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 Yorulma ömrü

 Değişken zorlanmaya maruz kalan makina elemanlarının çalışma ömürleri

üzerinde ilk çalışmalar 1866' da Wöhler tarafından demiryolu vagonlarının

aksları üzerinde yapılmıştır.

 Bir makina elemanının ömrü o eleman üzerine gelen yükün genliğine ve

maruz kaldığı yük tekrar sayısına bağlıdır. Wöhler, çalışmasında akslar üzerinde

çeşitli yük genliklerinde deneyler yapmış, bu elemanları uzun süreli belli yükler

altında çalıştırmıştır. Belli süreler sonra makina elemanları tek tek tahrip

olmuş (kırılmıştır), kırılma anındaki yük tekrar sayıları tespit edilmiştir.

 Çeşitli deneyler sonucunda bir makina elemanının maruz kaldığı gerilme

değeri (gerilme genliği) ve yük tekrar sayısına göre çizilen diyagramlara Wöhler

Eğrisi denilmektedir.
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Çevrim sayısı

Demir esaslı ve titanyum

Demir dışı

N1 < N2 < N3

 Yorulma ömrü (Wöhler Eğrisi)

 Wöhler eğrileri belirli bir ortalama gerilme için, gerilme genliği ile yük

tekrar sayısı arasında çizilmiştir.
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 Yorulma ömrü (Döner kiriş yorulma test sistemi)

 Bazı standartlarda sadece aşağıda prensibi verilen test sonuçları kullanılır.

Bu test sonuçları eğilme zorlanması için doğrudan kullanılırken, çekme-

basma ve burulma zorlanmaları için test sonuçları uygun faktörlerle

düzeltilir.
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Çevrim sayısı (Log N)No

σD

Sürekli mukavemet

Zaman mukavemeti

Yorulma eğrisi; sabit bir ortalama gerilme değeri için değişik gerilme genliğinde numunenin  

kopuncaya kadar yüklenmesi ve bir seri Gerilme-Ömür değerlerinin elde edilmesiyle çizilir.  

YORULMA EĞRİSİNİN ÖZELLİKLERİ

• İki kısımdan oluşur ve eğik olarak inen kısmına ait mukavemet değerlerine zaman  
mukavemeti denir.

• Eğrinin yatay kısmındaki değerler ise sürekli mukavemet sınırı olarak adlandırılır.

 Yorulma ömrü
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 Yorulma ömrü

Düşük ömürlü yorulma Uzun ömürlü yorulma

σmax ve tmax değerleri akma  
mukavemetinden yüksektir.

σmax ve tmax değerleri akma  
mukavemetinden düşüktür.

Kırılıncaya kadarki çevrim sayısı≤104 çevrim Kırılıncaya kadarki çevrim sayısı≥104 çevrim

Nükleer reaktörlerde Tekerlek gibi dönen aksamlarda

Otomobil motorunda çatlak oluşmamalı, sonsuz ömür istenir. Çatlak oluşmayacak şekilde tasarım.

Nükleer basınçlı kaplarda başlangıç hataları beklenmeli, dolayısıyla çekirdeklenme safhası geçilir. Çatlak

ilerleme önemli.

Uçak gövdesi sonlu ömre göre tasarlanmalı hem çekirdeklenme hem de çatlak ilerlemesi önemli
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 Yorulma ömrü

Yorulma hasarı, çatlak oluşumu, ilerlemesi ve kırılma aşamalarını içerir.
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 Yorulma ömrü - çatlak oluşumu

Yorulma hasarında çatlak oluşumundan önce

değişiminden kaynaklanan kararlı kayma bantları oluşur. Gerilmenin

mikro ölçekte plastik şekil

yön

değiştirilmesi ile bantlarda bulunan kayma bantları (dislokasyon demeti) bir takım

yan etkilerden dolayı tam anlamıyla geri dönemez. Böylece yüzeyde girinti çıkıntı

oluşur.
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 Yorulma ömrü - çatlak ilerlemesi

Çatlak başlangıcı esnasında oluşan mikro çatlaklar önce kayma bantları boyunca

ilerler. Bu ilerleme genellikle uygulanan gerilme yönü ile yaklaşık 45° lik açı yapar ve

bir iki tane boyunca ilerler. Bundan sonra çatlak gerilme yönüne dik gelecek şekilde

ilerlemeye bağlar ve kararlı çatlak ilerlemesi olur.
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 Yorulma ömrü - kırılma

Yorulma izlere zamanla iyice büyür ve kırılma mekaniği prensipleri uygulanır.

Malzemenin kırılma tokluğu aşıldığında çatlak hızlı ilerlemeye bağlar.
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 Yorulma mukavemet sınırı

Normal şartlar altında, dinamik olarak yüklenen makine elemanları sürekli  

mukavemet bölgesi esas alınarak boyutlandırılır.

