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ప్రాజెక్టు  పేరు               : ఘర్షణ వల్ల  కలిగ ేశక్తి నష్టా ల్ను అధిగమించడానిక్త వటడ ేనూతన పద్ధ తుల్ు 

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉద్దేశ్యం : నితయజీవితింల్ొ ఘర్షణ వల్ల  కలిగ ేశక్తి నష్టా ల్ను అధగిమించడానిక్త వటడ ేనూతన పద్ధ తుల్ను 
                              గుర ించి సమాచారటనిి సేకర ించుట. 

పరిక్ల్పన :                     ఘర్షణ అనదే ిమన నితయ జీవితింల్ో ఉపయోగపడనిపపటిక్ ీదానివల్ల  యింతర భాగటల్కు నషా్ిం  
                            వటటిల్ుల త ింద.ి నష్టా ల్ను తగ గ ించ ేమారటగ ల్ను తెల్ుసుక్ొనుట. 
ప్రాజెక్టు క్ట కరవల్సని వస్తు వుల్ట: ఇింటర్ నెట్, వటరటి పత్రరకల్ క్తలప్పింగుల్ు, వివిధ చితరా ల్ు. 

అనతస్రించిన విధాన వివరరల్ట: మేము వివిధ వటరటి పత్రరకల్ మర యు అింతరటా ల్ిం నుిండ ిసమాచార్ిం సేకర ించిత్రమ.  
                            మోటార్ు వటహనాల్ు, స ైక్తళ్ళు బాగుచేస ేస్టా నాల్కు వెళ్ళు వటర్ు మోటార్ు వటహనాల్ ఘర్షణ 
                            తగ గ ించుటకు ఏయ ేవిధానాల్ు పటటసిుి నాిరో సమాచారటనిి సేకర ించిత్రమ. 
ఘరషణ:   సపర్శల్ో ఉని ర ిండు వసుి  తల్ాల్ మధయ గల్ స్టపకే్ష చల్నానిి వయత్రరకే్తించ ేబల్ానిి "ఘర్షణ" అింద్ుర్ు. 
స్థైతిక్ ఘరషణ    : సపర్శల్ో గల్ ర ిండు తల్ాల్ు పర్సపర్ిం నిశచల్ స్ా త్రల్ో ఉింట ేవటట ిమధయ ఉిండ ేఘర్షణను  
                   "స థా త్రక ఘర్షణ" అింటార్ు. 
జారుడు ఘరషణ: ఒక వసుి వు తల్ిం అపరింగట ర ిండవ వసుి వు తల్ిం స్టపేక్ష చల్నింల్ో ఉనిపుపడు వటట ిమధయ ఉని 
                    ఘర్షణను "జార్ుడు ఘర్షణ" అింద్ుర్ు. 
ద్ొరుు డు ఘరషణ: ఒక వసుి వు ర ిండవ వసుి  తల్ింప  ైదొ రేలటపుపడు, వటట ిమధయ గల్ ఘర్షనను "దొ ర్ుల డు ఘర్షణ"  
                   అింద్ుర్ు. 
ఘరషణ తగిగంచద విధానాల్ట: 
  తల్ాల్ను నునుపు చేయడిం దాారట తల్ాల్ మధయ ఘర్షణ తగ గ ించవచుచను. 
పరిశీల్న:  
ఘర్షణ వల్ల  కలిగ ేశక్తి నష్టా ల్ను అధికమించడానిక్త గటల్ వివిధ పద్ధ తుల్ గూర చ ఇింటర్ నెట్ మర యు వటరటి పత్రరకల్ల్ో 
సమాచారటనిి సేకర ించిత్రమ. దానిల్ో వివిధ తల్ాల్ను పటలిష్ చేయడిం వల్ల  ఘర్షణ తగ గ శక్తి నష్టా ల్ను 
అధకిమించవచుచనని తెలిస్నద.ి మా పటఠశటల్ల్ో క్టయర్మ్స్ ఆడటేపుపడు ఘర్షణను తగ గ ించుటకు టాల్కిం పౌడర్ ను 
బో ర్ుు  ప  ై వేయుట గమనిించాము. దీనిని వేసన్పుడు , వయేనపుడు క్టయన్స్ క్ొటాడిం దాారట వటట ి చల్నానిి 
పర శీలిించి ఘర్షణ తగ గ ింపు విధానానిి తెల్ుసుక్ొనాిము.  
 
