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ARTIK GERİLMELERİ ÖLÇME 
YÖNTEMLERİ

Kübra Çınar 1, Gülcan Toktaş  2

1. GİRİŞ

Artık gerilmeler, dış kuvvete bağlı olmayan ve bir parçada 
hapsolmuş elastik gerilmelerdir [1]. Artık gerilmenin ulaşa-
bildiği maksimum değer malzemenin akma gerilmesi ile 
sınırlıdır [2]. Tüm üretim yöntemleri, malzemeye uygulanan 
mekanik, termal ve kimyasal yükler malzemelerin yorulma 
davranışlarını, kırılma dayanımlarını ve hatta korozyon da-
yanımlarını etkileyen artık gerilme oluşmasına neden olur-
lar [3].

Artık gerilmeler birçok makine elemanında görülür ve bun-
ların etkileri olumsuz ya da olumlu olabilir. Örneğin civata, 
pim, sıkı geçme gibi bağlantılarda artık gerilmeler faydalı-
dırlar. Buna karşılık ısıl işlemlerde; şekil değişimlerine, soğuk 
çekmede, soğutmada ve taşlamada; çatlaklara, takımlarda, 
kalıplarda ve kaynak konstrüksiyonlarında; çalışma süresinin 
azalmasına neden olan olumsuz etkilerin kaynağıdırlar [1].

Artık gerilmeler, mühendislik malzemelerinin yorulmaların-
da önemli rol oynarlar. Çünkü yorulma çatlakları genellikle 
yüzeyde başlar. Özellikle basma artık gerilmelerinin parça-

Artık gerilmeler malzemelerin katılaşması, üretimi, 
kimyasal ve ısıl işlemleri esnasında oluşan elastik 

gerilmelerdir. Malzemeye herhangi bir dış kuvvet etki 
ettiğinde, artık gerilmelerin cinsine ve büyüklüğüne 

göre bu gerilmeler uygulama sırasında olumlu 
veya olumsuz etkiler gösterebilir. Olumsuz etkileri; 
parçaların öngörülenden daha çabuk ve daha az 

gerilimde kırılması ve istenmeyen şekil değişimleri 
olabilir. Parçalardaki artık gerilmelerin önceden 

bilinmemesi tasarım ve emniyet hatalarına sebep 
olabileceğinden, bu gerilmelerin ölçümü tasarım ve 

imalat endüstrisinde büyük önem arz eder.

Bu çalışmada artık gerilmelerin nasıl oluştukları ve 
etkileri hakkında bilgiler verilmiştir. Artık gerilmelerin 

tahribatlı ve tahribatsız ölçüm yöntemleri detaylı 
olarak incelenmiş ve bu yöntemler birbirleri ile 

karşılaştırılmıştır. Tahribatlı yöntemlerle daha az 
maliyetle, daha geniş aralıktaki malzemelerde makro 

artık gerilmeler ölçülebilmektedir.
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ların yorulma ömrü, kırılma mukavemeti ve gerilme koroz-
yonu üzerinde olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Basma 
gerilmeleri, yorulma çatlaklarının oluşumuna ve gelişimine 
engel olur. Çekme gerilmeleri ise çatlak oluşumuna ve ge-
lişimine yardımcı olduğundan zararlıdır. Ayrıca çekme artık 
gerilmeleri, gerilmeli korozyon çatlamalarının oluşumuna 
zemin oluştururlar. Bu nedenle, parçanın artık gerilme du-
rumunun bilinmesi arıza nedenlerinin anlaşılması açısından 
önemlidir [4].

Malzeme işleme prosesi, montaj ve servis sırasında karşılaşı-
lacak etkilerin karmaşık bir bileşimi ile oluşan bu gerilmeler 
önceden kolayca tahmin edilemezler. Ancak servis yükleri 
ile birleştikleri zaman malzemenin kırılmasına neden olacak 
aşırı bozukluklara yol açabilirler [5]. Malzeme seçimi ve tasa-
rımında, kullanılacak malzemenin içindeki artık gerilim da-
ğılımının önceden bilinmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle 
artık gerilimlerin ölçülmesi günümüzde oldukça yaygınlaş-
mış  önemli bir mühendislik uygulamasıdır [6].

