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SÜRTÜNME KUVVETİ

➜➜ Temas halindeki iki cisim arasında oluşan ve cismin hareketine karşı koyan kuv-
vete sürtünme kuvveti denir.

➜➜ Sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması için hareketli olması gerekmez. Hareketli 
olmadığı durumlarda da oluşabilir.

➜➜ Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olarak değişkenlik göste-
rebilir.



➜➜ Cisim hareketsiz iken cisme statik sürtünme kuvveti etki eder. 

➜➜ Cisim hareketli iken kinetik sürtünme kuvveti etki eder.

➜➜ Bazı Maddeler Arasındaki Sürtünme Katsayıları

Yüzeylerin Cinsi ks kk
kuru beton üzerinde plastik 0,90 0,70

ıslak beton üzerinde plastik 0,70 0,50

kar üzerinde tahta 0,08 0,06

teflon üzerinde çelik 0,04 0,04

çelik üzerinde çelik 0,75 0,57

buz üzerinde çelik 0,02 0,01

tahta üzerinde tahta 0,70 0,40



➜➜ Bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvet ve sürtünme kuvveti arasındaki değişim 
grafikteki gibidir.
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➜➜ Durgun cisme kuvvet uygulanıp ci-
sim harekete geçinceye kadar kuv-
vet ile sürtünme kuvveti doğru 
orantılıdır.

➜➜ Cisim P noktasında harekete baş-
ladığı anda sürtünme kuvveti bir 
miktar azalır.



➜➜ Duran cisimlere kuvvet etki etmiyor ise sürtünme kuvveti oluşmaz.

Sürtünme kuvvetinin 
yönü ve büyüklüğü

yatay

ϑ = 0

k ≠ 0 fs = 0
➜➜ Duran cisimlere yatay düzleme dik uygulanan kuvvet cismi hareket ettirmiyor 
ise sürtünme kuvveti oluşmaz.
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➜➜ Duran cisime kuvvet uygulandığında cisim hareket etmiyor ise,
ϑ = 0

F

k ≠ 0fs = F
yatay

ϑ = 0

3F

k ≠ 0fs = 3F
yatay

ϑ = 0

5F

k ≠ 0fs = 5F
yatay



KAVRAM YANILGISI

➜➜ Sürtünme kuvveti, daima cismin hareket yönü ile zıt yönlü bir kuvvettir.
➜➜ Dönerek İlerleyen cisimler, örneğin bir 
otomobilin lastiği dönerek ilerlerken yola 
temas noktasına etki eden sürtünme kuv-
veti, aracın ivme vektörünün yönüne göre 
değişmektedir. Otomobilin ileri yönde hız-
lanabilmesi için lastiklerin yeri, geri yön-
de itmesi gerekir. Yol tarafından otomobilin 
lastiğine ileri yönde kuvvet uygulanır.

➜➜ Aracın ileri giderken yavaşlayabilmesi için 
yeri ileri itmesi gerekir. Yerde lastiğin 
yere değen yüzeyine, geri yönde kuvvet 
uygulamalıdır.

fs

fs



Örnek:



Örnek:



➜➜ Cisim hareketli ise sürtünme kuvveti,

➜➜ Fs = k.N bağıntısıyla bulunur.

➜➜ Fs = Sürtünme kuvveti (Newton)

➜➜ k = Sürtünme katsayısı

➜➜ N = Yüzeyin tepki kuvveti

SÜRTÜNME KUVVETİNİN 
BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER

fs = k.N

N

m

G

G = -N



KAVRAM YANILGISI

➜➜ Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen cismin yüzey alanına bağlıdır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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Örnek:



SÜRTÜNME KUVVETİNİN AVANTAJLARI

➜➜ Sürtünme kuvveti olmasaydı hareket edemezdik.

➜➜ Cisimler konuldukları yerde durmazlardı.

➜➜ Kalem ile yazı yazamazdık.

➜➜ Kayalar dağ yamaçlarında durmazdı.

➜➜ Araçlar duramazdı.



SÜRTÜNME KUVVETİNİN DEZAVANTAJLARI

➜➜ Hareketi zorlaştırır.

➜➜ Enerji kaybına neden olur.

➜➜ Yüzeyleri aşındırır.

➜➜ Eklem kemiklerini aşındırır.



Örnek:




