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SORU-1)Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. 

ve kalınlığı t=100 mm.’dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik 

merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 

kN değerindeki düşey basma kuvveti etkisi altındadır. Buna göre 

kolonun yine şekilde gösterildiği gibi düşeyle𝜃 = 30𝑜açı yapan AB 

düzleminde oluşabilecek gerilmelerin; 

a-) isimlerini belirtiniz, (%2 p) 

b-) doğru birimleriyle beraber sayısal değerlerini, kuvvet denge 

denklemlerini kullanarak sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz.(%5 p). 

 

 

SORU-2) Şekilde verilen çubuk kare kesitli 

olup kenar uzunlukları h=40 mm.’dir. 

Çubuğa F=8 kN.değerinde bir çekme 
kuvveti etki ettiğine göre; 

a)a-a kesitinde oluşan normal ve kayma 

gerilmelerinin sayısal değerlerini (%10 p) 

ve 

b) b-b kesitinde oluşan normal ve kayma gerilmelerininsayısal değerlerini(%10 

p), kuvvet denge denklemlerini kullanarak hesaplayınız. 

 

 

Soru-3) Şekilde verilen dikdörtgen kesitli elemanın genişliği 

b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm.’dir.  Şekildeki gibi elemanın 

kesitinin ağırlık merkezinden geçen tarafsız eksen üzerinden etki 

eden düşey bir P basma kuvveti sonucu elemanın düşeyle𝜃 =
30𝑜açı yapan AB düzleminde𝜎𝜃 = 5 𝑀𝑃𝑎 değerinde bir normal 

gerilme oluştuğuna göre; 

a) AB düzleminde oluşan kayma gerilmesinin sayısal değerini(%7 

p) ve 

b) P kuvvetinin sayısal değerini. (%8 p), kuvvet denge 

denklemlerini kullanarakhesaplayınız 
 

 

SORU-4) Şekildeki pense ile A teli kesilirken 

pensenin kollarına Fh= 18 N. değerinde düşey 

kuvvet uygulanmaktadır.  Pensede, iki pense 

kolunu birbirine bağlamak için kullanılan 

perçinin çapı dp=4 mm. olduğuna göre; perçin 

kesitinde oluşan kayma gerilmesinin sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz (%15 p). 
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SORU-5) Şekildeki gibi tasarlanan dirsekli krank 

denge konumundadır. 

a-) Çekme emniyet gerilmesi𝜎𝑒𝑚 =
100 𝑀𝑃𝑎değerinde olan bir malzemeden imal 

edilen AB kolunun minimum (dA) çapının sayısal 

değerini, (%5 p), 

b-) D noktasındaki mafsalda kullanılan pimin çapı 

dD=20 mm. olduğuna göre bu pimin kesitinde 

meydana gelen kayma gerilmesinin sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz.(%10 p). 

 
 

 

SORU-6) Şekildeki t=2 mm. kalınlığındaki plaka, 6061-T6 

alüminyum alaşımlı bir malzemeden imal edilmiştir.  Bir 

pres tezgahında plakaya d=50 mm. çapında bir delik 

açılmak istenmektedir.  Buna göre deliğin şekildeki gibi 

kesilerek açılması için pres pistonu F=19.47 kNdeğerinde bir 

düşey yük uygulamaktadır. Bağlantıda oluşabilecek olan 

gerilme yığılmasını ihmal ederek; Plakada oluşan, 

a-) gerilmenin türünü belirtiniz, (%5 p), 

b-) gerilmenin doğru birimiyle beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.(%5 p). 
 

 

 

SORU-7) Mil çapı d=100 mm., kademe (bilezik) 

çapı D= 150 mm. ve bilezik kalınlığı t=25 mm. 

olan şekildeki dikey kademeli mil yatay bir levha ile 

desteklenmektedir. Mile P=471 kN değerinde bir 

düşey basma kuvveti şekilde görüldüğü gibi etki 

ettiğine göre, bağlantıda oluşabilecek olan gerilme 

yığılmasını ihmal ederek; (NOT: 𝜋(pi) = 3.14 

alınmalıdır). 

a-) Bilezikte oluşan gerilmenin türünü belirtiniz, (%5 p), 

b-) Bilezikte oluşan gerilmenin sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.(%15 p). 
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SORU-8)Çekme mukavemeti 

𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠 = 80 𝑀𝑃𝑎olan bir malzemeden  

d=1 cm. çapında imal edilen dairesel kesitli 
sıcak çekme çubuğu, eksantrik bir prese 

bağlanmış şekildeki kesme kalıbında bir 

kesme işlemiyle 1 m. ve 3 m. boylarında 

kesilmek istenmektedir.  Bir kesme 

işlemiyle; 

a-) dairesel kesitli sıcak çekme çubuğunun 

dairesel kesitlerinde oluşan gerilmenin türünü belirtiniz, (%3 p), 

b-) iki farklı boyda çubuk elde edilebilmesi için pres pistonunun uygulaması 

gereken F kuvvetinin minimum sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.(%7 p). 