Literatürde artık gerilmelerin ölçülmesi ile ilgili birçok çalış-
ma bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğun-
da artık gerilmeler  X- ışınları kırınımı yöntemiyle ölçülmüş-
tür [7-10]. Bazı çalışmalarda ise tabaka kaldırma yöntemi 
[4,11,12], fotoelastisite yöntemi [13,14], indentasyon yönte-
mi [15,16]  ve delik delme yöntemi [17,18] kullanılmıştır.

Bu çalışmada, artık gerilme ve ölçüm yöntemleri hakkında 
bilgi verilerek artık gerilmelerin malzeme için öneminden 
ve bu gerilmelerin seviyesinin bilinmesi için ölçüm yöntem-
lerinin gereksiniminden bahsedilmiştir. Ayrıca ölçüm yön-
temleri arasında karşılaştırma yapılarak yöntemlerin sınırla-
maları, birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarının ortaya 
konması amaçlanmıştır.

2. ARTIK GERİLMELERİN OLUŞUMU
Artık gerilmeleri tahmin edebilmek için, malzemenin termo-
mekanik davranışının, malzemeye uygulanacak dış kuvvet-
lerin, ısıl ve mekanik kuvvetler arasındaki etkileşimlerin ve 
metalin yapısal dönüşümlerinin bilinmesi gerekir. Plastik de-
formasyona uğrayan malzemelerdeki gerinme dağılımı üni-
form değilse daima artık gerilmeler oluşur. Artık gerilmeler, 
homojen olmayan plastik deformasyonlar, ısıl büzülmeler, 
üretim işlemi ile oluşan faz dönüşümleri ve kompozit bile-
şenlerinin akma gerilmelerindeki, elastiklik modüllerindeki 
veya ısıl genleşme katsayılarındaki farklılıklardan oluşabilir 
[7].

Pek çok üretim yöntemi ve yüzey işlemleri artık gerilmeleri 

oluşturur. Bunlar; döküm, derin çekme, dövme, çekme, eks-
trüzyon, haddeleme ve bükme gibi üretim yöntemleri, ta-
laş kaldırma, elektroerozyon gibi yüzey işleme yöntemleri,  
kaynak, sert lehimleme gibi bağlama yöntemleri, püskürt-
meli sertleştirme, lazer şoku gibi mekanik yüzey işlemleri, 
su verme, karbonlama, nitrürleme, karbonitrüzasyon, PVD 
(Fiziksel Buhar Biriktirme), CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) 
kaplamalar, elektro kaplama olarak sıralanabilir [5]. 

Örneğin; ısıl işlemde malzeme içerisinde bir sıcaklık dağılımı 
oluşur ve malzemenin farklı bölgelerinde farklı sıcaklıklar et-
kin olabilir. Kaynak işlemi ile birleştirmede de aynı türden bir 
sıcaklık ve bileşim farklılığı oluşur. Malzeme içerisinde farklı-
lık gösteren bu bölgeler de farklı gerilme dağılımına yol açar. 
Artık gerilmelerin servis koşullarında malzeme içerisinde 
yüksek değerlerde bulunması da çatlak ilerlemesine, bek-
lenmeyen erken kırılmalara, gerilmeli korozyona, boyutsal 
hassasiyet gerektiren malzemelerde bu hassasiyetin kontro-
lünün zorluluğuna yol açar. Malzemelerde artık gerilmeler 
temel olarak üç etkenden dolayı oluşur. Bunlar  [8]:

• Mekanik etkenler,

• Isıl etkenler,

• Kimyasal etkenler

olarak sınıflandırılabilirler. 

Mekanik etmenler genel anlamda üretim süresince oluşan 
üniform olmayan plastik deformasyondan kaynaklanır. Bun-
lar üretim sürecinin doğasından kaynaklanan deformas-
yonlar olabileceği gibi kaynak, talaşlı imalat, haddeleme ve 
kumlama gibi üretim sürecinde bulunması olası olan diğer 
işlem kademelerinden de  kaynaklanabilirler [8].

Isıl etkenlerden kaynaklanan artık gerilmeler de üretim veya 
ısıl işlem süreçlerinde meydana gelen üniform olmayan ısın-
ma ve soğuma koşullarından dolayı meydana gelir. Kaynak 
işlemi de malzemelerde artık gerilme oluşturabilecek ısıl et-
kenlerden biridir [19].

