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9.1 SÜRTÜNEN YÜZEYLER 

Cisimlerin yüzeyleri malzeme özelliklerine ve imalat biçimine bağlı ola-
rak farklılıklar gösterirler. O nedenle birden fazla cismin Şekil (9.1a) da 
görüldüğü gibi temas etmesi sonucu yüzeylerde karşılıklı etkileşim olur. 
Pürtüklü (pürüzlü) yüzeyle, pürtüksüz (cilalı) yüzey arasında yapısal 
farklılıklar vardır ve bu sebepten bunların diğer yüzeyler üzerindeki 
sürtünme etkisi de farklıdır. Yüzeyler iki sınıf arasında dağılım gösterir:  

  Cilalı yüzeyler 

  Pürüzlü yüzeyler. 

Cilalı yüzey tanımı gerçekte bir idealleştirme olup bunun tam olarak sağ-
latılması kolay değildir ve sadece bazı özel durumlarda bu özelliğe yakla-
şılabilir. Eğer Şekil (9.2a) daki A cismi ile yatay düzlem arasındaki temas 
yüzeyi cilalı ise, bunların arasındaki etkileşim kuvveti AN  temas yüze-

yine dik doğrultuda olur ve A cisminin SCD Şekil (9.2b) de görüldüğü 
gibi çizilir. Yalnız böyle bir durumda cisme etkiyen yatay P kuvvetini 
dengelemek mümkün değildir. Örnek olarak buz üstünde fren yapan bir 
arabayı düşünebiliriz. Esasında yüzeylerde farklı mertebelerden pürüzler 
vardır ve ancak bu durum gözetilerek gerçek çözüme yaklaşılabilir. 

 

9.2 SÜRTÜNME KUVVETİ VE SÜRTÜNME KATSAYISI 

Eğer Şekil (9.3a) da temas eden yüzeyler pürüzlü ise, bu iki yüzey arasın-
daki etkileşim kuvveti R, yüzey normali ile   gibi bir açı yapar. Bu 

durumda A cisminin SCD Şekil (9.3b) de görüldüğü gibi olur. Eğer   

açısı belli ise, o zaman R kuvveti Şekil (9.3c) de görüldüğü gibi iki bile-
şene ayrılabilir ve temas yüzeyine dik AN  bileşenine normal kuvvet, 

temas yüzeyine teğet doğrultuda ve hareketin tersi yönündeki sF  bileşe-

nine de sürtünme kuvveti denir.  

Sürtünme Kuvveti: Temas eden yüzeylerden biri ötekine göre harekete 
zorlanınca ortaya çıkan, hareket yönüne zıt yönlü ve yüzeylere teğet olan 
kuvvete denir. 

Eğer Şekil (9.3a) daki A cismi dengede ise, SCD Şekil (9.3c) görüldüğü 
gibi çizilir. Şimdi burada izdüşüm denge denklemleri yazılırsa, 
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olur A cismine, temas ettiği yüzeyden gelen bileşke tepki kuvveti, vektö-
rel olarak, 
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olur. O halde A bloğu için kuvvetler üçgeni Şekil (P4.3) de görüldüğü 
gibi çizilir. Burada T, A bloğuna bağlı olan kablo kuvvetidir. Burada 
sinüs teoremi yazılırsa, 
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elde edilir. Burada tepki kuvveti AR  nın pozitif işaretli bulunması, Şekil 
(P4.2) de seçilen yönün doğru olduğu anlamına gelir. 

Kama: Tepki kuvveti AR , etkitepki kuralına göre çizile-

cek (Bakınız Şekil P4.3 ve Şekil P4.4). Buna göre Şekil 
(P4.4) deki SCD kullanılarak kuvvetler üçgeni Şekil (P4.5) 
de görüldüğü gibi çizilip burada sinüs teoremi yazılırsa: 
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9.5 KAYIŞ SÜRTÜNMESİ 

Mühendislik uygulamaları içinde kayış ya da halat gibi bükülebilen taşı-
yıcı elemanlar ile makara ya da kasnak arasında karşılaşılan sürtünme 
olayıdır ve buna kayış sürtünmesi denir. Problem uygulamada çıkrıklar, 
kayışkasnak sistemler ya da bantlı frenler gibi çeşitli biçimlerde çıkar.  

Burada inceleme konusu; kayışın ya da halatın kaymaya başlayacağı şart-
ları tespit etmek ve kayışın bir yöne doğru kaymaya başladığında kablo 
uçlarındaki çekme kuvvetleri 1T  ile 2T  arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. 

Bunun için, Şekil (9.9) da verilmiş olan kayışkasnak sistemini incele-
yelim. Kayış ile kasnağın temas ettiği yüzeyin merkez açısını  ile göste-
relim. Bu açı her zaman radyan cinsinden ölçülür (Bakınız Şekil 9.10a). 
Eğer kayış, kasnağa n tane tam devir yapacak biçimde sarılmışsa, 

2 n =  radyan olur. 2T  kuvveti; 1T  kuvvetinin yanı sıra kayışın ya da 

halatın kasnak üstündeki sürtünmesini de karşılaması gerekir ve o neden-
le 2 1T T>  olmalıdır. Bu amaçla Şekil (9.10a) daki P ve P¢  noktaları ara-

sındaki   merkez açılı yay elemanının SCD Şekil (9.10b) de görüldüğü 
gibi çizilebilir. Burada tamburdan kayışa etkiyecek N  normal kuvveti 
ile sF  sürtünme kuvveti söz konusudur. Hareketin tam başlayacağı 

anda, bu kuvvetler arasında, 

            