 

 
 

SORU-9)Çift bindirmeli yapıştırıcı bağlantısında 

yapıştırma genişliği 60 mm olup, herbiri 5 mm. 

kalınlığındaki iki ana dikdörtgen levha,üstten ve 

alttan her birinin kalınlığı 3 mm.olan iki altıgen 

levha ile şekildeki gibi yapıştırılmaktadır. Elde 

edilen bağlantıya uygulanan P = 60 

kNdeğerindeki bir kuvvet sonucu levhaların 

birbiriyle temas eden yüzeyleri arasında oluşacak 

olan gerilmenin: 

a-) Türünü belirtiniz, ( 5 P ), 

b-)Sayısal değerini hesaplayarak bulunuz.( 5 P ). 
 

 

 

SORU-10) Genişlikleri 200 mm. ve 

yükseklikleri 100 mm. olan A ve B 

blokelemanlarının şekildeki gibi birbiriyle 

temas eden yüzeylerine yapıştırıcı 

sürülmüştür. Bağlantıya uygulanan F = 300 

kN değerindekidüşeyitme (basma) kuvveti 

sonucu A ve B elemanlarının temas 

yüzeylerinde oluşacak olan  gerilmenin: 

a-) Türünü belirtiniz, ( 5 P ), 

b-) Değerini hesaplayarak bulunuz.( 5 P ). 
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SORU-11) Şekildeki çift 

bindirmeli yapıştırıcı 

bağlantısında yapıştırma genişliği 

b=300 mm. olup P=240 kN 

olarak verilmiştir.  Bağlantıya 

uygulanan P kuvveti sonucu 
yapıştırma yüzeyinde oluşacak 
kayma gerilmesinin𝜏𝑦 =

25 𝑀𝑃𝑎değerinden büyük olması istendiğine gore;maksimum yapıştırma boyunun 

(L)sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.(%10 p). 

 

 

 
SORU-12)Şekilde verilen redüksiyon 

formundaki içi boş ara eleman, çapları D=5 

cm. ve d=4 cm. olan iki dairesel çubuğu 

birbirine bağlamak için kullanılmaktadır.  Ara 

eleman ile D çaplı çubuğun L1=8 mm. 

uzunluğundaki temas yüzeyi ve d çaplı 

çubuğun L2=10 mm. uzunluğundaki temas 

yüzeyine yapıştırıcı sürülerek üç parça birbirine bağlanmaktadır.  Bağlantının 

P=31.4 kN değerinde bir çekme kuvvetini taşıması istendiğine göre ve bağlantıda 

oluşabilecek olan gerilme yığılmasını ihmal ederek;  

a-) redüksiyon formundaki içi boş ara eleman ile dairesel kesitli çubuklar 

arasındaki temas yüzeyine sürülen yapıştırıcıda oluşan gerilmenin türünü 
belirtiniz, (%3 p), 

b-)ara yüzeylere sürülen yapıştırıcıda oluşabilecek en büyük (maksimum) 

gerilmenin doğru birimiyle beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. (%7 p). 

 

 

 

SORU-13) Şekildeki yatay çubuğun d=40 mm. çaplı 

kısmının uzunluğu Ld=240 mm. ve D=80 mm. çaplı 

kısmının uzunluğu ise LD=50 mm. ölçülerindedir. 

