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13.1 KESME KUVVETİ 

Kesme kuvveti varsa, kesitte kayma gerilmesi oluşur. Uygulamada sadece 
kesme kuvveti etkisi ile gelişen kayma gerilmesi problemleri sınırlıdır. 
Ayrıca kesme kuvveti varsa, diferansiyel bağıntı, 
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ye göre genellikle eğilme momenti de bulunur. Fakat bu bölümde sadece 
kesme kuvveti etkisiyle oluşan kayma gerilmeleri ele alınacak. Şimdi 
Şekil(13.1a) daki bulonu ve P yükünü buna taşıtan birleşimi inceleyelim. 
Bağlantının Şekil (13.1b) deki karşıdan görünüşüne bakılarak bulonun 
SCD Şekil (13.1c) de görüldüğü gibi çizilir. P yükü arttıkça malzemeler 
çeşitli biçimlerde zorlanır. Bunlardan bir tanesi Şekil (13.1d) de çizilmiş 
olan ve birbirlerine çok yakın aralıklarla uygulanmış kesme kuvvetlerinin 
bulon üstündeki kesme (makaslama) etkisidir.  

Uygulamada karşılaşılan problemler; zımba işlemleri, perçin ve bulonlar, 
kaynaklı bağlantılar, makarayı mile kilitleyen kamalardır. Perçin, bulon 
ve kaynak bağlantıları; buhar kazanlarında, metal borularda, çelik köp-
rülerde, uzay çatı kafeslerde, çelik çerçevelerde, tren ve uçak gibi araç-
larda, su tanklarında sıkça kullanılır. 

 

13.2 KAYMA GERİLMESİ 

Bir dik kesitte kesme kuvvetleri xT  ile yT  nin neden olduğu kayma geril-

meleri zx  ile zy  Şekil (13.2) de görüldüğü gibi daima kesit düzlemi 

içindedir. Kayma gerilmesinde birinci alt indis kesit normalini (z) ikinci 
indis ise (x ya da y) kayma gerilmesinin kesit düzlemindeki doğrultusunu 
işaret eder. Şekil (13.3) de görüldüğü gibi, kayma gerilmesi dağılımı, 
serbest yüzde sıfır olurken ve kesitte sabit değerli değildir. Bu durum 
aynı zamanda kesitteki çarpılmanın da nedenidir. Kesme kuvveti ile 
kayma gerilmesi arasındaki ilişki, 

d , dx zx y zy
A A

T A T A = =ò ò  (13.2) 

dir. Yalnız (13.2) bağıntıları kayma gerilmesinin kesit düzlemindeki dağı-
lımı hakkında bize bilgi vermez. Şekil (13.3) deki ABCD kesiti için; 

 AB ve CD sınırlarında : 0zx xz = =   

 AC ve BD sınırlarında : 0zy yz = =  

dır. Şu halde kesit alanına A dersek,  ortalama kayma gerilmeleri, 

 
 

Şekil (13.1) 
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ÇİZELGE (13.1): Bağlantı elemanı bulon. 
 

Bulon 

                     
Bulon uygulamaları 

  

 
ÇİZELGE (13.2): Bazı kaynak uygulamaları. 

 

Köşe kaynaklar

   

Küt kaynaklar
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ÇİZELGE (13.3): Tek ve çift tesirli perçin (ya da bulon) yüzeylerinde normal gerilme dağılımı. 
 

Tek tesirli perçin  Çift tesirli perçin 

 
 

Perçin yüzeyinde ve boyunca gerçek normal gerilme dağılımı 

 

Normal gerilmede yapılan varsayım

  

 
ÇİZELGE (13.4): Perçinli ya da bulonlu ekte zorlanma tipleri. 

 

Perçinin kesilmesi Perçin gövdesinde ezilme Delik (yuva) kenarının ezilmesi  

  
 

Levha kenarında kayma Zayıf kesitten ana levhanın yırtılması

  


