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BASİT MAKİNELER LGS 
b)kaldıraçlar 

 

KALDIRAÇLAR 
Bir çubuk ve bir destekten oluşan, destek 

noktası etrafında hareket edebilen basit 

makinelere kaldıraç denir. 

 

 Kaldıraçlarda uygulanan kuvvetin destek 

noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu   

 Yükün destek noktasına olan uzaklığına 

yük kolu  

 Kaldıraçta çubuğun dayandığı noktaya ise 

destek noktası denir. 

 Kaldıraçlarda kuvvet kazancı 

 

Yük                          Kuvvet kolu                                                                                    

                           Yada    

          Kuvvet                       Yük kolu 

 

Oranları ile hesaplanabilir. 

 

Kaldıraçlar; desteğin, yükün ve kuvvetin  

konumlarına göre üç tipte incelenebilir: 

 

1. Destek arada olan kaldıraçlar 

 
 Destek noktasının, kuvvetin uygulandığı 

nokta ile yükün arasında olduğu 

kaldıraçlardır. 

 

 Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirdikleri 

için çift taraflı kaldıraç olarak da 

adlandırılabilirler. 

 

 Bu tür kaldıraçlarda kuvvetten kazanç ya 

da kayıp yaşanması gibi durumlar, kuvvet 

kolu ile yük kolu arasındaki ilişkiye 

bağlıdır. 

 

 Sistem dengede iken kuvvet kolu 

ile yük kolu birbirine eşit ise 

kuvvetten kazanç yada kayıp 

olmaz,kuvvetin büyüklüğü yükün 

ağırlığına eşit olur.(F=G) 

Aynı zamanda yoldan da kayıp yada 

kazanç olmaz. 
𝒌𝒖𝒗𝒗𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒍𝒖

𝒚ü𝒌 𝒌𝒐𝒍𝒖
 =

𝟓

𝟓
=1       

 

Kuvvet kolu ve yük kolunun oranının 1 e eşit 

olduğu durumlarda düzenekte kuvvet kazancı ada 

kaybı yoktur. Dolayısı ile yoldan da kazanç yada 

kayıp yoktur. 
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 Sistem dengede iken kuvvet kolu 

yük kolundan büyük ise; uygulanan 

kuvvet , yükten küçüktür (F<G). Bu 

durumda kuvvetten kazanç ve 

yoldan kayıp oluşur. 

 

𝒌𝒖𝒗𝒗𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒍𝒖

𝒚ü𝒌 𝒌𝒐𝒍𝒖 
=

𝟖

𝟐
=4    kuvvet kolu yük kolundan                    

uzun olduğu için oran 1 den büyük çıkmıştır yani 

4 kat kuvvet kazancı elde edilmiştir.  

Örnek olarak bu düzenekte 10 N’luk bir kuvvet 

ile 40 N ağırlığındaki yük dengelenebilir. 

 
Not: Kaldıraçlarda destek ve yükün yeri sabit 

iken kuvvet destek noktasından uzaklaşırsa 

uygulanması gereken kuvvet küçülür. Kuvvet 

desteğe yaklaştırılırsa uygulanması gereken 

kuvvet artar. 

 

 Sistem dengede iken kuvvet kolu yük 

kolundan küçük ise; uygulanan kuvvet 

cismin ağırlığından büyüktür.   

 

Bu durumda kuvvetten kayıp yoldan 

kazanç vardır. 
𝒌𝒖𝒗𝒗𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒍𝒖

𝒚ü𝒌 𝒌𝒐𝒍𝒖
=

𝟐

𝟖
=0,25 yani 1’den küçük 

Kuvvet kazancı 1 den küçük olduğu için 

kuvvetten kayıp vardır , uygulanan kuvvet 

yükün ağırlığından daha fazladır (4 kat). 

Destek arada olan kaldıraçlara günlük hayattan 

bazı örnekler; 

 Kerpeten 

 Keser 

 Levye 

 Tahterevalli 

 Makas çeşitleri 

 Pense 

 Eşit kollu terazi 

 Keser  

 Demir kesme aleti 

 

 

2. Yükün Arada Olduğu Kaldıraçlar 

 
Bu tür kaldıraçlar, desteğin ve kuvvetin uçlarda, 

yükün ise arada olduğu kaldıraçlardır. 

 

 Kuvvet kolu yük kolundan olduğu için her 

zaman kuvvetten kazanç ve yoldan kayıp 

vardır. (F<G) 
𝒌𝒖𝒗𝒗𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒍𝒖

𝒚ü𝒌 𝒌𝒐𝒍𝒖
=

𝟏𝟎

𝟓
=2 yani 1’den büyük 

 Kuvvet  destek noktasından ne kadar 

uzaklaşırsa o kadar çok kuvvet kazancı 

gerçekleşir. 

 Uygulanan kuvvetin yönünü 

değiştirmez,her ikiside aynı yönlüdür. 
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Yükün arada olduğu kaldıraçlara günlük 

hayattan örnekler; 
 El arabası,  

 Delgeç,  

 Ceviz kıracağı  

 Menteşeli kapılar 

 Pencere kapakları 

 Dolap kapakları 

 Şişe açacağı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kuvvetin Arada Olduğu Kaldıraçlar 
 Desteğin ve yükün uçlarda, kuvvetin ise 

arada olduğu kaldıraçlardır.  

 Bu tür kaldıraçlar da yükün arada olduğu 

kaldıraçlar gibi uygulanan kuvvetin yönünü 

değiştirmez. 

Kuvvet kolu yük kolundan küçük 

olduğu için her zaman kuvvetten kayıp, 

yoldan ise kazanç sağlarlar. 

 

Kuvvet kolu yük kolundan daha kısa olduğu için bu 

tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp 

,yoldan kazanç vardır. 

 

Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlara günlük 

hayattan bazı örnekler: 
 Maşa,  

 Tenis raketi,  

 Olta,  

 Beyzbol sopası  

 Cımbız 

 Kürek 

 Çekiç 

 

 

 


