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MUKAVEMET(8. Hafta) 

MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

ÇEKME DENEYİ 

Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu 

deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.  

 

 

 

Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler  

 

Bu deney sonucunda kuvvet (F) ve Uzama (Δl) eğrisi elde edilir. Fakat daha kabul gören Gerilme-Uzama 

eğrisidir. Bu nedenle uygulanan kuvvet, numunenin ilk kesit alanına bölünerek (σ=F/A0), kuvvet değerleri 

gerilme değerlerine dönüştürülür ve Gerilme-Uzama grafiği elde edilir. Bu grafik düşük karbonlu çeliklerde 

(yumuşak çeliklerde) akma bölgesinde bir dalgalanma şeklinde ortaya çıkarken yüksek karbonlu çeliklerde (sert 

çeliklerde) düz bir hat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sert çeliklerde akma bölgesini gözle tesbit etmek zor 

olduğu için elastik bölge çizgisi % 0,2 ötelenerek ana çizgiyi kestiği nokta akma noktası olarak kabul edilir.  
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Çekme deneyi sonucunda malzemenin Elastik modülü, Akma değeri, Kopma dayanımı gibi mukavemet değerleri 

ile kopma uzaması, kopma büzülmesi ve tokluk gibi süneklik değerleri belirlenir. Bu özellikler malzemenin 

cinsine, kimyasal bileşimine, metalografik yapısına bağlıdır. Bunlardan önemli olanları aşağıda açıklanmıştır.  

 

Boyuna Uzama (ΔL), Birim Uzama (ε) (Eksenel Gerinme) 

Çekme deneyinde kuvvet çubuğu çekmeye zorlarsa çubuğun boyu 

uzayacaktır. Basıya zorlarsa boyu kısalacaktır. Bu uzamaya ΔL dersek ilk 

boy (L0) ile son boy (L1) arasındaki fark olacaktır . Yani ΔL= L1 - L0 olur. 

Bu durumda birim uzama miktarı 

  
  

  
 
       

  
 

olur. Birimi yoktur oranı ifade eder.  

 

Enine Büzülme (Δd), Birim Büzülme(εen) (Yanal Gerinme) 

Eksenel çekme kuvvetine maruz kalan parça boyca uzarken encede kısalır. 

Basmada ise tam tersi olur. Bu durumda enine büzülme miktarı Δd=d0-d1  

olur. Bu farkı ilk çapa bölersek Birim büzülmeyi buluruz. Buda 

    
  

  
 
       

  
 

olur. Bir orantıyı ifade eder birimi yoktur. Basma durumunda işareti eksi 

çıkacaktır.  

 

 

Akma Dayanımı (σa)(Yield Strength) 

Malzeme çekilirken kuvvet arttıkça boy uzaması artacaktır. Fakat öyle bir nokta gelinir ki, belli bir yerde kuvvet 

artmasa bile malzemenin boydaki uzamaları devam eder. Bu noktaya akma noktası denir. Bu noktaya gelene 

kadar malzeme elastik olarak şekil değiştirmiş demektir. Yani malzeme üzerindeki kuvvet kaldırıldığında 

malzeme tekrar eski haline dönebilecektir. Fakat bu noktadan sonra malzeme plastik şekil değişimine uğramıştır 

ve üzerindeki kuvvet kaldırılsa bile bir daha eski haline gelemiyecektir. Bu nedenle malzemelerin dayanma sınırı 

akma gerilmesi ile ifade edilir. 

(σa=Fa/A0) 
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Düşük karbonlu yumuşak çeliklerde bu nokta bariz olarak gözle görülebilirken, yüksek karbonlu sert çeliklerde 

bu nokta görülemez. Bu nedenle % 0,2 lik plastik uzama (ϵ =0,002) nın olduğu nokta akma sınırı olarak kabul 

edilir.  

Çekme Dayanımı (Kopma Dayanımı) (σç) (Tensile Strength) 

Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabildiği en yüksek çekme gerilmesi, Çekme Dayanımı 

olarak adlandırılır. Bu gerilme çekme diyagramındaki en yüksek gerilme değeri olup, uygulanan en yüksek 

kuvvet ile bulunur. Tüm dayanımlarda alan olarak ilk kesit alanı (A0) alınır.  

(σç=Fmaks/A0) 

 

Elastisite Modülü (E) (Young Modulus, Elasticity Modulus) 

Elastisite modülü, malzemenin dayanımının (mukavemetinin) bir ölçüsüdür. İngilizce karşılığı Young 

Modülüdür. Bir malzemenin elastisite modülü ne kadar büyük ise bu malzeme o kadar dayanıklı demektir. Ve 

şekil değişimine karşı o kadar dirençli demektir. Birim uzama başına oluşan gerilme miktarını gösterir. Birim 

uzama ile normal gerilme arasındaki ilişki Elastisite modülünü verir. Normal gerilme bası yada çeki gerilmesidir. 

