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AMAÇ
Sürtünme kuvvetlerinin ölçülmesi

UE1020500

MEK ANİK / KUV VETLER

STATİK VE DİNAMİK SÜRTÜNME KUVVETİ

ÖZET
Dinamik sürtünme kuvvetini ölçmek içi sürtünme ölçme aleti kullanılır. Bu alet sabit hızda 

dinamometreye bağlı olan durağan sert cismin altından çekilen hareket eden sürtünme 

şeritlerinden oluşur.  Durağan cismin efektif ağırlığı çeşitlendirmek için (ve dolayısıyla normal 

kuvveti), yolun açısı herhangi bir şekilde ayarlanabilir.  

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Statik (durağan) ve dinamik (devingen) 

sürtünme kuvvetinin karşılaştırılması.

•  Dinamik sürtünme kuvvetinin etki-

leşim içinde olduğu alandan nasıl 

etkilendiğinin ölçülmesi 

•  Dinamik sürtünme kuvvetinin materyal 

kombinasyondan nasıl etkilendiğinin 

ölçülmesi 

•  Dinamik sürtünme kuvvetinin iki yüzey 

arasındaki dikey kuvvetten (normal 

kuvvet) nasıl etkilendiğinin ölçülmesi 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Sürtünme Ölçme Aparatı 1009942

GEREKLİ CİHAZLAR
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TEMEL İLKELER
Bir cismi düz bir yüzeyde hareket ettirmek için durağanlık kuvvetinin 

üstesinden gelinmelidir. Bu durum cisim ve üzerinde durduğu yüzey 

arasında yaşanan statik sürtünme kuvvetinden doğar. 

Eğer bir kez hareket eden cisim yüzey boyunca kaymaya devam 

ederse, FDyn kuvveti dinamik sürtünme kuvvetini engellemek için 

uygulanmalıdır. Bu kuvvet statik sürtünme kuvveti FStat tarafından 

sebep olunan durgunluğun üstesinden gelmek için gerek duyulan 

durağan kuvvetten daha küçüktür çünkü kayan cismin ve altındaki 

yüzeyin arasındaki etkileşim derecesi daha azdır. 

Bu kuvvetlerden ikisi de etkileşimde oldukları alana bağlı değillerdir. 

Bunun yerine malzemelerin türleri ve etkileşimde oldukları yüzeylerin 

kalınlıkları tarafından belirlenirler. Ayrıca yüzeylerin kendisine dikey 

olan bir düzlemde yüzeyleri iten kuvvete oranlıdırlar. Buna normal kuv-

vet FN denir (normal hareket eder, i.e. yüzeye dikeydir). Statik sürtün-

me kuvveti katsayısı μStat ve dinamik sürtünme kuvveti katsayısı μDyn 

aşağıdaki denklemlerde açıklanmıştır:

(1)   ve 

Dinamik sürtünme kuvvetini ölçmek içi sürtünme ölçme aleti kullanılır. 

Bu alette sert şeritler sabit kalan bir cismin altından sabit hızda çekilir 

ve dinamometreye bağlıdır. Ölçümler çeşitli materyal kombinasyonla-

rıyla ve etkileşim alanlarıyla yapılabilir. Normal kuvveti değiştirmek için 

yola eğim verilebilir, böylece yüzey düzlemine normal hareket eden 

sabit cismin ağırlının bileşeni değişir. 

DEĞERLENDİRME
Eğer yol bir açıyla α eğim verilmiş ise, eğimli düzleme dikey yönde 

olan cismin kütlesi m tarafından oluşturulan normal kuvvet aşağıdaki 

gibidir:

Şekil 1: Pürüzsüz yüzeyde (1) ve sert/pürüzlü yüzeyde (2) dört farklı 

materyal için dinamik sürtünme kuvveti FDyn 

Şekil 2: İki yüzey arasındaki normal kuvvete FN dayanan dinamik sür-

tünme kuvveti FDyn 
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