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Süre Net 90 dk. Başarılar. İ. Çayıroğlu   

NOT: SORULARDA SİZCE EKSİK BİR YER VARSA KENDİNİZ KARAR ALIP TAMAMLAYIN !.. 

1) Şekildeki gibi içerisinde 30 Bar basınçlı hava bulunduracak 

bir yüksek basınç tüpünün kapak çapı 300 mm dir. Kapak, 

gövdedeki flanşa Civatalar ile bağlanacaktır. M10 civata 

kullanılacaktır. En az kaç tane civata kullanmak gerekir? 

Civatanın emniyet gerilmesi σem= 25 N/mm2 alınacaktır. 

M10 civatanın ölçüleri tabloda verilmiştir. (Not: 1 

bar=100.000 Pa) 

 

 

2) Günümüz yüksek hızlı trenlerinin Cer motorları ve Fren 

sistemleri tren tekerleri arasındaki mil üzerine 

bağlanmaktadır. Tekerler mil üzerine sıkı geçme ile 

bağlanmaktadır. Bu durumda kalkışta  ve frenleme esnasında 

tekerlerin mil üzerinden sıyırmaması için doğru bir sıkı geçme 

toleransının tasarlanması gerekir. Buna göre tek bir teker 

çiftine bağlanan elektrik motoru 600 kW güç ürettiğine göre 

hızlanma esnasında 10 d/d hızda iken oluşan momentte 

sıyırma olmaması için gerekli sıkı geçme toleranslarını 

belirleyiniz? (Milin anma çapı 120 mm dir. Göbek et kalınlığı 

çapı 200 mm dir. Yüzeyler arasında sürtünme katsayısını 

μ=0.5 alın. Teker ve Göbek için E=206000 N/mm2 , υ = 0,3 

alın.) Gerekli diğer kararları kendiniz alınız.  

 

3) Şekildeki gibi bir marangoz işkencesi ile 

yapıştırılan tahtaların kuruması için sıkıştırılacaktır. 

Bir insan eliyle en fazla 5 Nm lik bir moment 

uygulayabilmektedir. Buna göre bu tahtalar ne 

kadarlık bir kuvvetle sıkıştırılmaktadır. (Kullanılan 

vida trapez vidadır. Vida dış çapı 16 mm dir. diş 

kalınlığı t=2 mm dir. Hatvesi 3 mm dir. μ=0,1 dir. 

Dönerken sürtünme oluşmaması için vida başındaki 

kıskaç yağlanmıştır. 

 

Sorular 

eşit 20 

puan 

dır 

4) Önceki soru ile bağlantılı olarak 

kullanılacak işkencenin çeneleri arasında 

meydana gelen kuvveti bulduktan sonra 

en zayıf kolun, vidanın bağlandığı kol 

olarak görülmektedir. Bu kol dökme 

demirden yapılacaktır. Kolun b kalınlığı 5 

mm olacaktır. Bu yük altında kırılmaması 

için kolun h yüksekliği ne olmalıdır? L 

mesafesi 20 cm alınacaktır. Dökme demir 

malzemenin σem=10 N/mm2 alınacaktır.  

Önceki soruyu çözmediyseniz ihtiyacınız 

olan değeri tahmini alınız. 
 

5 a) 1 nolu sorudaki basınçlı kabın civatalarının gevşememesi için hangi tedbirleri alabilirsiniz. Şekil çizerek açıklayınız.  

b) 2 nolu sorudaki tren teker göbeğini sıkı geçme ile mil üzerine bağlarken hangi tasarım tedbirlerini düşünebiliriz. Şekil 

çizerek açıklayınız. 

c) Vida türlerini şekil çizerek gösteriniz. Her vidanın hangi amaçla kullanıldığını bir cümle ile yazınız. Bu vidaların tepe 

açılarını gösteriniz. Diş üstü, diş dibi, ortalama çap, hatve, diş kalınlığı ölçülerinin sembolleri ile Tarapez vida üzerinde şekille 

gösteriniz.  
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