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23.1 KESMELİ EĞİLMEDE GERİLMELER  

Eğer dış yükler, kuvvetler düzlemine göre simetrik kesitli çubukta ( )yT z  

gibi bir kesme kuvvetine sebep oluyorsa, o zaman diferansiyel ilişki, 
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ye göre çubukta aynı zamanda eğilme momenti ( )xM z  de oluşur. O 

zaman çubuk kesitlerinde kayma gerilmesi ile normal gerilme birlikte 
oluşur. Kayma gerilmesi hesabını basitleştirmek için şimdilik kesitin 
kuvvetler çizgisine göre simetrik olduğunu varsayalım. Buna göre, Şekil 
(23.1a) da ( , )y z  düzlemindeki ( )yq z  yayılı yükünün sebep olduğu kesit 

tesirlerinden yT  kuvvetler çizgisi (simetri ekseni) boyunca olup, eğilme 

momenti buna diktir (Bakınız Şekil 23.3a). 

NORMAL GERİLME HESABI: Basit eğilme durumunda ( 0)yT =  normal 

gerilme ( / )z x xM I y = , dik kesitlerin eğilme sonrası da düzlem kalması 

varsayımına bağlı olarak doğrusal değişir ve ( )z z y =  dir. Yalnız 

Bölüm 13 de açıklandığı gibi, kesme kuvveti etkisindeki çubuk kesitinde 
kayma gerilmesi düzgün yayılmadığı için çarpılma olur (Bakınız Şekil 
23. 1b). Yalnız kesmeli eğilmede her iki tesir birlikte oluştuğundan kesit 
çarpılması kaçınılmazdır. Öte yandan yT  ve xM  etkisindeki çubukta 

düzlemden ayrılan kesitlerdeki kesit çarpılmasının ipçik boylarını değiş-

tirmediği anlaşılmıştır. Yani Şekil (23.1b) de  ac bd@  dir. O zaman; aynı 
basit eğilmede olduğu gibi kesmeli eğilmede de normal gerilmenin 
doğrusal değiştiği varsayılabilir. Böylece, 
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yazılır. Yalnız eğilme momenti ( )xM z  çubuk ekseni boyunca değiştiğin-

den, normal gerilme ( , )z z y z =  iki değişkenli bir fonksiyondur.  

KAYMA GERİLMESİ HESABI: Şekil (23.2a) da görüldüğü gibi serbest 
yüzeylerde kayma gerilmesi sıfırdır ve kesitte kayma gerilmesi dağılımı 
değişkendir. O nedenle Şekil (23.3a) da kesme kuvveti yT  nin etkisindeki 

kiriş kesitinin yüzeyinde oluşacak kayma gerilmesi dağılımı, statik eşde-
ğerlik koşulu gereği, 
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max 2 ort =   3

2yk =  (23.10) 

bulunur. Burada yk  sayısal çarpanı kesit geometrisine bağlı olup (Bakınız 

Çizelge 23.1), ortalama kayma gerilmesiyle en büyük kayma gerilmesi 
arasındaki orantıyı ilişkilendirir. (23.9) den dikdörtgen kesitte ( )zy y  nin 

parabolik dağıldığı anlaşılır. Hooke yasasına göre kayma açısı / G =  

den,   nın da kesitte parabolik değişeceği açıktır. Bunun sonucu şekil 

değiştirmiş çubuk kesitinde Şekil (23.1b) de görülen çarpılma oluşur. 
Eğer çubuk ekseni boyunca kesme kuvveti sabityT =  ise, bütün kesitler-

de çarpılma eşittir. Dikdörtgen kesitlerde (23.6) a göre yapılacak kayma 
gerilmesi hesabı, kesit yüksekliği h nın kesit genişliği b ye göre oldukça 
büyük olması durumunda (yassı çubuklarda) gerçeğe çok yakın sonuç 
verir. Kesit genişliği arttıkça yaklaşıklık bozulur ve kare kesitte b h=  
için (23.10) dan bulunacak en büyük kayma gerilmesi ile kesin sonuç 
arasındaki fark %13»  civarındadır. 

 

23.3 PROFİL KESİTLERDE KAYMA GERİLMESİ DAĞILIMI 

Profil kesitlerde kayma gerilmesi dağılımı dikdörtgen kesittekine benze-
mekle birlikte daha karışıktır. Örneğin  profilde başlık ile gövde arasın-
da boyun bölgesinde kesit genişliği ( )b y  deki ani değişim (süreksizlik), 

doğal olarak kayma gerilmesi dağılımında da bir süreksizlik yaratır 
(Bakınız Şekil 23.5). Başlıklarda zx  ve zy  kayma gerilmeleri birlikte 

oluşurken, gövdede sadece zy  meydana gelir. Gövdedeki kayma geril-

melerinin şiddeti, başlıktakilere göre oldukça büyüktür. 

 zy  nin hesabı: Bunlar aynı dikdörtgen kesit için izlenen yöntemle 

(23.6) kullanılarak belirlenir. Eş kollu  profilde en büyük kayma 
gerilmesi x ekseni üstündedir. Kesitin üst yarısının x eksenine göre 
alan statik momenti 0xS <  olmak üzere, 0y =  da en büyük kayma 

gerilmesi, 

  max( ) y x
zy

x g

T S

I t
 =-  (23.11) 

 olur (Bakınız Şekil 23.5). Burada kesit genişliği olarak gövde kalınlığı 
( )gb t=  kullanılmıştır. Profil alanı A ise, kesit geometrisine bağlı 

sayısal çarpan, 
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