  
 
 
 
 
 
 
ఘర్షణ తగ గ ించేింద్ుకు క్టయర్ిం బో ర్ుు ప  ైపౌడర్ చల్ుల ట          ఘర్షణ  వల్ల  వటహనిం వడేెకుకటను తగ గ ించుట క్ోసిం  
                                                                                  క్టర్ును పటలిష్ చసేుి ని వయక్తి 



 
  సేిహక్టల్ను (ల్ూబ్రరక్ ింట్్) వటడటిం: సపర్శల్ో ఉని ర ిండు తల్ాల్ మధయ సనిని పరవటహి ల్ేదా నూన ెపొ ర్ను 

ఉపయోగ ించడిం వల్ల  ఘర్షణ తగ గ ించవచుచ.  
పరిశీల్న :  
మా గటా మింల్ోని ద్రజా వద్ద కు వెళ్ళు వటర  కుటటా  మష్ను భాగటల్ు అర గ పో కుిండా ఏ చర్యల్ు తీసుకుింటారో 
తెల్ుసుకునాిము. ఆయన యింతర భాగటల్ ఘర్షణను తగ గ ించడానిక్త ఆయల్ వటడటిం గమనిించాము. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              యంతా భాగరల్ ఘరషణ తగిగంచతటక్ట క్ంద్ెనల్ట వరడుట 
 
 బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించడిం: స ైక్తళ్ళు, దిాచకావటహనాల్ు మర యు మోటార్ు క్టర్ల త్రర గ ేవటహన భాగటల్ల్ో 

బాల్ బేర ింగుల్ు అమర్ుచట దాారట జార్ుడు ఘర్షణను, దొ ర్ుల డు ఘర్షణగట మార చ ఘర్షణను తగ గ ించవచుచను. 
  
స్మాచార సేక్రణ:  
మా గటా మానిక్త ద్గగర్ల్ో గల్ స కై్తల్ ర ప ైర్ చేసన్ ష్టప్ కు వెళ్ళు స కై్తల్ బాగుచసే ేవిధానానిి పర శీలిించిత్రమ. స ైక్తల్ుల్ో 
తొక్ేకటపుపడు ఎకుకవగట చల్నింల్ో ఉిండవేి చక్టా ల్ు, చెైను, ప డల్ు్ మర యు హిండలి్. అవి ఎకుకవగట చల్నింల్ో 
ఉనిపుపడు వటట ి భాగటల్ు ఘర్షణ మూల్ింగట అర గ పో య ే అవక్టశిం ఉింద్ని తెలిస్నద.ి అర్ుగుద్ల్ను తగ గ ించుటకు 
మెక్టనిక్ చసే్న ఘర్షణ తగ గపు చర్యల్ను పటిా కల్ో నమోద్ు చసే్త్రమ. 
 

స ైక్తల్ుల్ో 
చల్న భాగిం    

ఘర్షణ ఎకుకవెనై 
భాగిం           

ఘర్షణ ర్కిం          తగ గ ించ ేవిధానిం                                 
తద్ుపర  ఘర్షణ 

ర్కిం 

చక్టా ల్ు చకాిం యొకక అక్షిం           జార్ుడు ఘర్షణ         
బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించుట, 

గజాజును పూయుట      
దొ ర్ుల డు ఘర్షణ 

చెైను ఫ్రరవీల్ వద్ద         జార్ుడు ఘర్షణ          కిందనెల్ు వటడడిం దాారట     దొ ర్ుల డు ఘర్షణ 

ఫ్ డల్ు్ ఫ్ డల్ అక్షిం వద్ద            జార్ుడు ఘర్షణ         
బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించి, 

గజాజును పూయుట     
దొ ర్ుల డు ఘర్షణ 

హిండిల్   హిండిల్ అక్షిం వద్ద           జార్ుడు ఘర్షణ         
బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించుట 

గజాజును పూయుట.       
దొ ర్ుల డు ఘర్షణ 

               
  



 
ప  ై వివరటల్ను సకేర ించిన తర్ువటత ఘర్షణ తగ గ ించుటకు బాల్ బరే ింగుల్ు ఉపయోగ ించి, కిందనెల్ు వటడాల్ని 
తెలిసన్ద.ి 
 
          
 
        
 
 
 
     స్ైకిల్ట యొక్క చక్రం యొక్క అక్షం, ఫ్రా వీల్ట మరయిు హండిల్ ఫో ర్కక ల్ల్ో బాల్ బేరింగుల్ అమరిక్ 
 
        
 
 
 
 
  ధారటవటహకి్ట క్టర్ిం (సరా మీింగ్) : మోటార్ు వటహనాల్ు, విమానాల్ు మొద్ల్ ైన వటటనిి వటట ి తల్ాల్ు వకాింగట 