Elastiside modülü şu formülle tanımlanır.  

                      
                   

                
 

 

Burada  σ=F/A0,  ε=       dır.  

Uzamaların kuvvetle orantılı olduğunu için dolayısı ile gerilme ile de orantılı olduğu için bu ilişkiye “Hooke 

Kanunu” da denmektedir. Yani Hook doğrusunun eğimi yada orantı katsayısı Elastisite modülü olmuş oluyor.  

Poisson Oranı (Poisson's Ratio) 

Çubuk herhangi bir çekmeye maruz bırakıldığında, çekme doğrultusunda uzayacak ve yanal doğrultuda kesit 

küçülecektir. Tersi şekilde çubuk basma kuvvetine maruz bırakıldığında, boyu kısalacak yanal doğrultuda kesiti 

artacaktır.  

Yapılan araştırmalarda yanal şekil değişimlerinin (Gerinme) eksenel şekil değişimlere oranının her malzeme türü 

için sabit bir oran verdiği tespit edilmiş ve bu değere Poisson Katsayısı veya Poisson Oranı denilmiştir ve (ν) 

ile gösterilir.  

                  
                   

                     
 

Poisson oranı malzemeye bağlı bir katsayıdır. Genellikle çeliklerde ν=0,30, alüminyumda ν=0,30, bakırda ν=0,32 

ve betonda ν=0,10 civarındadır. Genel olarak bu oran 0< ν <0,5 arasında değişir. Poisson oranına Esneklik 

katsayısı da denir.  
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Şekil. Yanal gerinme (şekil degişimi) durumu. 

 

İzotropik, Anizotrropik, Orthotropik, Malzemeler 

İzotropik Malzeme: Malzemenin içerisindeki tüm yönlerde aynı özelliği gösteriyorsa bu tip malzemelere denir.  

Orthotropik Malzeme: Malzemenin özellikleri eksenler doğrultusunda farklı özellikler gösteriyorsa bu tip 

malzemelerdir. Yani malzeme içinde bir eksen boyunca ilerlerken aynı özellikler, fakat başka bir eksen 

doğrultusunda farklı özellikler içerir.  

Anizotropik Malzeme: Malzeme tüm kütlesinin her tarafında farklı özellikler gösteriyorsa bu tip malzemeler 

Anizotropik malzeme denir.  

 

GERİLME KAVRAMI 

Yük ve Zorlanma Tipleri 

Yük Tipleri: Bir makine elemanının karşılaşabileceği yük tipi 3 çeşittir. 

a) Statik yükler 

b) Dinamik (değişken) yükler 

c) Yük şoku 

Zorlanma Tipleri: Bir makina elemanı 6 tip değişik zorlanma türüne veya bunların bir yada birkaçına birden 

maruz kalabilir. Zorlanma tipleri şunlardır. 

 

 

Gerilme Türleri 

Dış kuvvetlerin ve momentlerin etkisi altındaki elemanın herhangi bir kesitinde, tepki olarak iç kuvvetler 

meydana gelir . Birim alana gelen iç kuvvetlere gerilme adı verilir. Gerilme malzemenin içinde bulunan 

zorlanmayı gösteren bir büyüklüktür. Gerilme kuvvetin, alana bölünmesi ile bulunur ve buna göre birimi (N/m
2
 = 

Paskal) dır. Yani basınç birimi ile aynıdır. Basınç katı malzemenin dışında oluşan bir zorlanma iken, gerilme ise 

malzemenin içinde oluşmaktadır.  
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I. Temel Gerilmeler: Temelde gerilmeler iki farklı tiptedir. Bunlar “Normal Gerilme” ve “Kayma 

Gerilmesi” dir. Malzeme içindeki moleküllerin hareketleri ve zorlanma şekillerine göre bu şekilde 

ayrılmıştır.  

 

a) Normal Gerilme (σ): Parça çekme, basma, eğilme gibi yüklenme durumlarına maruz kaldığında ortaya 

çıkar. Parça üzerindeki kesit düzlemleri birbirinden uzaklaşmaya yada yaklaşmaya çalışır.  

 

b) Kayma Gerilmesi (τ): Parça, kesmeye, burulmaya maruz kaldığında ortaya çıkar. Parça üzerindeki kesit 

yüzeyleri birbiri üzerinde kaymaya çalışır.  

