4 Kontaktkrafter
Tittar man omkring sig, ser det ut att objekt runtom en inte påverkas av krafter, eftersom de står
stilla. I verkligheten, är det nästan omöjligt att en kropp inte påverkas av någon kraft. Vad som gör att
boken ligger stilla på bordet, är att gravitationskraften på boken upphävs av normalkraften N från
bordsytan. Newtons andra lag ger storleken på normalkraften: W + N = ma = 0 ⇒ N = −mg.
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Normalkraften är alltid vinkelrät (normalt) till ytan, men dess storlek är inte alltid samma som kroppens vikt (mg), vilket blir klart i ﬁguren under, där x- och y-komponenterna blir tillsammans med
Newtons andra lag:
−mg sin(α) + 0 = max ⇒ ax = −g sin(α)
|N| − mg cos(α) = 0
⇒ |N| = mg cos(α)
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4.1 Kontinuitets mekanik
All materia är uppbyggd av små atomer och molekyler. Det är dock näst intill omöjligt att härleda materiens egenskaper genom att beakta alla de enskilda atomerna (över 1022 atomer/cm3 ). I detta kapitel
beaktar vi materia som kontinuerlig, men kommer ihåg att det mikroskopiska synsättet kan också ge
förklaringar till olika makroskopiska egenskaper. Materia indelas oftast i fasta ämnen, vätskor och
gaser
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En viktig egenskap hos ett material är dess densitet, eller massa per volymenhet
ρ=

m
V

[ρ] = kg m−3

(104)

Inversa värdet av densitet kallas för speciﬁk volym.
Ämne
Luft (0 ◦ C )
Is (0 ◦ C )
Vatten (4 ◦ C )
Aluminium
Bly
Guld & Wolfram

Densitet (kg/m3)
1.29
917
1000
2700
11400
19300

Vi ser att densiteten för vätskor och fasta ämnen är ganska lika, men att densiteten för gaser (exempelvis luft) är ca. 1000 gånger mindre än för fasta ämnen. Vatten har den största densiteten vid ca. 4 ◦ C
vilket leder till att vattnet på botten av en sjö är ca. 4◦ C. Vatten/is är på ett annat sätt också ganska speciellt. Vanligen är densiteten för ett ämne större i fast än i vätskeform. Is däremot har mindre densitet
än vatten, vilket gör att isen ﬂyter på vatten. Detta har stor betydelse för naturen och vattendjuren,
eftersom den ﬂytande isen isolerar sjöarna från att frysa till solid is på vintrarna.
Tankestund: Hur mycket väger luften i rummet du beﬁnner dig i?

4.2 Fasta ämnens elastiska egenskaper
Då en yttre kraft verkar på en fast kropp, kan kroppens form och/eller volym ändras. I bilden visualiseras en longitudinell utsträckning av en kropp som påverkas av två lika stora krafter i motsatt
riktning.
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Betrakta en metalltråd med arean A. När kraften ökar från F till F +ΔF , ökar också trådens längd från
L till L + ΔL. Vad vi iakttar är en longitudinell belastningen (eng. stress)11 ΔF
som får till stånd
A
12 ΔL
en longitudinell längdökning, sträckning (eng. strain) L . Minskar sedan belastningen, återgår
längden till jämviktslängd. Detta kan beskrivas med formeln

ΔL
ΔF
=E
A
L

(105)

longitudinell belastningen
L dF
=
longitudinell sträckning
A dL

(106)

där E är materialets Young modul
E=

Området där längden av tråden är direkt proportionellt till kraften, kallas för det elastiska området.
Ökar belastningen över den plastiska punkten P , återgår inte materialet till sin ursprungliga längd
längre, vi har förändrat materialets egenskaper och kommit till det plastiska området.
På liknande sätt trycks en fast kub ihop av krafter som påverkar kuben från alla sidor. Här får man en
liknande formel mellan volymförändringen av kuben som en funktion av kraften

ΔV
ΔF
= −B
A
V
där B är materialets bulkmodul, och A är arean för en av kubens sidor.
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Stress: “The force per unit area on a body that tends to cause it to deform”
Strain: “A measure of the extent to which a body is deformed when it is subjected to stress”

(107)

Vidare, kan vi ha en vridande belastning, där vinkeln Δφ som t.ex. ett rektangulärt föremål vrids,
ges av formeln

ΔF
Δx
=G
= GΔφ
A
h

(108)

där G är kroppens vridmodul.
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Exempel: Lyftblocket på en lyftkran ligger på en axel mellan två
kullager, se bilden. Hur tjockt (diameter) måste axeln
som är gjord av stål minst vara för att den skall böjas
maximalt 0.002 mm när 24 ton hänger i lyftblocket?
Vridmodulen G för stål är 7.5×1010 Nm−2.