Kimyasal etkenler ise kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan 
hacim değişmeleri, faz dönüşümleri, kimyasal yüzey işlemle-
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ri ve kaplama işlemleri gibi birçok nedene dayanır [19].

Artık gerilmeler gerilmenin dengelendiği aralık veya alana 
göre makroskobik gerilmeler ve mikroskobik gerilmeler ola-
rak iki sınıfa ayrılabilirler. Makroskobik gerilmeler; ısıl işlem, 
talaş kaldırma, ikincil işlem ve montaj sırasında ortaya çıka-
bilirler. Mikroskobik gerilmeler ise genellikle bileşenler ve 
fazlar arasındaki ısıl genleşme katsayısı uygunsuzluğundan 
veya faz dönüşümlerinden kaynaklanırlar. Her iki gerilme 
tipi de bir parça veya malzemede aynı anda bulunabilir [7].

3. ARTIK GERİLMELERİN  ETKİLERİ VE GİDERİLMESİ
Mekanik bir bileşende artık gerilmelerin mevcudiyeti her 
zaman olumsuz bir etkiye sahip değildir. Bazı durumlarda, 
bileşende doğru işaret ve büyüklüğe sahip artık gerilmelerin 
bulunması çok büyük faydalar sağlayabilir. Bu nedenle artık 
gerilmeler, tasarım aşamasında, tasarımcılar tarafından dik-
kate alınması gereken önemli bir faktördür [12].

Artık gerilmeler tamamen zararlı olmadıklarından kritik 
parçalarda istenen artık gerilmeleri oluşturmak için birkaç 
yöntem kullanılır. Bu yöntemler; sertleştirme, bilyeli dövme 
ve yüzey ovalamadır. Püskürtmeli sertleştirme gibi teknikler 
uygulanarak parçanın yorulma performansını geliştirmek 
amacıyla, parçada faydalı artık gerilmeler kasıtlı olarak da 
oluşturulabilir [5].Otomotiv ve uçak endüstrisi artık gerilme-
lerin olumlu etkilerini  kendi yararları doğrultusunda kullan-
maktadır [4].

Diğer yandan artık gerilmeler parçada gerilme korozyon 
çatlamasına, sürünmeye, çarpılmaya, aşınmaya, kırılmaya, 
yorulma çatlamasına ve zamansız hatalara yol açabilir. Üre-
tim sırasında oluşan zararlı artık gerilmeleri mümkün olduğu 
kadar kontrol altına almak için ısıl işlem teknikleri uygulanır 

[7]. Isıl işlem görmemiş kaynak bölgesi içerisindeki çekme 
gerilmeleri, uygulanan servis yükleri ile birleştiği zaman er-
ken çatlamalara neden olabilir [5].

Artık gerilmeler, termal ve mekanik olmak üzere iki yön-
temle giderilebilir. Termal yöntemde, var olan gerilmelerin 
malzemenin plastik şekil değiştirmesini sağlayabileceği ısı 
derecesine kadar, malzeme tavlanır (Gerilim giderme tav-
laması). Burada malzemenin elastik şekil değiştirme nokta-
sının üzerinde bir tavlamaya gerek vardır. Kaynak yapılmış 
çelik malzemelerde, termal gerilim yardımıyla artık gerilme-
ler azaltıldığı için, gevrek kırılma direnci  de iyileştirilebilir. 
Ayrıca ITAB’ın (Isı Tesiri Altındaki Bölge) sertliği de azaltıl-
mış olur. Mekanik gerilim uygulama işleminde ise malzeme 
akma dayanımını aşacak bir gerilme değerine kadar çekilir 
ve bu çekilme sırasında meydana gelen plastik deformasyon 
homojen bir gerilme dağılımına yol açar. Bunun sonucunda 
artık gerilmeler azalır [13].