Yatay çubuk, çubuk ile düşey kolan arasına iç çapı 

dp=40 mm. ve kalınlığı t=5 mm. olan bir pul 

yerleştirildikten sonra şekildeki gibi bir P çekme 
kuvveti ile çekilmek istenmektedir. Çubukta 

oluşmasına müsaade edilen en büyük çekme 
gerilmesi 𝜎Ç = 65 𝑀𝑃𝑎değerindeolduğu 

bilindiğine göre, bağlantıda oluşabilecek olan  

gerilme yığılmasını ihmal ederek çubukta oluşan kayma gerilmesinin sayısal 

değerini hesaplayarak bulunuz. (%10 p). 
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SORU-14) Şekildeki çelik çubuk, 

çekme akma mukavemeti 345 

MPa ve çekmedeki elastisite 

(Young’s) modülü 210GPa olan 

St70 çelik malzemesinden A=500 

mm2 kesit alanında imal 
edilmiştir. Çelik çubuğa, çubuk kesitiningeometrik merkezinden geçen tarafsız 

eksene dik olan A, B, C ve D düzlemlerinde tarafsız eksen üzerinde şekilde 

gösterilen kuvvetler etki ettiğine göre; 

a-) Çubukta oluşan gerilme türlerini belirtiniz, (%2 p), 

b-) Çubukta oluşan gerilmelerin doğru birimiyle beraber sayısal değerlerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, (%6 p), 

c-) Çubukta meydana gelen toplam şekil değiştirme miktarının doğru birimiyle 

beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (%4 p),. 

 

 

SORU-15) Şekilde görülen düşey düzlemdeki AC çubuğu 

çekmedeki elastisite modülü E=210 GPa olan St70 çelik 
malzemesinden; BC bölgesinin kesit alanı A1=200 

mm2,uzunluğu L1=2 m. ve ağırlığı G1=2 kN, AB bölgesinin 

kesit alanı A2=400 mm2, uzunluğu L2=1.5 m. ve ağırlığı 

G2=4 kNolacak biçimde konstrüksiyon edilmiştir. Çubukta 

gerilme yığılmasının olmadığını kabulve çubuk ağırlığını 

ihmal ederek; 

a) Çubuğun normal kuvvet diyagramını çiziniz, (%5 p), 

b) Çubukta meydana gelen toplam uzama miktarını 

hesaplayınız. (%5 p). 

 

 

 

SORU-16) Şekilde görülen düşey düzlemdeki L=2 m. 
uzunluğundaki AC çubuğu yoğunluğu𝜌 = 7850 𝑘𝑔 𝑚3⁄   ve 

çekmedeki elastisite (Young’s) modülü E=210 GPa  olan St70 

çelik malzemesinden dairesel kesitli olarak D= 30 mm. çapında 

imal edildikten sonra BC bölgesinin içi d=15 mm. çapında delik 

delinerek boşaltılmış olarak konstrüksiyon edilmiştir. AB ve BC 

bölgelerinin uzunlukları eşit olup  LAB=LBC=1 m.’dir. Çubukta 

gerilme yığılmasının olmadığını kabul ederek;(NOT: π (pi) = 

3.14 alınmalıdır). 

a) Çubuğun normal kuvvet diyagramını sistematik bir şekilde 
çiziniz, (%5 p), 

SORU-16 (devamı var) 

 

 

 

 

50 kN 15 kN 10 kN 
45 kN 

1000 1500 500 

A B C D 

A 

L2 

B 

C 

G2 

G1 
L1 

 

L/2 

A 

B 

C 

L/2 

 D 

d 



KOÜ. Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf) 

MMK207 Mukavemet – I Dersi - 2. Çalışma Soruları / 08 Ekim 2018 

Dr. Müh. Şenol Şahin - 6/15 

 

SORU-16 (devamı) 

b) Çubukta meydana gelen toplam uzama miktarının sayısal değerini sistematik 

bir şekilde hesaplayarak bulunuz, (%10 p), 

c) Çubuk malzemesinin sahip olması gereken emniyet gerilmesi değerinin sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (%10 p). 

 

 
 

SORU-17) Şekildeki AC çubuğu 

homojen bir malzemeden imal edilmiş 

olup kesit alanı A=10 cm2, AB kısmının 

uzunluğu LAB=2 m. ve BC kısmının 

uzunluğu LBC=1 m. değerlerinde 

ölçülmüştür. AC çubuğu, çubuğun C ucu 

ile D duvarı arasında𝛿 = 1 𝑚𝑚  değerinde 

bir açıklık kalacak şekilde iki duvar 
arasına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 

Çubuğun B noktasından sağ doğru, çubuk kesitine dik, kesitin geometrik merkezi 

üzerinden en az P=100 kN değerinde bir kuvvet etki etmesi durumunda AC 

çubuğunun C ucu ile D duvarı arasındaki açıklık, elastik şekil değişimi sonucu 

kapanmaktadır. Hook Kanununa göre;  

a-) AC çubuğunda oluşan gerilmenin türünü belirtiniz, (%2 p), 

b-) AC çubuğunda elastik şekil değişimini sağlayan modülün ismini belirtiniz, 

(%3 p), 

c-) AC çubuğunda elastik şekil değişimini sağlayan modülün doğru birimiyle 

beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.(%10 p). 