ఉిండటేటటల  పరతేయకమెనై ఆక్టర్ింల్ొ ర్ూపొ ిందిస్టి ర్ు. దానివల్ల  అవి గమనింల్ో ఉనిపుపడు గటలి పొ ర్ల్ు, ధారట 
రేఖల్ుగట ర్ూపటింతర్ిం చెింద్డిం వల్న ఘర్షణ తగుగ తుింద.ి 

స్మాచార సేక్రణ:  
పరవటహలి్ో గల్ వసుి వుల్ప  ైపనిచసే ేపరవటహ ిఘర్షణ పరవటహ ిపర్ింగట గల్ వసుి వు వడిప ,ై వసుి వు ఆక్టర్ింప  ైమర యు 
పరవటహ ి సాభావిం ప  ై ఆధార్ పడ ి ఉింటటింద.ి వసుి వుల్ు పరవటహుల్ల్ో పరయాణ ించటేపుపడు తపపనిసర గట పరవటహ ి
కలిగ ించ ే ఘర్షణను అధిగమించాలి. కనుక వసుి వుల్ను పరతేయక ఆక్టరటల్ల్ో తయార్ు చేస్టి ర్ు. పరకృత్ర పర్ింగట చూసేి  
పక్షుల్ు మర యు చేపల్ు నిర్ింతర్ిం పరవటహుల్ోల  చలిసుి ింటాయ. అవి చలిించటేపుపడు ఎకుకవగట శక్తి క్ోల్ోపకుిండా 
వటట ి ఆకృత్ర పరవటహ ి ఘర్షణను తగ గ ించ ే విధింగట ఉింటటింద.ి అద ే విధింగట విమానాల్ను ర్ూపకల్పన చేస్టర్ు. ఈ 
వివరటల్ను అింతరటా ల్ింల్ో విమానాల్ ఆకృతుల్ను పర శీలిించడిం దాారట, పక్షుల్ను పర శీల్న చేయడిం దాారట 
తెల్ుసుకునాిము. 
 
        
 
 
                                                                                            
                                                                                               
 
 

 

                         పావరహి ఘరషణ అధిగమంచద విధంగర విమానాల్నత రూపక్ల్పన 



విదాయర ా యొకక వటయఖాయనిం: 

ఘర్షణ వల్ల  కలిగ ే శక్తి నష్టా ల్ను తగ గ ించ ే చర్యల్ను తలె్ుసుక్ోవడానిక్త మేము అింతరటా ల్ిం మర యు పత్రరకల్ను 
ఉపయోగ ించిత్రమ. పటఠశటల్ క్ీాడా వసుి వుల్ల్ో క్టయర్ిం బో ర్ుు  మర యు పౌడర్ు ఉపయోగ ించి పర శీల్నదాారట తల్ాల్ను 
నునుపు చసే ్ ఘర్షణను తగ గించవచచని తెలిస్నద.ి మా గటా మింల్ో బటాల్ు కుటేా వటర  వద్ద గల్ మష్నుకు ఘర్షణ 
తగ గ ించుటకు ద్రజా ఆయల్ వేయుటను గమనిించి ఘర్షణ తగ గ ించడానిక్త కిందనెల్ు వటడాల్న ే భావనను అవగటహన 
చేసుకునాిము. సమీపిం ల్ోని స ైక్తల్ు ష్టపుల్ో ఉపయోగ ించ ే స్టమాగ ాని పర శీలిించి, మెక్టనిక్ స ైక్తల్ు బాగుచసే ే
విధానానిి గమనిించి ఘర్షణను తగ గ ించడానిక్త బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించుట దాారట దొ ర్ుల డు ఘర్షణ గట మార చ 
ఘర్షణను తగ గ ించవచచని సమాచార్ సేకర్ణ దాారట తలె్ుసుక్ొనాిము. పరవటహ ిఘర్షణ గూర చ అింతరటా ల్ిం ఉపయోగ ించి 
తెల్ుసుక్ొనాిము. 
జాగాతిల్ు : 

 మన దెనైిందతి జీవితింల్ో ఉపయోగ ించ ేయింతరా ల్ను ఘర్షణ నుిండ ిపటడెైపో కుిండా కిందనెల్ూ వటడాలి. 
 ఘర్షణ వల్ల  యింతరా ల్ల్ో శక్తి నషా్ిం జర గ  వటట ిద్క్షత తగగ కుిండా వివిధ స్టధనాల్ను ఉపయోగ ించాలి.  