 

II. Basit Gerilmeler: Elemanın kesitinde çekme, basma, eğilme, burulma, kesme hallerinden yalnız biri 

varsa basit gerilme hali söz konusudur. Yüklenme durumlarına bağlı olarak malzeme içinde Normal yada 

Kayma temel gerilmelerinden yanlız biri meydana gelecektir. Hesaplamaları da aşağıdaki şekildedir.  

 

a) Çekme (σç) yada Basma (σb) Gerilmesi: Bir malzemeyi iki ucundan çektiğimizde yada sıkıştırdığımızda 

içerisinde normal gerilme oluşur. Çekme varsa Çekme Gerilmesi (σç) olarak, basma varsa Basma 

Gerilmesi (σb) olarak adlandırılır.  

 

   
 

 
       

 

 
  

*Tasarımlarda parça üzerindeki en büyük gerilme olan 

σmax  Emniyet gerilmesi (σem) ile karşılaştırılır.   

b) Kesme Gerilmesi (τk): Bir parça kuvvet tarafından kesmeye maruz kalıyorsa, kesme yüzeyinde Kayma 

Gerilmesi meydana gelir.  

 

  

   
 

 
 

 

*Tasarımlarda parça üzerindeki 

en büyük gerilme olan τmax  

Emniyet gerilmesi (τem) ile 

karşılaştırılır.   

 

c) Eğilme Gerilmesi (σe): Parça eğilme momentine maruz kalıyorsa Eğilme eerilmesi olarak adlandırılan 

Normal Gerilme oluşur. Normal gerilmenin tipi ise şekilde gösterilen parça için üst kısımlarda çekme 

şeklinde, alt kısımda ise basma şeklinde olacaktır.  
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Me : Eğilme momenti [Nm] 

We :Eğilme direnç  momenti (hesabı aşağıda).  

 
*Tasarımlarda parça üzerindeki en büyük gerilme olan 

σmax  Emniyet gerilmesi (σem) ile karşılaştırılır.   

d) Burulma Gerilmesi (σb): Bir mil döndürmeye zorlanırken, malzeme içerisinde Kayma Gerilmeleri 

meydana gelir. Hesaplaması aşağıdaki şekildedir.  

 

*Tasarımlarda parça üzerindeki en büyük gerilme 

olan τmax  Emniyet gerilmesi (τem) ile karşılaştırılır. 

   
  

  
 

  

  
 

 

        
 

 
 

Mb: Burulma momenti [Nm] 

Wb: Burulma direnç momenti (hesabı aşağıda) 

P: Motor gücü (kW) 

n: Motor devri (d/d) 

 

III. Bileşik Gerilmeler: Elemanın kesitinde yukarıda sayılan Basit Gerilme hallerinden bir kaçı bir arada ise 

Bileşik Gerilme durumu ortaya çıkar. Bileşik gerilmelerde iki şekilde değerlendirilebilir. 

 

a) Aynı Tipte Birden Fazla Normal yada Kayma Gerilmesi Birlikte Bulunuyorsa: Parça üzerinde 

Normal gerilmeden bir kaçı bir arada ise, yada Kayma gerilmesinden bir kaçı bir arada olursa bu 

durumda bu gerilmeler aynı tip olduğu için direk toplanır ve bileşik gerilme (σB, τB) bulunur. Örneğin 

bir parça hem çekmeye, hemde eğilmeye maruz kalıyorsa iki tane farklı Normal gerilme meydana 

gelir.  

 

Eğilme ve Çekme birarada var ise; 

σB = σe + σç 

*Tasarımlarda parça üzerindeki en 

büyük gerilme olan σmax yada τmax  

Emniyet gerilmesi (σem,τem) ile 

karşılaştırılır. 

b) Farklı Tiplerdeki Normal ve Kayma Gerilmeleri Birlikte Bulunuyorsa (Eşdeğer Gerilme): 
Parça üzerinde hem Normal gerilme hemde Kayma gerilmesi birlikte oluşuyorsa bu iki gerilme 
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değeri cebirsel ifadelerle toplanıp tek bir gerilme değerine toplanamaz. Bu nedenle parça üzerindeki 

farklı gerilmeleri tekbir gerilmeye indirgeyebilmek için hipotezler geliştirilmiştir. Bu hipotezlerden 

elde edilen sonuçlar kesin sonuçlar olmayıp belli bir doğrulukla, mevcut gerilmelerin yerini 

tutabilecek geliştirilmiş formüllerdir. Dolayısı ile mevcut gerilmelerin yerini direk olarak tutmadığı 

için Bileşik Gerilme ifadesi yerine Eşdeğer Gerilme ifadesinin kullanılması doğrudur. Eşdeğer 

gerilemeleri bize veren Kırılma Hipotezleri detaylı bir konu olduğu için aşağda başka bir başlık 

altında incelenmiştir. Tasarımlarımızı yaparken bulunan Eşdeğer gerilmeler daima Emniyet 

Gerilmesinden aşağıda alınmalıdır.  