 

 
 

SORU-18) Şekildeki A çubuğu 

alüminyumdan yapılmış olup 

elastik modülü 75 GPa ve kesit 

alanı 1000 mm2 ’dir. B çubuğu 

ise çelikten imal edilmiş olup 

elastik modülü 200 GPa ve 

kesit alanı 500 mm2 ’dir.  Buna 

göre; 

a-) A ve B elemanlarında oluşan 

gerilmelerin sayısal değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayınız, (10 P). 

b-) D noktasında oluşan çökme miktarının sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayınız.(10 P). 
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SORU-19) Şekildeki CD çubuğu rijit olup kuvvet 

uygulanmadığı durumda yatay konumdadır.  A 

çubuğunun çekmedeki elastisite (Young’s) modülü𝐸𝑎 =
200 𝐺𝑃𝑎  , çekmedeki akma mukavemeti(𝜎𝑎)𝑎𝑘 =
400 𝑀𝑃𝑎 , kesit alanı Aa=150 mm2 ve uzunluğu La=200 

mm. olarak verilirken, B çubuğunun çekmedeki 

elastisite modülü𝐸𝑏 = 100 𝐺𝑃𝑎, çekmedeki akma 

mukavemeti(𝜎𝑏)𝑎𝑘 = 200 𝑀𝑃𝑎, kesit alanı Ab=200 mm2 

ve uzunluğu Lb=400 mm. olarak verilmiştir.  A ve B 

çubuklarında herhangi bir kuvvet etkisi olmadığı 

durumda CD rijit çubuğunun C ucuna düşey doğrultuda 

bir 

P=24 kN değerinde bir kuvvet uygulandıktan sonra; 
a) A ve B çubuklarında oluşan eksenel gerilmelerin değerlerini bulunuz, (%10 p). 

b) C ucunda oluşan çökme miktarının sayısal değerini hesaplayınız (%10 p). 

 

 

 

SORU-20) Şekildeki BD ve CE çubukları çekmedeki akma mukavemeti 1000 

N/mm2ve çekmedeki elastisite modülü 207 

GPa olan nikel çeliğinden tasarlanmış olan 

birbirinin aynı iki çubuk kesit alanları 

ABD=ACE=100 mm2 ve uzunlukları 

LBD=LCE=2 m. ölçülerindedir. Uzunluğu 

LBA=1 m. ve LAC=0.5 m. olan BC çubuğu 

rijit bir bar olup çubuğun A noktasından 
düşey doğrultuda bir F kuvveti etki 

etmektedir. B ve C ile D ve E mafsalları 

arasındaki uzaklıkların LBC=1.5 m., B, D, C ve 

E noktalarındaki mafsalların pim bağlantılı ve 

A noktasında müsaade edilen en büyük düşey 

yer değiştirme miktarının 10 mm. olduğu bilindiğine göre, çubukta gerilme 

yığılması olmadığını kabul ve çubuk ağırlığını ihmal ederek; 

d-) F kuvvetinin doğru birimiyle beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz, (%8 p), 

e-) C noktasının düşey yer değiştirme miktarının doğru birimiyle sayısal değerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.(%5 p). 
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SORU-21) Şekilde görülen AB çelik çubuğunun çekmedeki 

elastisite modülü E=210 GPa olup çubuğageometrik 

merkezinden geçen tarafsız eksene dik olan C düzleminde F=45 

kN değerinde bir kuvvet tarafsız eksen üzerinde şekilde 

gösterildiği gibi etki etmektedir. Çubukta a=200 mm., b=250 

mm. ve c=400 mm. olarak verilmiştir. Çubuğun kesit alanının 
dikdörtgen ve AD arasının boyutlarının 10 mm. x 40 mm. ve DB 

arasının boyutlarının ise 10 mm. x 60 mm. olduğu bilindiğine 

göre; çubukta gerilme yığılması ile yanal bir burkulma (bel 

verme) olmadığını kabul ve çubuk ağırlığını ihmal ederek; 

a) Çubuğun normal kuvvet diyagramını çiziniz, (%20 p). 

b) Çubuğun imal edildiği malzemenin çekme emniyet gerilmesi 

değerini bulunuz, (%20 p). 