4. ÖLÇME YÖNTEMLERİ
Artık gerilme ölçüm teknikleri üzerinde 1900’lü yıllardan 
beri çalışmalar yapılmış ve birçok ölçüm yöntemi geliştiril-
miştir. Genellikle artık gerilme ölçümlerinde kullanılan bu 
teknikler tahribatlı ve tahribatsız ölçme yöntemleri olarak 
sınıflandırılır [7].
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Tahribatlı ölçme yöntemleri, parçaya delik açılması ve parça-
dan talaş kaldırılması veya tabaka kaldırılması gibi işlemler-
den sonra, parçadaki artık gerilme durumunun belirlenmesi 
esasına dayanır. Tahribatsız yöntemlerde ise malzemenin fi-
ziksel ve kristalografik parametreleri ile artık gerilmeler ara-
sındaki ilişkiler kullanılır [13]. 

4.1 Tahribatlı Ölçme Yöntemleri

Mekanik artık gerilme ölçme yöntemleri olarak da adlandı-
rılan bu yöntemler, gerilme gevşemesine müsaade etmek 
amacıyla kasıtlı olarak malzeme kaldırılarak, gerilme sıra-
sında veya sonrasında parçada meydana gelen şekil değiş-
tirmenin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemlerle 
ilk olarak, analiz edilen parçadan malzeme kaldırılarak yeni 
bir gerilme durumu oluşturulur, daha sonra yer değiştirme-
ler ölçülerek gerilmedeki yerel değişim belirlenir, son olarak 
elastisite teorisi kullanılarak artık gerilmeler hesaplanır [5]. 
En çok kullanılan yöntemler; tabaka kaldırma, delik delme, 
halka çekirdek, kanal açma ve kesit profili ölçme olarak ve-
rilebilir [20].

4.1.1 Tabaka Kaldırma Yöntemi

Tabaka kaldırma yönteminde elektrokimyasal veya kimya-
sal işlemler kullanılarak, malzeme yüzeyindeki artık gerilme 
barındıran ince tabakalar kademe kademe kaldırılır, böyle-
ce momentlerin ve iç gerilmelerin dengelenmesi sağlanmış 
olur. Bu dengelenmeden dolayı oluşan şekil değiştirmeler, 
kaldırılan tabakadaki gerilmelerle ilişkilendirilerek artık ge-
rilme ölçümü yapılır [16].

Bu metot genellikle filmler ve kaplamalar için kullanılır. Ar-
tık gerilme içeren  düz bir levhadan ardı ardına tabaka (film) 
kaldırıldığında, gerilmeler dengesizleşerek, levhanın eğil-
mesine neden olur. Levha eğriliği kaldırılan tabakadaki oriji-
nal gerilme dağılımına ve levhanın elastik özelliklerine bağ-
lıdır. Böylece, strain gage (gerinim ölçer), lazer tarama veya 
optik mikroskop kullanılarak numune eğriliğinin ölçümü ile 
levhadaki gerilme dağılımı belirlenebilir. Ölçümler çok ek-
senli eğrilikten kaçınmak için genellikle dar şeritler üzerin-
de yapılır. Bu yöntem kimyasal ve fiziksel buhar biriktirme 
(CVD) ve (PVD) tekniği ile üretilmiş kaplamalar ile  metalik 
ve polimerik kompozit malzemeler için kullanılmaktadır. Bir 
tabakadaki artık gerilmelerin önemli olarak değişmediğinin 
varsayılması ile bu yöntem, silindirik numunelere ve düz lev-
halara uygulanabilmektedir. Bu yöntemle sadece numune 
eksenine paralel yöndeki artık gerilmeler hesaplanabilmek-

te ve levha düzlemine dik doğrultudaki gerilmeler hesapla-
namamaktadır (Şekil 1) [15]. 

4.1.2 Delik Delme Yöntemi

Bu yöntemde numuneye özel olarak tasarlanmış bir ge-
rinim ölçer yapıştırılır. Sonra geometrik merkezde, genel 
olarak 0,4–2 mm derinliğinde, sığ bir delik delinir. Delik 
içerisindeki gerilmeli tabakanın kaldırılması, malzeme çev-
resindeki gerilmeleri yeniden düzenlemekte ve rozetteki 
gerinim ölçer gerilme gevşemelerini ölçmektedir [13]. Şe-
kil 2’de delik delme yönteminin şematik görünümü veril-
mektedir [5].