24�ton

Vi har en kraft som vrider axelns båda sidor, som bådadera måste bära halva vikten F/2. Ifall axelns radie
är R, är dess yta A = πR2 , och den vridande belastningen blir F/2A = F/2πR2 . Vridningen får vi sedan
från Ekv. (108)
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24×103 kg 9.8 m/s2 8×10−3 m
⇒R =
≈ 4.5 cm
=
G2πΔx
7.5×1010 N/m2 2π · 2×10−6 m
⇒
diameter ≈ 9 cm
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4.3 Friktion
Hittills har vi inte tagit i beaktande friktion i våra beräkningar. Friktion är en kontaktkraft som alltid
ﬁnns när två olika kroppar rör varandra. Ofta försöker man minimera friktionen, som till exempel i
bilmotorer sliter motorn och ökar bensinförbrukningen. Men utan friktion, kunde vi inte gå på marken,
och inga spikar skulle hållas på plats.
Vanligtvis indelar man friktionen i statisk, kinetisk och rullfriktion.

|Fs | ≤ µs |N|
|Fk | = µk |N|
|Fr | = µr |N|

µs = statiska friktionskoefﬁcienten
µk = kinetiska friktionskoefﬁcienten
µr = friktionskoefﬁcienten för rullning

(109)
(110)
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där |N| är magnituden på normalkraften (kraften vinkelrät uppåt från ytan där kroppen ligger) på
kroppen. Statiska friktionskraften är alltid mot den yttre kraften, och den kinetiska friktionskraften är
i riktning mot rörelsen.
Varifrån härstammar friktionen? Friktion är egentligen en intermolekylär kraft mellan kroppens och
ytans atomer som inte går att beräkna exakt.
När två kroppar rör varandra, är egentligen bara ca. 0.01 % av ytareorna i kontakt med varandra. Hur
stor del av ytorna som är i kontakt beror av hur hårt man pressar ihop kropparna, vilket förklarar
varför friktionen är proportionellt till normalkraften N.
Tittar man på de delar av kropparnas area som är i kontakt, har molekylbindningar uppstått mellan
kropparnas ytatomer. Dessa bindningar håller kropparna ihop då en yttre kraft försöker få kropparna
att glida isär (statisk friktion). Då kraften växer över en viss gräns som är tillräckligt stort för att bryta
alla bindningarna, kommer kropparna att börja glida isär.
Nu när kroppen är i rörelse, bildas färre molekylbindningar mellan kropparnas atomer och vi kallar
detta för kinetisk friktion. Denna friktion, vilken är lite mindre än den maximala statiska friktionen,
beror inte mera på horisontella kraften, kroppens hastighet eller acceleration, utan är ganska konstant.
I maskiner som t.ex. bilmotorn, kan man minska på slitningen genom att smörja metallytorna med
olja, vilket gör att metallytorna glider på varandra utan att slitas så mycket.
Ibland då två kroppar glider på varandra, bildar kropparnas ytmolekyler starka bindningar. Dessa
bindningar kan vara så starka att de inte bryts då kropparna glider förbi varandra, utan istället bryts
svagare bindningar mellan atomerna nära ytan på en av kropparna. När detta sker, blir en bit kvar av
den ena kroppen på den andra, vilket kallas för slitning. Detta gör att gummit under skorna slits så
småningom ut.
Ibland kan ytornas ojämnhet vara så stort att friktionen till största delen kommer från det att ytans
toppar far in i kroppens dalar, och på det sättet ’sitter kropparna fast’. I detta fall kan man minska på
friktionen genom att polera ytorna en aning. Har man däremot två ganska jämna ytor, så kan man öka
friktionen genom att polera ytorna, på grund av att större antal molekylbindningar sker. Två rena och
mycket jämna metallytor kan till och med fastna ihop (kall svetsning, eng. cold weld).
I bilden nedan, har vi en stillastående låda på en yta. Börjar nu en kraft F påverka lådan, så uppstår
en lika stor motkraft, statisk friktionskraft Fs . Denna motkraft kommer från Newtons tredje lag, och
förmedlas från ytan till lådan via de bundna molekylerna på ytorna.