 

 

 

 

 
SORU-22) Şekilde verilen iç içe geçmiş bronz ve 

alüminyum silindirler birlikte geometrik merkezlerinden 

geçen tarafsız eksen üzerinden etki eden düşey 

doğrultuda P=90 kN değerindeki basma kuvveti etkisi 

altındadırlar.  Silindirlerin boyları eşit ve Ls=500 mm., 

bronzun elastisite modülü Eb=117 GPa ve çapı db=25 

mm., alüminyumun elastisite modülü Ea=70 GPa, dış 

çapı Da=50 mm. ve et kalınlığı t=12.5 mm. olduğuna 

göre etki eden kuvvet sonucu her bir silindirde meydana 

gelen; 

a-) normal gerilmeleri hesaplayarak bulunuz, .(%10 P), 

b-) her bir silindirde meydana gelen kısalma miktarını hesaplayarak 

bulunuz..(%10 P). 
 

 

 

SORU-23)Do=40 mm. çapında ve Lo=6 m. boyunda olan içi dolu izotropik bir 

çubuk F=942 kN’luk bir eksenel çekme kuvveti altında kuvvet doğrultusunda 
Ly=12 mm. uzarken kuvvete dik doğrultuda çubuğun çapı azalmakta ve Dx= -

0.02 mm. olmaktadır. Buna göre içi dolu çubuk malzemesinin; 
a) Elastisite modülünün (E) sayısal değerini hesaplayınız, (%10 p), 
b) Çekme doğrultusundaki Poisson oranının () sayısal değerini hesaplayınız. (%5 

p). 
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SORU-24)Şekildeki sistemde izotropik bir malzemeden imal 

edilmiş ve boyutları 50 mm. x 12 mm. x 100 mm. (b x h x L) olan 

kauçuk destekler makinenin titreşimini sönümlemek için 

kullanılmaktadır.P=10 kN değerinde bir kuvvet altında kauçuk 
elemanların yapışkan yüzeyleri birbirine göre düşey yönde b=0.25 

mm. hareket ederek elastik bir şekil değişimi göstermektedir. Hook 

Kanununa göre; 

a-) kauçuk elemanlarda oluşan gerilmenin türünü belirtiniz, (%2 

p), 

b-) kauçuk elemanlarda elastik şekil değişimini sağlayan  modülün ismini 

belirtiniz, (%3 p), 

c-) kauçuk elemanlarda elastik şekil değişimini sağlayan modülün doğru birimiyle 

beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.(%5 p). 
 

 

SORU-25) Şekilde Elastisite modülü E=208 GPa 

ve Poisson oranı ν =0.3 olan izotropik dikdörtgen 

levha üniform bir kalınlığa sahiptir. Dikdörtgene x 

ve y yönlerinde etki eden gerilmeler sonucu 

dikdörtgende x ve y yönlerinde ortaya çıkan 

genlemeler, yerleştirilen uzama telleri (strain 

Gage) yardımı ile ölçülmektedir.  x ve y 

doğrultularında ölçülen genlemeler sırası ile +500 

μm/m ve +700 μm/m şeklindedir.  Buna göre levhaya etki eden gerilmelerin 

sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. (%30 p). 
 

 

 

SORU-26) Şekilde dış çapı d = 50 mm., et 

kalınlığı t = 3 mm. olan içi boş bir boru, ağırlık 

merkezinden geçen tarafsız ekseni üzerinde ve 

doğrultusunda Pbasma kuvveti taşımaktadır.  

Kullanılan malzemenin elastik modülü E = 200 

GPa, akma mukavemeti𝜎𝑎𝑘 = 10 𝑀𝑃𝑎 ve sistemin 

emniyet katsayısı S = 2.5 olarak istendiğine 

göre,: 

a) Sistemin taşıyabileceği P kuvvetinin 

maksimum değerini hesaplayarak bulunuz  ( 10 

P ). 

b) Sistemin taşıyabileceği P kuvvetinin 

maksimum değeri için boruda meydana gelen boy değişimini (kısalmayı) 

hesaplayınız( 10 P ). 

