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22.1 GİRİŞ 

Taşıyıcı sistemin davranışı belirlemek amacıyla yapılan deneylerle, mal-
zemenin elastik sınırlar içinde kalmasını sağlayacak yük seviyesi ile 
kırılmasına ya da hasar görmesine sebep olacak gerilme değeri belirlenir.  

Uygulamada genellikle iki ya da üç eksenli gerilme durumları ile karşıla-
şılır. Yalnız üç eksenli gerilme durumunun çeşidi sonsuz sayıda olup, 
tümünün deneysel olarak incelenmesi  hem mümkün değildir, hem de üç 
eksenli gerilme durumunda deney yapmak teknik olarak çok zordur. Doğ-
rudan belirlenebilen tehlike sınırları sadece basit çekme ve basınç gibi tek 
eksenli durumlara aittir. O nedenle çözüm bekleyen problem; tek eksenli 
sınır durumuna bakıp, üç eksenli sınır durumuna yaklaşık ta olsa bir 
karar verebilmektir. Burada tehlike sınırları ile anlatılmak istenen, gevrek 
malzeme için kırılma, kopma ya da ezilme gibi dağılma durumu ve sünek 
malzeme için akma koşullarının belirlenmesidir.  

Şekil (22.1) de aynı cismi biri tek eksenli, diğeri üç eksenli olacak biçim-
de tehlike sınırlarında zorlayan iki farklı gerilme durumu görülüyor. İlki 

M  gerilmesi altında, ikincisi 1 2 3  > >  asal gerilmelerinin etkisinde 

sınır duruma ulaşıyor. Kırılma varsayımlarının amacı, fiziksel tehlike 
bakımından özdeş olan bu iki durumun gerilmeleri arasında, 

 1 2 3( , , )M f   =  (22.1) 

biçiminde bir ilişkiyi kurulabilir.  

 

22.2 EN BÜYÜK NORMAL GERİLME VARSAYI 

Buna göre; en büyük asal gerilmenin malzemede tehlikeli duruma sebep 
olduğu varsayılırsa, çekme ya da basınç için (22.1) den, 

 1 M =     ya da    3 ˆM =  (22.2) 

biçiminde yazılır. Burada;  

 M   : çekme mukavemeti 

 ˆM  : basınç mukavemeti  

(22.2) nin ifade ettiği tehlikeli bölge sınırı, Şekil (22.2) de görüldüğü gibi 
bir kare olup kenarları asal eksenlere paraleldir ve boyu da ˆM M +  dir. 

En büyük normal gerilme varsayımı bazı gevrek malzemeler için iyi 
sonuç verir.  

 

 
 


