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ÇEKME DENEYİ 
 
 

Çekme Deneyi 

Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu 

deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir. 

 

 
 
 
 

Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler 
 

 
Bu deney sonucunda kuvvet (F) ve Uzama (Δl) eğrisi elde edilir. Fakat daha kabul gören Gerilme-Uzama 

eğrisidir. Bu nedenle uygulanan kuvvet, numunenin ilk kesit alanına bölünerek (σ=F/A0), kuvvet değerleri 

gerilme değerlerine dönüştürülür ve Gerilme-Uzama grafiği elde edilir. Bu grafik düşük karbonlu çeliklerde 

(yumuşak çeliklerde) akma bölgesinde bir dalgalanma şeklinde ortaya çıkarken yüksek karbonlu çeliklerde 

(sert çeliklerde) düz bir hat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sert çeliklerde akma bölgesini gözle 
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tesbit etmek zor olduğu için elastik bölge çizgisi % 0,2 ötelenerek ana çizgiyi kestiği nokta akma noktası 

olarak kabul edilir. 
 

  

Çekme deneyi sonucunda malzemenin Elastik modülü, Akma değeri, Kopma dayanımı gibi mukavemet 

değerleri ile kopma uzaması, kopma büzülmesi ve tokluk gibi süneklik değerleri belirlenir. Bu özellikler 

malzemenin cinsine, kimyasal bileşimine, metalografik yapısına bağlıdır. Bunlardan önemli olanları aşağıda 

açıklanmıştır. 

Çekme deneyi sonucunda ortaya çıkan mekanik özellikler şunlardır : 
 

 Akma Dayanımı (σa)(Yield Strength) 

 Elastisite Modülü (E) (Young Modulus, Elasticity Modulus) 

 Çekme Dayanımı (Kopma Dayanımı) (σç) (Tensile Strength) 
 Kopma Uzaması 

 
 Kopma Büzülmesi 

 

Akma Dayanımı (σa)(Yield Strength) 

Malzeme çekilirken kuvvet arttıkça boy uzaması artacaktır. Fakat öyle bir nokta gelinir ki, belli bir yerde 

kuvvet artmasa bile malzemenin boydaki uzamaları devam eder. Bu noktaya akma noktası denir. Bu 

noktaya gelene kadar malzeme elastik olarak şekil değiştirmiş demektir. Yani malzeme üzerindeki kuvvet 

kaldırıldığında malzeme tekrar eski haline dönebilecektir. Fakat bu noktadan sonra malzeme plastik şekil 

değişimine uğramıştır ve üzerindeki kuvvet kaldırılsa bile bir daha eski haline gelemiyecektir. Bu nedenle 

malzemelerin dayanma sınırı akma gerilmesi ile ifade edilir. 

(σa=Fa/A0) 

Düşük karbonlu yumuşak çeliklerde bu nokta bariz olarak gözle görülebilirken, yüksek karbonlu sert 

çeliklerde bu nokta görülemez. Bu nedenle % 0,2 lik plastik uzama (ϵ =0,002) nın olduğu nokta akma sınırı 

olarak kabul edilir. 
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Elastisite Modülü (E) (Young Modulus, Elasticity Modulus) 

Elastisite modülü, malzemenin dayanımının (mukavemetinin) bir ölçüsüdür. İngilizce karşılığı Young 

Modülüdür. Bir malzemenin elastisite modülü ne kadar büyük ise bu malzeme o kadar dayanıklı demektir. 

Ve şekil değişimine karşı o kadar dirençli demektir. Birim uzama başına oluşan gerilme miktarını gösterir. 

Birim uzama ile normal gerilme arasındaki ilişki Elastisite modülünü verir. Normal gerilme bası yada çeki 

gerilmesidir. Elastiside modülü şu formülle tanımlanır. 
 
 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑑ü𝑙ü (𝐸) =
Normal Gerilme ( σ) 

Birim Uzama  (ε )
 

  

 

 

 

Uzamaların kuvvetle orantılı olduğunu için dolayısı ile gerilme ile de orantılı olduğu için bu ilişkiye “Hooke 

Kanunu” da denmektedir. Yani Hook doğrusunun eğimi yada orantı katsayısı Elastisite modülü olmuş 

oluyor. 