 

 

 

3 mm

d = 50 mm

L = 250 mm
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SORU-27)Şekildeki elastisite modülü E=200 
GPa  ve Poisson oranı=0.33, t=2.5 mm. 

kalınlığındaki bir izotropik malzemeden 

D=1.5 m. çapında ve L=3.5 m. uzunluğunda 

imal edilmiş silindirik basınçlı kaba çevresel 

yönde bir uzama teli (strain-gage) 

yapıştırılmıştır.  Emniyet nedeniyle 

silindirdeki basınç P=15 bar’ı aştığında 

alarmın çalışması istenmektedir.  Basıncın 

tehlike sınırını aşıp alarm durumuna geçtiği anda  

a-) Eksenel gerilmenin sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak [ MPa 

] birim sisteminde bulunuz, (%10 p), 

b-) Çevresel gerilmenin sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak [ 
MPa ] birim sisteminde bulunuz, (%10 p), 

c-) Silindirin boyunda ve çapında meydana gelen şekil değişim miktarlarının 

sayısal değerlerini hesaplayarak bulunuz.(%15 p). 

 

 

SORU-28) Şekildeki basınç tankı t=2 mm. 

kalınlığındaki çelik saçtan tank yarıçapı 

R=0.2 m., yarıçap merkezleri arası 

uzunluk b=0.6 m. ve tank boyu L=2 m. 

olacak şekilde yapılmıştır. Tankta P=1.2 

MPa değerinde bir iç basınç olduğunda 

tank malzemesinde teğetsel ve boyuna 

doğrultuda oluşan gerilmelerin değerlerini 
hesaplayarak bulunuz ve bu gerilmeleri tank üzerinde gösteriniz. 

 

 

SORU-29) Şekilde verilen basınçlı tank A kısmının 

B kısmına çevresel olarak n=20 adet cıvata 

kullanılarak bağlanması ile elde edilmiştir. Tankın 

ortalama çapı d=1 m., saç kalınlığı t=15 mm. ve iç 

basıncı P=30 kPa olduğuna göre; 

a) Tankın B kısmına gelen eksenel ve çevresel 

gerilmelerin değerlerini hesaplayarak bulunuz, 

b) kullanılan cıvata malzemesinin çekmedeki 

normal emniyet gerilmesi değeri 50 MPa değerinde 
olduğu bilindiğine göre her bir cıvatanın çapını 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-30) Şekildeki gibi dış çapı D=3 m. 

ve yüksekliği L=7.5 m. olan içi gaz dolu 

uçları kapalı silindirik bir tank tahtadan imal 

edilmek istenmektedir. Tank çekme emniyet 

gerilmesi 100 MPadeğerinde olan dairesel 

kesitli d çapındaki n=5 adet çelik kuşak ile 
çevresel olarak tutturulmaktadır. Tank en 

fazla P=800 Pa değerinde bir iç basınca 

maruz kalacağına göre tankın gaz basıncını 

emniyetli bir şekilde taşıyabilmesi için 

gerilme yığılmasını ihmal ederek her bir 

kuşağın sahip olması gerek kesit çapını 

bulunuz. 

 

 

 

SORU-31)Dış çapı Dp=60 mm. ve et kalınlığı 

tp=12 mm. olan bir pirinç boru ile iç çapı dç=60 
mm. ve et kalınlığı tç=6 mm. olan bir çelik boru 

çapı d=20 mm. olan bir pim ile şekildeki gibi 

bağlanmaktadır.  Bağlantıda oluşabilecek gerilme 

yığılmasını ihmal ederek; 

a) Pime gelen kayma gerilmesinin 100 MPa olması 

için bağlantıya uygulanması gereken P çekme kuvvetinin değerini hesaplayınız, 

b) Bağlantıya P= 42 kN değerinde bir çekme kuvveti uygulanması durumunda 

pim ile pirinç boru ve pim ile çelik boru arasında meydana gelen ezilme 

gerilmelerini hesaplayınız. 

 

 

 

SORU-32) Kesit yüzeyleri dikdörtgen ve 
50 mm. x 6 mm. (b x h) boyutlarında olan 

bir çatal ile dikdörtgen kesitli ve 50 mm. x 

6 mm. (b x h) boyutlarında olan bir plaka 

şekildeki gibi her biri d=10 mm. çapında 

olan n=3 adet perçin ile birbirlerine 

bağlanmıştır.  Plaka ve çataldaki perçin 

delikleri delik merkezlerinin çatal ve plaka 

uçlarına k= 15 mm. mesafede olacak 

şekilde delinmiştir.  Bu bağlantının F=50 kN büyüklüğünde bir kuvvet iletmesi 

istendiğine göre bağlantıda oluşabilecek gerilme yığılmasını ihmal ederek; 

a) Her bir perçinde oluşan ortalama kayma gerilmesini hesaplayınız,SORU-32 

(devamı var) 
 

 

 

d 

50 kN 

50 kN 50 

6 

6 

6 

6 



KOÜ. Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf) 

MMK207 Mukavemet – I Dersi - 2. Çalışma Soruları / 08 Ekim 2018 

Dr. Müh. Şenol Şahin - 12/15 

 

SORU-32 (devamı) 

b) Plakada oluşan maksimum ve minimum normal gerilmeleri hesaplayınız ve 

oluştuğu yerleri belirtiniz, 

c) Plakada meydana gelen yırtılma gerilmesini hesaplayınız, 

d) Plakada oluşan ezilme gerilmesini hesaplayınız. 

