Birol ÇAPA
040060450
MAKİNA ELEMANLAR I
MAK 341 - Bütün Gruplar
ÖDEV 2
Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu
bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi istenmektedir.
Temas yüzeyindeki sürtünme katsayısı m dür. Her iki malzeme de çeliktir. Mil ve göbek için yüzey
pürüzlülükleri ilgili literatürden temin edilecektir. Dişli çarkın b genişliği mil çapı (d) kadardır.
Tablodan uygun değerleri seçiniz. Buna göre:
a.
b.
c.

Bu bağlantının P gücünü k kat emniyetle iletebilmesi için mil ve göbek toleranslarını seçiniz.
Bağlantı mukavemet açısından emniyet sınırları içinde midir? Gerekli hesaplamaları yaparak gösteriniz.
Emniyetli değilse ne gibi konstrüktif tedbirler almak uygun olur?

Öğrencinin
Numarası

: 040060450

Adı ve Soyadı : Birol ÇAPA
Verilenler:
P = 300
n = 2840

[kW] İletilen güç
[d/d] Dönme hızı

(Verilmeyen standart değerler öğrenci tarafından ilgili literatürden alınacaktır)
Uyarı: Bu ödev kağıdı ön kapak olarak kullanılacaktır.
TESLİM TARİHİ: 22/11/2012
NOT: Sadece burulmadan kaynaklanan kayma gerilmelerini dikkate alarak tem=30 N/mm2 değeri için yaklaşık
olarak bir mil çapı hesaplayıp, buradan hareketle standart çapı seçiniz. D/d oranı yaklaşık olarak 1,75...2,5
aralığında alınabilir. Sürtünme katsayısı kuru sürtünme hali için 0,1...0,15 arasındadır. Moment iletimindeki
emniyet değerleri k=1,25...2 aralığında seçilebilir.
Dikkat: Tablodan seçilen değerlerin aynı satırda olma zorunluğu yoktur.
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Tablodan iletilen güç ve devir sayısı şöyle seçilmiştir:
İletilen güç [kW]
300

Devir sayısı [d/d]
2840

Döndürme momenti şu şekilde bulunabilir:

Sürtünme momenti için moment iletimindeki emniyet değeri k = 1,8 olarak seçilsin.

Sıkı geçme için aşağıdaki eşitlik yazılabilir:

Buna denklemden basınç çekilirse:

Mil için burulmadan kaynaklanan kayma gerilmelerini incelensin:

Bu ifadeye göre mil çapı için şu denklem yazılabilir:

Mil çapı için ön şekillendirme amacı ile d = 60 mm alınsın.

Dişli çarkın b genişliği mil çapı (d) kadardır. Buna göre

Bu ön şekillendirmeye göre basınç şöyle bulunur:

Yüzeyler arasında bu basıncı oluşturmak için olması gereken sıkılığın değeri şöyle bulunabilir:
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IT7 kalitesindeki, 60mm çaplı mil için ve 120 mm dış çaplı ve 60 mm iç çaplı göbek için yüzey pürüzlülüğü
değerleri maksimum 30 mikrometre verilmiştir. Mil için RzM = 4 µm göbek için RzG = 6 µm alınsın.

Buna göre gerçek sıkılık şöyle verilebilir:

Minimum sıkılık bu değerden büyük olmalıdır.
H7 delik sistemine göre tolerans H7

olarak veriliyor.
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Verilen şekle göre mil toleransının alt sapması şöyle olmalıdır:

Buna göre t6
toleransı istenilen sıkılığı verecektir. Sonuç olarak H7/t6 tolerans çifti minimum sıkılık
değerini sağlamaktadır.

Bu seçimlere göre minimum sıkılık değeri şöyle bulunur:

Şeçilen boyutlandırma ve tolerans çiftine göre mil yüzeyi ve göbek iç yüzeyinde meydana gelebilecek minimum
ve maksimum basınç miktarı aşağıda hesaplanmıştır:
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En tehlikeli durum basınç miktarı

’a ulaştığı zaman yaşanacaktır.

Mil için burulma moment hesabı yapılıp emniyete bakılırsa şu görülecektir:
Emniyetsiz
Emniyetli
Buna göre mil burulma açısından emniyetsiz durumdadır.
Göbek için iç yarıçap ri = 30 mm ve ve dış yarıçap rd = 60 mm olmak üzere iç ve dış bölümde teğetsel gerilmeler
incelenirse şu görülecektir:
ve
Emniyetsiz
Emniyetsiz
Von Misses Teorisi ile

Emniyetli
Buna göre göbek burulma açısından emniyetsiz durumdadır.

5

Birol ÇAPA
040060450
Bağlantıyı emniyetli hale getirmek için
1.

Kenar kısmında oluşan büyük basıncın azaltılması için oranı artırılabilir. Örneğin bu oranın 2 olması
halinde basınç şöyle bulunur:

H7/s6 toleransı seçilebilirdi.

2.

Göbeğin iç çapına içeri doğru radius verilebilir ya da eğim yapılabilir. Kuvvet çizgilerini engellemek
için mille temas yüzeyinden belirli uzaklıkla radius verilebilir. Temas yüzeyini artırılabilir. Mil çapı,
göbekle temas ettiği bölgede artırılabilir.
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