Çekme Dayanımı (Kopma Dayanımı) (σç) (Tensile Strength) 

Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabildiği en yüksek çekme gerilmesi, Çekme 

Dayanımı olarak adlandırılır. Bu gerilme çekme diyagramındaki en yüksek gerilme değeri olup, uygulanan 

en yüksek kuvvet ile bulunur. Tüm dayanımlarda alan olarak ilk kesit alanı (A0) alınır. 

 

(σç=Fmaks/A0) 

Birim Şekil Değiştirme (ε):  

Malzemeye kuvvet uygulandığı zaman oluşan boy değişiminin kuvvet uygulanmadan önceki ilk boya oranıdır. 
 

0L

L
  

 

Yüzde Kopma Uzamasi 

Test sırasında numunenin toplam uzamasına, metalin süneklik değeri denir.Daha genel olarak, malzeme ne 
kadar sünekse, deformasyon da o kadar fazla gerçekleşir. Başka bir deyişle daha fazla kopma uzaması 
oluşur. Buna şöyle bir örnek verebiliriz.İnce  bir alüminyum uygun koşullarında, yüksek bir kopma uzama 
değerine sahiptir. Bu değer %35’tir.  Yine aynı kalınlıkta fakat yüksek dayanımlı ve uygun koşullarda 
olmayan alüminyum alaşımına baktığımızda ise kopma  uzaması değerinin azaldığını ve %11 olduğunu 
görürüz. 

% Kopma Uzaması=((Son Uzunluk – İlk Uzunluk)/İlk Uzunluk)x100% 
Kopma uzaması, malzemenin sünekliğinin ölçümünün yanı sıra, kalitesi hakkında bize bilgi verdiği için de 
önemli bir kavramdır. 

Yüzde Kopma Büzülmesi 

Metal ve alaşımların süneklikleri büzülmenin meydana geldiği alanda tespit edilir. Bu , genellikle testte 
kullanılan 0.50 mm. çapındaki numuneyle ilgilidir. Test sonucunda kopma anındaki büzülme ölçülür. Kopma 
yüzdesi ilk ve son yarıçaplar göz önüne alınarak aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 

% Kopma Büzülmesi=((İlk Kesit – Son Kesit)/İlk Kesit)x100% 
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Gerinme (uzama) ve Poisson Oranı (Poisson's Ratio) 

Herhangi bir çekmeye maruz bırakıldığında, çubuk çekme doğrultusunda uzayacak ve yanal doğrultuda 

kesit küçülecektir. Benzer şekilde çubuk basma kuvvetine maruz bırakıldığında yanal doğrultuda kesit 

artacaktır. 

Yapılan araştırmalarda yanal gerinmelerin eksenel gerinmelere oranının her malzeme türü için sabit bir 

oran verdiği tespit edilmiş ve bu değere Poisson Katsayısı veya Poisson Oranı denilmiştir ve (ν) ile 

gösterilir. 

 

 

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 (ν) =
Yanal Gerinme Ԑx  

Eksenel Gerinme Ԑy
 

 
Poisson oranı malzemeye bağlı bir katsayıdır. Genellikle çeliklerde ν=0,30, alüminyumda ν=0,30, bakırda 

ν=0,32 ve betonda ν=0,10 civarındadır. Genel olarak bu oran 0< ν <0,5 arasında değişir. 
 

 

Şekil. Yanal Gerinme (şekil degişimi) durumu. 

 
 
 

İzotropik, Anizotrropik, Orthotropik, Malzemeler 

İzotropik Malzeme: Malzemenin içerisindeki tüm yönlerde aynı özelliği gösteriyorsa bu tip malzemelere 

denir. 

Anizotropik Malzeme: Malzeme tüm kütlesinin her tarafında farklı özellikler gösteriyorsa bu tip 

malzemeler Anizotropik malzeme denir. 

Orthotropik Malzeme: Malzemenin özellikleri eksenler doğrultusunda farklı özellikler gösteriyorsa bu tip 

malzemelerdir. Yani malzem içinde bir eksen boyunca ilerlerken aynı özellikler, fakat başka bir eksen 

doğrultusunda farklı özellikler içerir. 

 
Şekil 2.  (a) Gevrek malzemenin kırılma şekli (b)sünek malzemenin kırılma şekli. 