 

 
 

SORU-33)Çekme ve basmadaki akma 

mukavemeti 345 MPa  ve kaymadaki akma 

mukavemeti 𝜏𝑎𝑘 = 0.5 × 𝜎𝑎𝑘 olan St70 

malzemesinden seri olarak imal edilen n=3 

adet M12 cıvatası, cıvatalardaki emniyet 

katsayısı S=2.8 olacak biçimde şekildeki gibi 

bir bağlantıda kullanılmak istenmektedir. 

Cıvataların çalışma şartları sebebiyle şekilde 
görüldüğü gibi bir F kuvvetine maruz 

kalacağına göre; 

a) Cıvatalarda oluşan gerilme yığılmasını 

ihmal ederek her bir cıvatanın taşıdığı kesme 

kuvvetinin değerini hesaplayınız ve bu kesme 

kuvvetlerinin etki yönlerini şekil üzerinde gösteriniz, 

b) Cıvatalarda oluşan gerilme yığılmasını ihmal ederek cıvataların emniyetli 

olarak taşıyabileceği en büyük F kuvvetinin değerini hesaplayınız. 

 

 
 

SORU-34)  Çekme ve basmadaki akma 345 MPa  

ve kaymadaki akma mukavemeti 𝜏𝑎𝑘 = 0.5 × 𝜎𝑎𝑘 

olan St70 malzemesinden seri olarak imal edilen 

n=3 adet M12 cıvatası şekildeki gibi bir 

bağlantıda kullanılmak istenmektedir. Cıvataların 

çalışma şartları sebebiyle şekilde görüldüğü gibi 

F=6 kN  değerinde bir kuvvete maruz kalacağına 

göre; 

a)cıvatalarda oluşan gerilme yığılmasını ihmal 

ederek her bir cıvatanın taşıdığı kesme 

kuvvetinin değerini hesaplayınız ve bu kesme 

kuvvetlerinin etki yönlerini şekil üzerinde 

gösteriniz, (%15 p), 

b)cıvatalarda oluşan gerilme yığılmasını ihmal ederek cıvataların emniyet 

katsayısı S değerini hesaplayınız. (%5 p). 
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SORU-35) Şekilde verilen boru bir boru flanşı 

kullanılarak n=4 adet M14 cıvataları ile beton 

bloğa monte edilmiştir. Karşılıklı cıvata merkezleri 

arasındaki mesafe  a=200 mm. olup sisteme gelen 

döndürme momenti T=0.6 kNm. olduğuna göre 
flanş ile beton arasındaki sürtünmeyi, cıvatalarda 

ve bağlantıda oluşan gerilme yığılmasını ihmal 

ederek her bir cıvataya gelen ortalama kayma 

gerilmesini hesaplayınız. 

 

 

 

 

 

 

SORU-36)Şekildeki sistemde cıvataların her 

birinin çapı d=10 mm. olarak verildiğine göre; 
a) her bir cıvataya gelen kesme kuvvetinin 

değerini ve etki yönünü hesaplayarak bulunuz, 

b) her bir cıvatanın taşıdığı kayma gerilmesi 

değerini bulduktan sonra sistemin emniyet 

katsayısı S=2 olarak istendiğine göre cıvata 

malzemesinin sahip olması gereken minimum 

kayma akma gerilmesi ve kayma emniyet gerilmesi değerlerini bulunuz. 