SÜREKLİ MUKAVEMET SINIRLARI
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 Yorulmaya etki eden faktörler

 Kesitin etkisi: Dikdörtgen kesitlilerin yorulma dayanımı dairesel kesitlilere göre

düşüktür.

 Darbenin etkisi: Makine parçası eğer darbeli yüklerde çalışıyorsa gerilme genliği 

artar. Dolayısıyla yorulma ömrü değişir.

 Sıcaklığın etkisi: Sıcaklık azaldıkça yorulma ömrü artar.

 Korozif ortamın etkisi: Korozyon başlangıç bölgeleri yorulma çatlak başlangıç 

bölgesi olarak yansır.
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 Yorulmaya etki eden faktörler

Ortalama gerilmenin etkisi

Yüksek ortalama gerilme yorulma dayanımı azaltır, düşük ortalama gerilme ise pekleşme etkisi  
nedeniyle yorulma dayanımını artırır.

Yorulma eğrisi ortalama gerilmenin sıfır olduğu değişken gerilme genliğinde çizilmektedir yani
R=-1 (tam değişken yükleme)
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 Yorulmaya etki eden faktörler

 Yorulma eğrisi sabit bir ortalama gerilmede değişken gerilme genliğinde çizilmektedir.

 Herhangi bir ortalama gerilme için ilgili malzemenin dinamik mukavemet değerlerini

belirlemek için farklı ortalama değerde ve zorlanmada yeniden yorulma deneylerinin

yapılması gerekir.

 Bu zorluk nedeniyle pratikte deneyler 𝜎𝑜𝑟𝑡 = 0 olan tam değişken yükleme durumu için

yapılır.

 Pratik durumda makine elemanların çoğu genel değişken zorlamalar altında çalışır.  

Dolaysıyla bu durumda kullanılacak dinamik mukavemet sınırlarını belirlemek için:

• Goodman-Sodeberg Yaklaşımı

• Simith diyagramı
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 Yorulmaya etki eden faktörler - ortalama gerilme

 Bu yaklaşımda yatay eksende, statik mukavemet sınırından elde edilen mukavemet  

değerleri ve ortalama gerilme değerleri belirlenir.

 Düşey eksende ise gerilme genliği ve tam değişken gerilmeden elde edilen mukavemet

sınırı değeri belirlenir.
Goodman doğrusu gevrek malzemelerde

Soderberg doğrusu sünek malzemelerde

G
e
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lm

e

Ortalama Gerilme

σAK

Sodeberg

Goodman

R≠-1

σD

σÇEK

Gerber
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 Yorulmaya etki eden faktörler - ortalama gerilme

(genel değişken zorlanmada eşdeğer nominal  

gerilme):

Burulmaya maruz elemanlarda sınır
genlik gerilme

Yorulmaya karşı
emniyetli bir tasarım için

𝜎𝑔𝑑≤ 𝜎𝑒𝑚

Sodeberg doğrusu ile mukavemet sınırı belirleme

SINIR GENLİK GERİLMESİ

𝑔𝑑 𝑜𝑟𝜎 = 𝜎 +
𝜎𝐴𝑘

𝐷𝜎
∗ 𝜎𝐷

𝑜𝑟𝜏 +
𝜏𝐴𝑘
𝜏∗𝐷

𝜏𝐷 ≤
𝜏𝐴𝑘
𝑠
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 Yorulmaya etki eden faktörler

Parça büyüklüğünün etkisi

Gerçek makine elemanlarının boyutları deney numunesinden farklıdır.

Boyut  mukavemet

10 mm çaptan daha büyük makine elemanların tasarımında çap düzeltme katsayısı

𝑲𝒃 kullanılır
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 Yorulmaya etki eden faktörler_parça büyüklüğü

 Mukavemet sınır değerleri standart deney numunelerden elde edilir.

 Gerçek makine elemanların boyutları, geometrik ve yüzey özellikleri farklıdır.

 Bu farklılıklar, tasarımdaki mukavemet azaltıcı faktörler dikkate alınarak, sürekli  
mukavemet sınır değerleri düzeltilir.
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 Yorulmaya etki eden faktörler

Yüzey durumunun etkisi

Yüzey kalitesi azaldıkça yorulma dayanımı azalır. Bu azalma çekme dayanımı artıkça daha

belirginleşir.
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 Yorulmaya etki eden faktörler_yüzey pürüzlülüğü

Yüzey pürüzlülüğü yorulma  

mukavemetine olumsuz etkiler

Elemanın taşıyabileceği  

gerilme genliği düşer

Bu etki yüzey pürüzlülük katsayısı ile hesaplamalara katılır

Not: Çelik alaşımlarının yüksek sıcaklıkta tavlanması esnasında gerçekleşen

oksitlenme sonucu oluşan demir oksit tabakasına tufal denmektedir.
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 Yorulmaya etki eden faktörler

Kuvvet akışında bozukluklar  

ve gerilme yığılmalarına  

neden olur

Çentik etkisi

Makine elemanlarında kimi tasarım  

zorunluluğu nedeniyle geometrik  

düzgünsüzlük veya süreksizlikler bulunur
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 Yorulmaya etki eden faktörler - çentik etkisi

 Çentik bölgesinde gerilme maksimum değerine ulaşılır.

