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

1) Şekildeki gibi bir kolun tutma 

yerine 30 kgf kuvvet 

uygulanmaktadır. Malzemenin A 

noktası en zayıf nokta kabul 

edilirse bu noktada oluşan 

gerilmelere göre sistem Akmaya 

göre kaç kat emniyetlidir? 

(σAk=350 MPa)  
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2) Aynı soru için F= 30 ∓10 kgf 

lik değişken bir yükleme yapılırsa 

A noktasını sürekli mukavemet 

açısından inceleyiniz. Sürekli 

mukavemet diyağramını çizip 

oluşan gerilme grafiğini 

diyağram üzerinde gösteriniz. 

(Not sürekli muk.diy. eğilmeye 

göre çizilsin (σeAk=300 MPa, 

σeD=200 MPa, alınız) Diyagram 

sadece ortalama gerilme ve 

genliğe göre çizilmiş olsun). 

3) Şekildeki gibi bir Kardan 

milinin (Farklı eksenlerde 

hareketi iletebilen mil) en ince 

kısmı 30 mm dir. n=1000 d/d ile 

hareket iletilecektir. Bu kardan 

miline bağlanabilecek en fazla 

motor gücü kaç kW olur. (Milin 

τem=50 MPa alın) 
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5) a) Bir dişliyi mil üzerine 

bağlayıp yataklarken nelere 

dikkat edersiniz, şekil çizerek 

anlatınız. 

b) Bir dişli göbeğini mil üzerine 

sıkı geçme ile bağlayacağız. Mil 

üzerinde işlem yapmak 

istemiyoruz. Göbek üzerinde 

hangi işlemleri yaparak 

bağlamayı tavsiye edersiniz. Şekil 

çizerek anlatınız. 

c) Bir tren teker çiftini dönen Aks 

olarak vagona yataklamak 

(bağlamak) istiyoruz. 

Düşündüğünüz tasarımın şeklini 

çizin. 

4) Şekildeki gibi bir mil göbek 

bağlantısı sıkı geçme ile montaj 

yapılmıştır. Teknik resim 

üzerinde Delik toleransı  

Ø42{0,+25}Mil toleransı ise 

Ø42{+55,+75}gösterilmiştir. 

Yüzey ezilme paylarını yok 

kabul edersek bu bağlantı ile en 

fazla kaç kW lık bir güç 

iletilebilir. Hareket az titreşimli 

olarak n=1000 d/d hızda 

iletilecektir.  
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Mil için:  

E1=20,6x10
4
 N/mm

2
 

σem=240 N/mm
2 

υ1 =0,3 

 

Göbek için:  

E2=9,8x10
4
 N/mm

2
 

σem=130 N/mm
2 

υ1 =0,25 
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