Yöntemin kullanımı kolay ve seri olup, maliyeti azdır. Ayrıca 
birçok malzeme çeşitlerine uygulanabilirliği, güvenilir so-
nuçlar vermesi, daha az özel ekipman gerektirmesi, ölçüm 
tesisatının taşınabilir olması ve numuneye az zarar verme-
sinden dolayı bu yöntem kullanışlıdır. Ancak kenarlara yakın 
yerlerde ölçme yapılamaması, gerinme hassasiyetinin de-
rinlik ile değişmesi, sınırlı uzaysal çözünürlüğe sahip olması, 
delme sırasında ilave gerilme oluşturması gibi dezavantaj-
ları vardır [7].

Artık gerilmeler malzemenin akma dayanımının %50’sini 
aştığında ölçüm sonuçlarında hata verebilmektedir. Bu me-
tot kaplamalarda kullanılmasına karşın, 100 μm değerinden 
daha düşük kalınlıkta filmler veya kırılgan filmler için kulla-
nışlı değildir [15].

 
 Şekil 1. Numunedeki Gerilme Dağılımı [15]

                  
 Şekil 2. Delik Delme Yöntemi [5]

Delik

Uzama Teli Rozeti
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4.1.3 Halka Çekirdek Yöntemi

Delik delme yönteminin bir başka biçimi de halka çekirdek 
yöntemidir. Bu analiz yönteminde delik delme metodunda-
ki gibi rozet içerisinde bir delik yerine rozetin dış kenarı ci-
varında çevresel bir kanal açılmaktadır (Şekil 3). Bu yöntem 
genel anlamda 0,1 - 6 mm derinlikteki artık gerilmeleri ölçe-
bilmektedir [20].

Bu yöntemle delik delme yöntemine göre daha büyük gerin-
me gevşemeleri meydana geldiğinden malzemenin içindeki 
daha büyük artık gerilmeler hassas olarak ölçülebilmektedir. 
Ayrıca delik delme sırasında ilave artık gerilmeler oluşabilir-
ken, bu yöntemde genellikle oluşmamaktadır ve hassasiyeti 
delik delme yöntemine göre daha yüksektir [13].

4.1.4 Kanal Açma Yöntemi

Kanal açma yönteminde, artık gerilmeleri belirlemek için 
numune üzerine küçük bir kanal açılmaktadır. Kanalın açıl-
ması ile kanala dik artık gerilmeler gevşemektedir. Bunun 
sonucunda numune içindeki gerilmeler yeniden dengelen-
mekte ve kanal bölgesinde oluşan kanala dik gerinme gev-
şemeleri gerinim ölçer kullanılarak ölçülmektedir [13]. Kanal 
açma yönteminin şematik görünümü Şekil 4’te görünmek-
tedir [15].

4.1.5 Kesit Profili Ölçme Yöntemi

Bu yöntemde numune, içerisindeki artık gerilmeleri belir-
lemek amacıyla kesilerek ikiye ayrılır (Şekil 5). Parçada artık 
gerilme mevcutsa yüzey kesit profili kesme düzleminden 
sapacaktır. Kesme sonucunda ortaya çıkan kesit profili artık 
gerilmelerle ilişkilendirilir. Yöntem tahribatlı olmasına rağ-
men kullanımı basittir ve tüm kesit boyunca artık gerilme-
leri uygun maliyette ve kısa sürede ölçebilmektedir. Ancak 
bu yöntemde sadece kesme düzlemine dik artık gerilmeler 
ölçülebilmektedir [7].

4.1.6 Tüp Yarma Yöntemi

Bu yöntemde Şekil 6’da görüldüğü gibi ilk olarak kısa bir 
tüp numunenin ilk dış çapı ölçülmektedir ve daha sonra tüp 
uzunluğu boyunca kesilerek yarık açılmaktadır. Çevresel ge-
rilmelerin gevşemesi, tüpün dış çapının değişerek açılması-
na veya kapanmasına neden olur.Sadece tek bir ölçüm artık 
gerilmelerin tahminini vermektedir [5]. Ölçme işleminin hızlı 
ve basit olması tüp yarma yöntemini çok kullanışlı bir artık 
gerilme belirleme yöntemi yapmaktadır. Ancak bu yönte-
min kullanım alanı tüpler ile sınırlıdır [13].

