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Pasivní odpory 
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 Vyskytují se při pohybu tělesa 

 Působí vždy proti smyslu posuvu nebo rotace  

 Zvětšují sílu nutnou k pohybu tělesa 

Rozeznáváme: 

 Smykové tření 

 Vláknové tření 

 Valivé odpory 
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Smykové tření 

 je odpor proti posuvnému pohybu břemene 

 působí ve stykové ploše břemene a podložky  

 vždy působí proti směru pohybu břemene 

[2]  
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Těleso je uváděné do pohybu sílou F, pak tedy na něj působí: 

 hnací síla F 

 třecí síla Ft 

 tíhová síla G  

 reakce podložky na tíhovou sílu Fn 

Před uvolněním 
Po uvolnění – odstranění    

podpory 

[1]  
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Aby bylo těleso v rovnováze, musí platit: 

0 tFF

0GFn

0 ixF

0 iyF
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t     - součinitel smykového tření 

Třecí síla : 

     
nt FfF  Fn – je normálová síla kolmá na třecí sílu 

Třecí síla závisí na hmotnosti tělesa a na součiniteli 

smykového tření. 

[1]  
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Vláknové tření  

 vzniká při smýkání lan a pásů po válcové ploše 

[1]  
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Valivé odpory  

 vznikají proto, že válec ani podložka nejsou dokonale tuhé 

a tudíž dochází k boření válce do podložky.  

 

Ideální stav   Skutečný stav 

 

 F – hnací síla 

ω – úhlová 

rychlost 

ξ – rameno 

valivého odporu 
 

[1]  
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Pomocí vyšší matematiky byly odvozeny vztahy: (tzv. Eulerovy 

vztahy): 

 Pro zvedání břemene  

 

 

 
 

 Pro spouštění břemene  

 

 

 

 

 
 

 α - úhel opásání lana (pásu) a hodnoty    jsou ve 

strojnických tabulkách.   

 feGF1
(e=2,72 – základ přirozených logaritmů) 

tFGF 1
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Rovnováha momentů: 

 

 

 

 

 

 

M - hnací moment 

Mt – třecí moment 

tMM 

 nFaF

[1]  
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