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1) Şekildeki gibi bir tren mili 1200 d/d ile dönen 300 kW lık
bir motor ile tahrik edilmektedir. Motora bağlı olan kasnak
çapı 200 mm dir. Teker mili üzerine bağlanan kasnak çapı ise
600 mm dir. Gücün tekerlere güvenle aktarılabilmesi için
Teker mili en az kaç mm çapında olmalıdır? (Milin τem=15
N/mm2)(Not: Kasnakların devir değişimi çapla ters orantılıdır.
Güç aktarımlarında kayıplar ihmal edilecektir).

2) Aynı sorunun devamı olarak motorun üzerindeki kasnak
mile sıkı geçme ile bağlanmıştır. Bu bağlantıda kullanılan sıkı
geçme toleransları yüzeylerde P=200 MPa lik basınç
oluşturmaktadır. Kasnağı milden sökmek için vidalı çektirme
aparatı kullanılacaktır. Bu aparat ile ne kadarlık bir kuvvet
uygulamak gerekir? (Kasnak genişliği b=100 mm ve motor
mil çapı d=60 mm dir, μ=0,1).

3) Aynı sorunun devamı olarak Çektirmenin kasnağı çıkarabilmesi
için F=5 ton kuvvet baskı yapması gerektiğini bulmuş olalım. Bu
kuvveti oluşturabilmek için anahtarla ne kadarlık bir moment
uygulamamız gerekir M=?. Vida dişlerinin ezilmemesi için Somun
yüksekliği ne olmalıdır, m=? (Verilenler: Vida tipi Trapezdir
(β=300). Vida mili çapı 20 mm dir. t=2 mm ve h=2 mm alın. P em=15
N/mm2. Vidanın ucu noktasal baskı yapıyor yani sürtünme yok kabul
edin. μ=0,1)

4) Şekildeki gibi L şeklindeki borunun bir ucu yere
kaynatılmıştır. Boruyu elimizle kırmaya çalıştığımızda kaç
kgf ile kırılır? (σak= 300 MPa alınız)
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a) Civata ve Somun (iç vida ve dış vida da olabilir) üretebilmek için hangi yöntemleri kullanabiliriz. Şekil çizerek anlatınız.
b) Tren teker göbeğini sıkı geçme ile mil üzerine bağlarken hangi tasarım tedbirlerine dikkat etmeliyiz. Şekil çizerek
açıklayınız.
c) Civata milinin kesmeye uğramaması için hangi tedbirleri alabiliriz. Şekil çizerek anlatınız.
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