 
 

Uzama Teli

Şekil 4. Kanal Açma Yöntemi Şematik Gösterimi [15]

 

Halka Göbek

Uzama Teli Rozeti

Şekil 3. Halka Çekirdek Yöntemi [20]

 

Şekil 5. Kesit Profili Ölçme Yöntemi [7]

    
 Şekil 6. Tüp Yarma Yöntemi [21]



53

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2019  www.mmo.org.tr  

4.1.7 İnce Kesitlere Ayırma Yöntemi

İnce kesitlere ayırma yönteminde de numune içerisindeki 
artık gerilmeler numuneden parçalar kaldırılarak ölçülmek-
tedir. Artık gerilmeleri belirlemek için numune değişik kesit-
lerde sıralı olarak kesilir (Şekil 7). Ayırma, yarma ve tabaka 
kaldırma işlem adımlarının birleştirilmesi, ilgilenilen bölge 
boyunca artık gerilmelerin detaylarını belirlemede büyük 
esneklik sağlamaktadır. Tabaka kaldırma adımı bu gerilme-
leri açığa çıkarır. Uzama telleri sayesinde ortaya çıkan gerin-
meler ölçülür [5].

4.2 Tahribatsız Ölçme Yöntemleri

Tahribatsız ölçme yöntemleri numune üzerinde tahribat 
meydana getirmemektedirler. Artık gerilmeler malzemenin 
çeşitli fiziksel büyüklüklerinden faydalanılarak belirlenmek-
tedir [7]. Artık gerilmeleri ölçmek için en çok kullanılan tah-
ribatsız yöntemler; kırınım yöntemleri (diffraction methods), 
ultrasonik yöntemler (ultrasonic methods), manyetik yön-
temler (magnetic methods), termo elastik yöntemler (ther-
moelastic methods), fotoelastik yöntemler (photoelastic 
methods) olarak verilebilir [5].

4.2.1 Kırınım Yöntemleri

Kırınım yöntemleri yalnızca kristal yapılı malzemelere veya 
malzemedeki kristal fazlara uygulanabilir. Bu yöntemler, 
kristal yapılı bir malzeme gerilmeye maruz kaldığı zaman 
malzemenin kristal kafes düzlemleri arasındaki mesafelerde 
meydana gelen değişimlerin incelenerek kafes gerinimleri-
nin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Kırınım yöntemlerinin 
uzaysal ve nüfuziyet çözünürlüğü mekanik yöntemlerden 
daha fazladır. Ancak mekanik yöntemler için gerekli deney 
süresi kırınım yöntemlerinden daha kısadır. X-ışını, şiddetli 

X-ışını ve nötron kırınımı yöntemleri en çok kullanılan kırı-
nım yöntemleridir [13].

a- X-ışını Kırınımı

X-ışını kırınımı (XRD), en yaygın kullanılan tahribatsız kırı-
nım yöntemidir. XRD yöntemi sayesinde kafes düzlemleri 
arasında meydana gelen mesafe değişimleri ölçülebilmek-
tedir. Şekil 8’de gösterildiği gibi, numune  üzerinde seçilen 
bir bölge X-ışınları ile tekrarlı olarak taranmaktadır [5]. Kris-
tal düzlemler yüzeye nüfuz eden X-ışınlarının çoğunu Bragg 
Kanunu’na göre kırmaktadır. Bragg Kanunu paralel atom 
düzlemleri arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanıl-
maktadır. Yöntem, mikro ve makro artık gerilmeleri tahribat-
sız olarak belirleyebilen tek yöntemdir [7]. 

b- Şiddetli X-ışını Kırınımı

Yöntemin esası XRD yöntemi ile aynıdır. Senkroton veya 
şiddetli X-ışınları çok şiddetli yüksek enerjili X-ışınları sağla-
maktadır. Bu X-ışınları geleneksel X-ışınlarından daha derin-
lere nüfuz edebilmektedir. Bu nüfuziyet çoğu malzemede 
1-2 mm ve alüminyumda yaklaşık 50 mm kadar olabilmek-
tedir [13].

c- Nötron Kırınımı

Nötronların nüfuziyeti X-ışınlarının nüfuziyetinden hemen 
hemen 1000 kat daha fazladır. Bu nedenle nötron kırınımı 
yöntemi ile çoğu mühendislik malzemelerinin daha derinle-
rine (4-50 mm derinliğine) nüfuz edilebilmektedir [7].  