 

 

 

SORU-37)Şekilde çekmedeki elastisite modülü 

E=120 GPa ve ısıl genleşme katsayısı𝛼 = 16.8 ×
10−6 1 ℃⁄  olan bir çubuk malzemesinin uzunluğu 

L=2.5 m. ve kesit alanı A=320 

mm2değerindedir.  Saf bakır çubuk ortam 

sıcaklığı𝑡𝑜 = −20℃  sıcaklıkta iki rijit A ve B 

duvarı arasında𝛿 = 2.1 𝑚𝑚  aralık kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Çubuğun daha 

sıcak bir ortam sıcaklığında çalışması istendiğine ve çubukta𝜎 = 50.4 𝑀𝑃𝑎 

değerinde basma gerilmesi oluşmasına müsaade edildiğine göre çubuğun 

çalışabileceği en yüksek ortam sıcaklığının doğru birimiyle beraber sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (%10 p), 
 

 

 

 

 

 

 



L=2.5 m 
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SORU-38)Şekilde çekmedeki 

elastisite modülü𝐸𝐴𝑙 = 70 𝐺𝑃𝑎, kesit 

alanı𝐴𝐴𝑙 = 2000 𝑚𝑚2, ısıl genleşme 

katsayısı𝛼𝐴𝑙 = 23.4 × 10−6 1 ℃⁄  ve 

uzunluğu 𝐿𝐴𝑙 = 300 𝑚𝑚. olan 6061-T6 

alüminyum alaşımı çubuk ile 
çekmedeki elastisite modülü𝐸Ç =

207 𝐺𝑃𝑎, kesit alanı𝐴Ç = 800 𝑚𝑚2, ısıl genleşme katsayısı𝛼Ç = 12 × 10−6 1 ℃⁄    ve 

uzunluğu𝐿Ç = 200 𝑚𝑚. olan nikel çelik çubuğu ortam sıcaklığı𝑡𝑜 = 20℃ sıcaklıkta iki 

rijit A ve B duvarı arasına çubuk uçları arasında𝛿 = 0.5 𝑚𝑚 aralık kalacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Ortam sıcaklığı140℃’ye ulaştığı anda; 

a) Alüminyum çubukta doğan normal gerilme değerini bulunuz, 

b) Alüminyum çubuğunun boyunu bulunuz. 

 

 

SORU-39) Şekilde dairesel 

kesitli miller için verilen grafiği 

göz önüne alarak D=108 mm., 

d=80 mm. ve r=14 mm. 

boyutlarında imal edilecek olan 
mil, kesitinin ağırlık 

merkezinden geçen tarafsız 

ekseni üzerinden etki eden 

F=1256 kN değerinde bir çekme 

kuvveti etkisi altında 

çalışacaktır. Sistemin S=1.5 kat 

emniyetli bir şekilde çalışması istendiğine göre imal edilecek olan mil için 

kullanılması gereken malzemenin sahip olması gereken çekmedeki akma 

mukavemeti  değerini sistematik bir şekilde hesaplayınız. (%20 p). 

 

 

SORU-40) Şekilde verilen grafik 
mil kesitinin ağırlık merkezinden 

geçen tarafsız eksen üzerinden 

kesitine dik etki eden çekme 

kuvveti etkisi altındaki kademeli 

dairesel kesitli millerde 

kullanılmaktadır. Sistemde büyük 

mil çapı  D=84 mm., küçük mil 

çapı d=80 mm. ve kademe 

yarıçapı r=1 cm. boyutlarında 

tasarlanan dairesel kesitli mil, 

milin kesitinin ağırlık merkezinden geçen SORU-40 (devamı var) 
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SORU-40 (devamı) 

tarafsız eksen üzerinden kesitine dik etki eden F=1256 kN sayısal değerindeki 

çekme kuvveti ile çekilmektedir.Buna göre; 

a-) Dairesel kesitli milin dairesel kesitlerinde oluşan gerilmenin türünü belirtiniz, 

(%3 p), 

b-) Gerilme birikmesinin (gerilme yığılması katsayısının) sayısal değerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak ve grafikte de elde ediliş yolunu çizerek 
bulunuz, (%4 p), 

c-) Sistemin S=1.2 kat emniyetli bir şekilde çalışması istendiğine göre imal 

edilecek olan kademeli dairesel kesitli mil için kullanılması gereken malzemenin 

sahip olması gereken çekme akma mukavemetinin doğru birimiyle beraber 

sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (%8 p). 

 

 

 

SORU-41)  Şekilde verilen grafiği göz 

önüne alarak ortadan kanallı milde 

D=150 mm., d=100 mm. ve r=25 mm. 

boyutlarında verilen milin kesitinin ağırlık 
merkezinden geçen tarafsız eksen 

üzerinden etki eden F=785 kN’luk 

değerindeki çekme kuvveti ile 

çekilmektedir. Sistemin S=1.5 kat 

emniyetli bir şekilde çalışması istendiğine 

göre imal edilecek olan mil için 

kullanılması gereken malzemenin sahip olması gereken çekmedeki akma 

mukavemeti değerini bulunuz. 
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