 Çentik nedeniyle oluşan maksimum gerilme

Kt : teorik gerilme yığılma faktörü

n : Nominal (hesaplanan) gerilme

 Teorik gerilme yığılma faktörü, belirli bir zorlanma şekline göre çentik

geometrisine bağlıdır.

 Teorik gerilme yığılma faktörünün değeri tablolardan belirlenir.
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 Yorulmaya etki eden faktörler - çentik etkisi

ÇEŞİTLİ ZORLANMALAR İÇİN SİLİNDİRİK ELEMANIN  TEORİK GERİLME YIĞILMA FAKTÖRÜ
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 Yorulmaya etki eden faktörler_çentik etkisi

Kç  1 q(Kt 1)
q : Çentik hassasiyet katsayısı

ÇENTİK FAKTÖRÜ:𝐾ç

Sünek malzeme  çentik hassasiyeti az

gevrek malzeme  çentik hassasiyeti fazla

Çentik faktörü; hem çentik geometrik etkisini (Kt) ve hem de malzemenin çentik
hassasiyetini içeren bir faktördür.
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 Yorulmaya etki eden faktörler

Yüzey pürüzlülüğü, boyut etkisi, çentik etkisi dikkate alındığında

Statik
zorlanma

Dinamik 
zorlanma

Sünek malzeme

b ak

*  Kbak

t *  K t

Gevrek malzeme

Kç

Kbak *

Kç

t * 
Kbtak

Çekme-basma

ÇDÇD 
Ky Kb*

Kç

Eğilme

EDED
Kç

Ky Kb
*

Burulma ve kesme

DD
Kç

K Ky b tt* 
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 Tasarım aşamasında kullanılacak kriterler

 Hem burulma momentinin hem de eğilme momentinin birlikte etki ettiği ve

bu yüklemelerin değişken olduğu durumlarda yorulma analizi aşağıda verilen

akma hipotezi ifadesi yardımıyla hesaplanır.

Von-Mises ortalama gerilme:
2

m

2

mm    3t

Von-Mises gerilme:
2

g

2

gg    3t

Page 38www.garipgenc.com

 Sünme (Creep)

 Bazı durumlarda, bir elemanın, yüklemelerin yüksek sıcaklıklarda uzun

süreler boyunca sürdürülmesi gereken bir ortamda kullanılması gerekebilir

veya diğer durumlarda, yükleme tekrarlanabilir.

 Bir malzeme bir yükü çok uzun bir süre desteklemek zorunda kaldığında, ani

bir kırılma oluşana veya yararlılığı bozulana kadar deforme olmaya devam

edebilir.

 Bu zamana bağlı kalıcı deformasyon sünme olarak bilinir. Normalde sünme,

yüksek sıcaklıklara maruz kalan yapısal elemanlar veya mekanik parçalar için

metaller ve seramikler kullanıldığında dikkate alınır.
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 Bununla birlikte, polimerler ve kompozit malzemeler gibi bazı malzemeler

için - ahşap veya beton dahil - sıcaklık önemli bir faktör değildir ve yine de

sünme kesinlikle uzun süreli yük uygulamasından kaynaklanabilir.

 Tipik bir örnek olarak, bir lastik bandın çok uzun süre tutulduğu gerilmiş bir

pozisyondan serbest bırakıldıktan sonra orijinal şekline geri dönmeyeceğini

düşünün.

 Sünme Mukavemeti: Malzemenin belirli bir süre boyunca izin verilen bir

sünme gerilimini aşmadan dayanabileceği en yüksek gerilimi temsil eder.

Sünme mukavemeti sıcaklıkla değişecektir.

 Örneğin, civatalar ve borular için kullanılan çelik için yılda % 0,1'lik bir

sünme gerilimi önerilmiştir.

 Sünme (Creep)
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 Sünme (Creep)

Örnek: Bu direğe uzun süreli

kablo yükü uygulanması direğin

sürünme nedeniyle deforme

olmasına neden olmuştur.
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 Sünme (Creep)

Sünme testleri normalde maksimum 1000 saat süreyle yapılır. 1200 ° F sıcaklıkta

paslanmaz çelik için sonuçların bir örneği ve % 1'lik öngörülen sünme gerilmesi

Şekilde gösterilmektedir. Belirtildiği gibi, bu malzeme oda sıcaklığında (% 0.2 sapma)

276 MPa akma dayanımına sahiptir ve 1000 saatte sünme mukavemetinin yaklaşık

olarak 138 MPa olduğu bulunmuştur.