ముగ ింపు :  
          ఈ పటర జ కుా  నిర్ాహిించిన తర్ువటత ఘర్షణ గూర చ, దానివల్ల  దెనైిందతి జీవితింల్ో జర గ ేశక్తి నష్టా ల్ను గూర చ 
అవగటహన అయనద.ి వివిధ సింద్రటాల్ల్ో స ైక్తల్ునకు, మోటార్ు వటహనాల్కు కిందనెల్ు ఉపయోగ ించి శక్తి నష్టా ల్ను 
అధగిమించవచుచనని తలెిసన్ద.ి ఇిండల ల్ో ఫ్టయనుల్ు, మక్ీ్ల్ు వింట ివటటిల్ో వేగింగట త్రర గ ేఅక్షాల్ వద్ద శక్తి నష్టా ల్ను 
అధగిమించడానిక్త బాల్ బేర ింగుల్ు ఉపయోగ ించ ేవిధానాల్ గూర చ వివర్ింగట అవగటహన చసేుకునాిము. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ప్రాజెక్టు  రిప్ో రుు  
 
పటర జ కుా  పరే్ు                : ఘర్షణ వల్ల  కలిగ ేశక్తి నష్టా ల్ను అధగిమించడానిక్త వటడ ేనూతన పద్ధ తుల్ు. 
తర్గత్ర           : 8వ 
విష్యిం    : భౌత్రక శటసిరము 
పటఠశటల్   : జిల్ాల పర ష్త్ ఉనిత పటఠశటల్, ల్ోల్ుగు,పొ ింద్ూర్ు మిండల్ిం 
నిర్ాహణా సమయిం  : 7 రోజుల్ు 
పర కరటల్ు/మూల్ాల్ు  : అింతరటా ల్ిం, వటరటి  పత్రరకల్ు, 8వ తర్గత్ర పటఠయ పుసికిం. 
పటర జ కుా  వివరటల్ు   : మేము అింతరటా ల్ిం నుిండ ివివిధ చితరా ల్ను సేకర ించాము. క్ొనిి వటరటి  పత్రరకల్ల్ోని 

 చితరా ల్ను కూడా సేకర ించాము. మేము సేకర ించిన ద్తాి ింశటనిి క్ోా డీకర ించి నివదేకిను  
తయర్ుచసే్త్రమ. క్షేతర పర్యటనల్ో భాగింల్ో స కై్తల్ు ష్టపు, ద్రజా ష్టపుల్కు వెళ్ళు ఘర్షణకు 
క్టర్ణాల్ు, బాల్ బరే ింగుల్ను ఉపయోగ ించ ే పద్ధ తుల్ను తలె్ుసుక్ొని నివేదకిల్ో 
పొ ింద్ుపర్చాము. అింతరటా ల్ిం దాారట విమానాల్ ఆక్టరటల్ ర్ూపకల్పన, పరవటహ ి ఘర్షణ 
తగ గ ించ ేవిధానాల్ను తెల్ుసుకునాిము. 

పర శీల్నల్ు   :  
 క్టయర్ిం బో ర్ుు ప  ైఘర్షణను తగ గ ించుటకు పౌడర్ు చల్ుల ట. 
 యింతర భాగటల్ు ఘర్షణ దాారట పటడెైపో కుిండా ఆయల్ వేయుట. 
 జార్ుడు ఘర్షణను దొ ర్ుల డు ఘర్షణగట మార్ుచటకు బాల్ బేర ింగుల్ను ఉపయోగ ించుట. 
 పరవటహ ిఘర్షణను నివటర ించుటకు విమానాల్ను పరతేయక ఆక్టర్ింల్ో ర్ూపకల్పన చేయుట.  

ప్రాజెక్టు  ఫలితాల్ట :మా యొకక ఉపటధాయయుల్ు, సహ విదాయర్ుా ల్త  మర యు మా తలిలద్ిండుర ల్త  మా అభిపటర యాల్ను 
పించుకునాిము. దెైనిందతి జీవితింల్ో వివిధ వృతి్ర పనివటర  నుిండ ిసమాచారటనిి సేకర ించాము. ఘర్షణ తగ గ ించేింద్ుకు 
తీసుక్ోవటలి్న చర్యల్ను గూర చ చర్చల్ు జర పటము. మా గూా పు పని విభజన చేసుకుని చితరా ల్ను సేకర ించడిం 
జర గ నద.ి 
గరర పుల్ోని స్భ్ుయల్ వివరరల్ట మరియు పని విభ్జన: 

వరుస్ స్ంఖ్య స్భ్ుయని పేరు అపపగించిన పని 
1   
2   
3   
4   
5   

 
సమర పించిన తదే ీ:                                                                                     సింతక్టల్ు 