 
 
 



5 

 

 

Video ekstensometre 
 

Ekstensometre, bir cismin uzunluğundaki küçük/büyük değişimleri ölçmek için kullanılan cihazdır. Bu cihaz gerilme-
birim şekil değiştirme ve çekme testlerinde kullanılır. Bir çok malzemem için birim şekil değiştirme, numune 
üzerine tutturulan mekanik ekstensometreler veya numuneye bağlanan strain gaugesler kullanılarak ölçülebilir. 
Fakat fiber, köpük veya yumuşak plastikler gibi hassas malzemelerin testinde bu cihazlar genellikle uygun değildir. 
Bunun nedeni bu cihazların ağırlık ve bağlanma yöntemi gibi parametrelerinin her ikisinin de malzeme için 
sonuçları ve kopma noktasını etkilemesidir. Bu problemlerin çözülmesi için günümüzde numuneye temas etmeden 
ölçüm yapan lazer ve video ekstensometre gibi sistemler kullanılmaktadır.  
 

 
Şekil 3.  Video ekstensometre 

 
Video ekstensometre cihazı, test esnasında bilgisayara bağlı dijital video kameralar vasıtasıyla numune üzerinden 
sürekli görüntü alarak malzemelerin gerilme/birim şekil değiştirme ölçümlerini yapmayı sağlar. Teste tabi tutulan 
malzemeye ait numuneler genellikle belirli bir şekilde kesilir ve özel işaretleyicilerle (kaydedilen görüntülerde 
işareti numune renginden ve dokusundan ayıran genellikle özel etiketler veya kalemler) işaretlenir. Teste tabi 
tutulan numune çekme/basma durumundayken kaydedilen görüntülerde bu işaretler arasındaki piksel mesafesi, 
sabit bir şekilde video kamera tarafından takip edilir. Piksel mesafeleri ölçülerek doğru bir birim şekil değiştirme 
ölçümü değeri alınır. Doğru bir kalibrasyon ve iyi bir görüntü algoritması ile bir mikrometreden (μm) çok daha 
düşük seviyede çözünürlük elde edilebilir. 
 

Cekme deneyi icin once test edilecek malzemeden standartlara uygun bir cekme numunesi hazırlanır (Şekil 4). 
Cekme deney makinesinin ceneleri arasına duzgun ve ortalayacak bir şekilde sıkıştırılan bu numune gittikce artan 
bir yukle kopuncaya kadar cekilir. Bu esnada uygulanan F yuku ile buna karşı malzemenin gosterdiği uzamalar (ΔL) 
cihaz ile olculur. Deney sonucu elde edilen yuk ( F ) ve uzama (ΔL) değerlerinden yararlanarak (F – ΔL) 

diyagramı elde edilir. Bu diyagrama cekme diyagramı da denir. Şekil 5’de de yumuşak bir celiğin cekme deneyi 
sonucu elde edilecek cekme diyagramı gorulmektedir. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Şekil 4. Standartlara uygun dairesel kesitli bir cekme numunesi 
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DENEY SONRASI BULGULAR 

 

F – ΔL diyagramındaki değerlerden yararlanılarak her nokta icin σ ve ε değerleri hesaplanır ve muhendislik 
açısından büyük önem taşıyan gerilme-birim uzama diyagramı cizilir. 

 

1 Numune çapı , (D) (mm) 

2 Boyu, (Lilk) (mm) 

3 Kuvvet-Uzama (F-Δl) grafiği çizilecek. (EXCELL) 

4 Gerilme -yüzde birim uzama  (σ-%ε)  grafiği çizilecek. (EXCELL) 

5 Numunenin kopma anındaki boyu (Lkopma) (mm) 

6 Akma gerilmesini (MPa) 

7 Çekme gerilmesini (MPa) 

8 Elastisite Modülünü (GPa) 

9 Plastik uzamasını (mm) 

10 Yüzde kopma uzaması (%) 

11 Yüzde kesit daralması (%) 

 

Not  : F-Δl ve σ-%ε   grafiklerini excellde oluşturduktan sonra çıktı alıp yukarda istenen değerlerin yerlerini grafik 
üzerinde elle işaretleyerek değerleri yazın. 

 

Şekil 5. σ-%ε   Grafiği 