σeş ≤ σem 

Tasarım Kriteri Olarak Kullanılacak Gerilmeler 

Maksimum Gerilme (σmak): Bir elemanın üzerinde, dış kuvvetlerin meydan getirdiği, hesaplamayla tespit edilen 

en büyük gerilmeye denir. Yukarıda bahsedilen basit gerilmelerin (malzeme üzerinde tek bir zorlanma varsa) ve 

bileşik gerilmelerden aynı tip olanların oluşturduğu en yüksek gerilme Maksimum gerilme olarak adlandırılır. 

Tasarımlarda bu gerilmenin emniyet gerilmesinden düşük yada eşit olması gerekir. 

σmak ≤ σem 

Eşdeğer Gerilme (σeş): Bir elemanın üzerine çok değişik farklı yönlerde oluşan gerilmelerin yapacağı etkiyi tek 

başına yaptığı varsayılan teorik olarak hesaplanan gerilmeye denir. Kırılma hipotezleri ile bulunur. Eşdeğer 

gerilme daima emniyet gerilmesinden daha küçük yada eşit olmalıdır.  

σeş ≤ σem 

Emniyet Gerilmesi (σem): Bir malzemenin mekanik özelliklerine, şekline, boyutlarına bağlı olarak deneysel 

belirlenmiş en yüksek gerilme sınırıdır. Emniyet gerilmesi içinde işletme koşulları da eklenmelidir (Yük taşıyan 

asansör ile, İnsan taşıyan asansörün emniyet gerilmesi aynı olmaz). 

 

Eşdeğer Gerilmenin Belirlenmesi (σeş) 

Eşdeğer gerilmeyi bulmak için Kırılma Hipotezleri kullanılır. Cisim üzerinde bulunan birçok farklı türdeki ve 

büyüklükteki gerilmenin hepsinin yerine geçecek tek bir gerilme bulunması bu hipotezler vasıtasıyla bulunur.  

Kırılma Hipotezleri 

1) Maksimum Normal Gerilme Hipotezi: Eğer eleman sadece çekme yada basmaya maruz kalıyorsa bu 

hipotez kullanılabilir. Çekme ve basma durumunda eleman üzerinde sadece normal gerilme meydana 

gelir. Malzemede oluşan maksimum normal gerilme eşdeğer gerilme olarak alınabilir.  

 

σeş = σmax 

 

2) Maksimum Kayma Gerilmesi Hipotezi: İki farklı şekilde değerlendirilebilir. 

 

a) Eğer eleman Kesmeye yada Eğilmeye maruz kalıyorsa aşağıdaki formül kullanılır.  

 

σeş = 2 τmax = | σmax - σmin |  

 
b) Eğer eleman Çekme Eğilmeye ve Burulmaya birlikte maruz kalıyorsa aşağıdaki formül kullanılır. 
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3) Maksimum Şekil Değiştirme Enerjisi Hipotezi: Eleman üzerinde Çekme Eğilme ve Burulma birlikte 

var ise bu hipotez kullanılabilir. Hepsinin aynı anda bulunması zorunlu değildir. Genellikle tercih edilen 

bu hipotezdir. Soru çözümlerinde de bu hipotez kullanılacaktır.  

                      
      

  

 

Emniyet Gerilmesinin Belirlenmesi (σem) 

Malzeme içerisinde hesaplamayla oluşan Eşdeğer gerilmenin çıkabileceği en yüksek Emniyet Gerilmesinin 

hesabı statik ve dinamik durumda farklıdır.  

a) Yükleme Statik İse 

Malzemeye çekme deneyi uygulanır. Akma sınırından daha düşük bir değer Emniyet Gerilmesi olarak alınır. 

Mevcut birçok gerilmenin yerine geçen Eşdeğer Gerilmelerde Emniyet gerilmesinden düşük olmalıdır.  

σeş ≤ σem < σak 

       

b) Yükleme Dinamik İse 

Dinamik yükler altında Emniyet Gerilmesini belirlemek statikte olduğu gibi basit değildir. Malzemenin ömrünün 

kısalması herşeyden önce titreşimin Ortalamasına ve Genliğine bağlıdır. Bunun dışında Malzemenin Büyüklüğü, 

Yüzey Pürüzlülüğü, üzerindeki şekillerin Çentik Etkisi ömrünü kısaltan kısaltan unsurlardır. Bütün bu konular bu 

başlık altında ele alınacaktır. Yükün dinamik olduğu durumlarda “Sürekli Mukavemet Diyağramları” kullanılır. 

Bu derste bu konu dışarıda tutulmuştur. 


