
STATIKA
6) Pasivní odpory proti pohybu tělesa
 Proti směru pohybu tělesa působí vždy síly, které brání jeho pohybu a nazýváme je pa-

sivními odpory.
 Jako příklad lze uvést odpor proti posouvání hranolu  po  vodorovné podložce, kdy do-

chází k jeho smýkání po podložce a proti pohybu tělesa působí třecí síla, kterou je při
pohybu nutno překonat.

 Druhy pasivních odporů  : tření smykové, tření čepové, od-
por proti valení, tření pásů a lan a odpor při obtékání těles
tekutinou.

 Při  přímočarém  rovnoměrném  pohybu  tělesa  po  vodo-
rovné podložce dochází ke smýkání tělesa po podložce a
proti hnací síle F působí třecí síla FT, neboli mezi tělesem
a podložkou je tření smykové.

 Pro výpočet třecí síly platí vztah FT = FN . f, kde FT je
třecí síla a působí ve směru  podložky vždy proti směru
pohybu nebo proti  směru hnací  síly,  FN je normálová
síla  (je  vždy kolmá na podložku)  a  f součinitel  smy-
kového tření.

 Při  rovnoměrném  otáčivém  pohybu  radiálního  hříde-
lového čepu v kluzném ložisku vzniká na obvodu čepu
třecí síla FT, která způsobí posunutí čepu v ložisku.

 Účinek silové dvojice  FR a  FV vyjadřujeme momentem
čepového tření Mč = FR . fč . rč, kde FR je radiální zatě-
žující  síla  hřídelového čepu,  fč je součinitel  čepového
tření a rč je poloměr čepu.

 Při valení rotačního válce po vodorovné podložce dochází
v místě  styku  k  deformaci  podložky  a  povrchu  válce  a
vzniká odpor proti valení.

 Vztah pro výpočet odporu proti valení je 
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FN je normálová síla válce na podložku,  ξ je rameno va-
livého odporu, R je poloměr válce.

 Při pojezdu kol otáčejících se kolem čepu vzniká  trakční
odpor, který je současně působící odpor proti valení a če-
pové  tření  a  trakční  odpor  se  vypočte  ze  vztahu

TRN
K

čč
NČVTR fF

R
rfFFFF ⋅=⋅+⋅=+= ξ

, kde fTR je souči-

nitel trakčního odporu.
 Pásové tření   vzniká při pohybu dokonale ohebného pásu

po válcové ploše, kdy síla  FS2 musí překonávat sílu  FS1 a
odpor tření mezi pásem a válcovou plochou, pak f

1S2S eFF ⋅⋅= β , kde FS2 je síla v pásu,
FS1 je síla v pásu, f je součinitel tření, e je základ přirozených logaritmů, β [rad] je úhel
opásání v obloukové míře.
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