4.2.2 Ultrasonik Yöntemler

Ultrasonik yöntemler, bir katı boyunca hareket eden sesöte-
si (ultrason) dalga hızlarının katı içerisindeki mevcut gerilme 
seviyelerine duyarlılığından faydalanmaktadırlar. Parçadaki 
mevcut artık gerilmelerin doğrultuları ve büyüklükleri mal-
zemedeki sesötesi dalga hızlarının değişimine doğrudan 

          
 

Şekil 8. Geleneksel XRD Yöntemi [5]

 
 

Şekil 7. İnce Kesitlere Ayırma Yöntemi [5]
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etki etmektedir. Yani bir malzemenin gerilmeli durumunda 
ilettiği sesötesi dalga hızı, malzemenin gerilmesiz durumun-
daki sesötesi dalga hızına göre farklılık gösterir. Malzeme 
elastik olarak davrandığı sürece, dalga hızı malzemedeki ar-
tık gerilme durumuna bağlıdır [5].

4.2.3 Manyetik Yöntemler 

Çeliklerin ve diğer ferromanyetik malzemelerin manyetik 
özellikleri, mıknatıssal büzülme ve manyetoelastik etkiler-
den dolayı malzemedeki iç gerilme durumuna duyarlıdırlar 
[5]. Bu yöntem gerilme ve mıknatıslanma arasındaki etki-
leşime dayanmaktadır. Parçadaki gerilme durumuna bağlı 
olarak parçanın elektro-manyetik özellikleri değişmektedir. 
Parçadaki gerilme durumu elektromanyetik özelliklerin de-
ğişiminin ölçülmesi ile belirlenebilmektedir [7]. 

4.2.4 Termoelastik yöntemler 

Malzemedeki elastik deformasyonlar sıcaklıkta küçük deği-
şimlere neden olmaktadır (Örneğin çelikte 1 MPa için 1 m°K). 
Bu sıcaklık değişimi direk olarak yüzey gerilmelerinin top-
lam değişimi ile orantılıdır. Bu sayede parça içerisindeki artık 
gerilmeler bulunabilmektedir. Yöntem genellikle yorulma 
çalışmalarında kullanılmaktadır ve kullanımı kolay, çabuk ve 
ölçüm aralığı geniştir [7].

4.2.5 Fotoelastik Yöntemler

Fotoelastisite, bir parçada ya da yapıda statik veya dinamik 
testler sırasında yüzeydeki birim deformasyonlar ile geril-
melerin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan tahribatsız 
artık gerilme ölçme tekniğidir. Bu metotta ilk olarak test par-
çası birim deformasyona duyarlı özel bir reçine ile kaplanır 
(Şekil 9). Daha sonra test ya da servis yükleri parçaya uygu-
lanır [14].

Fotoelastisite ölçüm cihazındaki polariskoptan gelen pola-
rize ışık ile kaplama aydınlatılır. Polariskop aracılığıyla kapla-
manın gösterdiği renkler gerilmelerin dağılımını ve yüksek 
gerilme bölgelerini gösterir [14].

4.2.6 Raman Tayf (Raman Spektroskop)  Yöntemi

Raman tayf ölçüm yöntemi malzeme üzerine gönderilen 
lazer ışınlarının malzeme ile etkileşimini ölçerek kalıntı ge-
rilimlerin bulunması sağlar. Malzemeye gönderilen lazer 
ışınları atomların titreşmesine neden olur. Saçılan ışınların 
incelenmesi sonucunda malzemenin fiziksel ve kimyasal 
yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olur. Raman tayf 
ölçüm metodunda çözünürlük çok fazladır ve genellikle 
yüzey kalıntı gerilimlerin ölçümünde kullanılır. Bu yöntem 
günümüzde daha çok kompozit malzemelere uygulan-
maktadır [17].

5. ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi artık gerilmeleri ölç-
menin pek çok farklı yöntemi mevcuttur. Her yöntemin uy-
gulama esaslarına göre bazı sınırlamaları vardır. Tablo 1’de 

Yöntem Gerilme
Tipi

Ölçülen
Büyüklük Nüfuziyet Geometri Gerekli 

Veri
Ölçme
Hızı

Tahribat
Derecesi

Ekipman
Maliyeti  Uygulama

Tabaka
Kaldırma

10-500 µm
Düz Hızlı Tahribatlı Düşük

Delik delme
0,25

X
Delik çapı

Düz ve karmaşık Orta Tahribatlı Düşük

Halka 
çekirdek

Makro

Gerilme 
gevşemesinin 
neden olduğu 

gerinme

100µm 
-6mm Düz ve karmaşık

Young 
modülü,

Poison oranı
Orta Tahribatlı Düşük

Geometrik 
şartlar yerine 
getirilirse tüm 

malzeme 
çeşitlerine

Tablo 1. Artık Gerilme Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması [5]

   
 Şekil 9. Malzemesi Yüzeyinin Kaplanması [14
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Kanal açma 150 mm Düz ve karmaşık Orta Tahribatlı Düşük

Kesit profili 
ölçümü

- Düz ve karmaşık Hızlı Tahribatlı Düşük

Tüp yarma - İnce cidarlı tüp Hızlı Tahribatlı Düşük

İnce 
kesitlere 
ayırma

8-100 mm Belirli geometri için Orta Tahribatlı Düşük

X-ışını
kırınımı

<50 µm 
(Al)

<5 mm (Ti)

X-ışınlarını 
engellemeyecek 

şekilde
Yavaş Orta

Şiddetli 
X-ışını

Kırınımı
Mikro ve 
Makro

Kafes gerinmeleri, 
Bragg açısı

1-2 mm 
çoğu 

malzeme
50 mm (Al)

Önemli değil

Işın elastik 
sabitleri,

Gerilmesiz
malzeme 

kafes 
parametresi

Orta
Tahribat-

sız
Yüksek

Kristal yapılı 
malzemelere

Nötron 
kırınımı

4 mm(Ti)
25mm(Fe)

200mm
(Al)

Önemli değil
Çok 

yavaş
Yüksek

Ultrasonik 
yöntemler

Makro
Sesötesi dalga 

hızlarında değişim
>100 mm Önemli değil

Gerilmeli ve 
gerilmesiz 
ortamda 

dalga hızları, 
akusto-

elastik sabit

Çok 
hızlı

Düşük
Tek fazlı 

malzemeler

Manyetik 
yöntemler

Mikro ve 
makro

Elektro-manyetik 
özelliğin değişimi 6-10 mm

Önemli değil

Manyetik 
alanların 

sayısındaki 
değişim

Çok 
hızlı

Tahribat-
sız

-

Non-homojen 
malzemelerin 
ferromanyetik 
fazlarına ve 

ferromanyetik 
malzemelere

Termoelastik 
yöntemler

-
Küçük sıcaklık 

değişimi
- Önemli değil

Termo
elastik sinyal

Çok 
hızlı

-
Lineer elastik, 

izotropik ve 
homojen 

malzemelere

Fotoelastik
yöntemler

- Işık hızı - Önemli değil
Saçak 

düzeni, optik 
dalga boyu

- -
Saydam 

malzemeler

Raman 
spektroskop 

yöntemi
Makro

Raman ve 
floresan çizgilerin 

kayma miktarı
  <1  µm Kalın malzeme

Raman ve 
floresan 
çizgilerin 
kayması

- -
Polimerik 

kompozitler



56

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2019  www.mmo.org.tr

bu yöntemler; maliyet, uygulama malzemeleri, tahribat de-
recesi ve ölçme hızı gibi parametreler açısından değerlendi-
rilerek birbirleri ile karşılaştırılmışlardır.

Tablo 1 incelendiğinde, tahribatlı olan mekanik yöntemlerle 
genel olarak daha düşük maliyetle 10 µm – 150 mm aralı-
ğında geniş nüfuziyet derinliğine sahip makro artık gerilme-
lerin tüm malzeme çeşitlerinde ölçülebildiği görülmektedir. 
Tahribatsız X-ışını kırınım yöntemleri ile makro ve mikro 
artık gerilmelerin daha yavaş ve daha az derinlikte, sadece 
kristal yapılı malzemelerde daha yüksek maliyetle belirlen-
diği gözlenmektedir. Diğer tahribatsız yöntemlerin ise daha 
dar çeşitlilikteki malzemelere daha hızlı uygulanabildiği gö-
rülmektedir.
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