Fs ���� F

����
����������������������
Fs ���� F
����
����������������������
Fs ���� F
����
����������������������

Fk
Fs

Fk a

F
����
����
����������������������
Ökar man kraften på lådan, så ökar också den statiska friktionskraften, och lådan står fortfarande
stilla. Ökar man ännu kraften så kommer den situationen då bindningarna inte längre är starka nog att
hålla lådan stationärt, utan kommer att brista och lådan börjar röra på sig i kraftens riktning. Nu när
kroppen är i rörelse, bildas färre bindningar och friktionen har blivit kinetisk. Denna friktion, vilken
är lite mindre än den maximala statiska friktionen, beror inte mera på kraften, utan är ganska konstant.
Så det behövs mera kraft för att få en kropp att röra på sig, än att sedan hålla den i rörelse.
Vi ser från ekvationerna att arean på kroppen som glider inte påverkar friktionen. Detta är en ganska
bra approximation för de ﬂesta ytor, men till exempel för gummi mot asfalt, så är friktionen proportionellt till kontaktarean. Ifall det inte vore så, så skulle det vara onödigt att ha bredare ringar i
motorsport. Gummi på asfalt är också på det sättet intressant, att den statiska friktionskoefﬁcienten
kan vara över ett, µs > 1 !
Ibland kan friktionen mellan två ytor bytas mellan statisk och kinetisk friktion. Detta fenomen ger det
outhärdliga gnällande ljudet från kritan från tavlan, men också den vackra tonen från ﬁolen.
Exempel: Hur kan man mäta storleken på den statiska friktionskoefﬁcienten?
Ett lätt sätt är att använda sig av systemet i bilden, där man
har en kropp och en yta vars vinkel med horisonten kan
ändras noggrant. Kroppen står stilla tills vinkeln blir så stor
att den horisontella delen av gravitationskraften blir större
än den maximala statiska friktionskraften. Då kroppen står
stilla har vi följande formler:
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Ifall vinkeln α är så liten att tan(α) < µs , rör sig inte lådan.
Vid en viss vinkel αc börjar dock blocket att röra på sig, och
vi får att den statiska friktionskoefﬁcienten är

µs = tan(αc )

(112)

Tabell 2: Olika friktionskoefﬁcienter mellan valda material
System
Statisk µs Kinetisk µk Rull µr
Teﬂon på teﬂon
0.04
0.04
Stål på is
0.03
Is på is
0.10
0.03
Trä på snö
0.12
0.06
Trä på trä
0.50
0.20
Stål på stål (oljad)
0.10
0.05
Stål på stål (torr)
0.80
0.60
0.002
Gummi på asfalt
1-2
0.80
0.01-0.02
I tabellen ovan ser vi att friktionskoefﬁcienten mellan teﬂon är mycket liten. Just denna egenskap
gör att man använder teﬂonytor på t.ex. stekpannor eftersom mat då inte lätt fastnar i den då. Teﬂon
är också speciell genom att dess statiska och kinetiska friktionskoefﬁcienter är lika stora. Genom att
sätta ett tunnt skikt olja mellan stål, minskar man friktionen nästan med en dekad, vilket används
bl.a. i motorer. Rullfriktionen mellan gummi och asfalt är ca. tio gånger större än mellan stål och stål,
vilket gör att tågen sparar mycket energi med sina stålringar på stålspår. Observera att den statiska
friktionskoefﬁcienten mellan gummi och asfalt är större än ett, vilket betyder att friktionskraften för
en bil (ringarna låsta) kan vara större än bilens vikt (W = mg). Detta betyder att man kan lyfta bilen
med mindre kraft än vad som behövs att få bilen att glida!

Exempel: En typisk bil väger ca. 1500 kg och är ca. 1.6 m bred och
1.4 m hög. Anta att bilens luftmotstånd är proportionellt till
farten i kvadrat, Ekv. (87)
Flm = Clm

A · ρ · v2
2

där luftmotståndskoefﬁcienten: Clm ≈ 0.29, luftens densitet:
ρ ≈ 1.2 kg/m3 , A är bilens tvärsnittsarea mot farten v. Bilen
känner också en rullfriktion, Ekv. (111), mellan ringarna och
vägen,
Fr = µr |N|
där rullfriktionskoefﬁcienten: µr = 0.01 och |N| = mg är
normalkraften på bilen. Ifall lufttrycket i ringarna är för litet,
ökar rullfriktionen märkbart eftersom ringarna trycks ihop
mera under rullningen.
Vid vilken fart är luftmotståndet för bilen lika med dess rullfriktion?
Farten där luftmotståndet för bilen är lika med dess rullfriktion ges av
�

v =

2µr mg
Clm Aρ

�
�
�
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2 · 0.01 · 1500 kg 9.8 m/s2
0.29 · 1.2 kg/m3 1.4 · 1.6 m2
≈ 19.4 m/s (≈ 70 km/h)
=

Under 70 km/h går största delen av energin förlorad via friktion. Över 70 km/h ökar luftmotståndet snabbt p.g.a v 2 -termen.
Hurudan borde bilen vara så att dess rullfriktion och luftmotstånd är så små som möjligt?
Hur kunde man transportera människor så att man skulle
använda så lite energi per person som möjligt?

