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(między ciałami stałymi)
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Siła tarcia

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN

Tarcie jest zawsze przeciwnie 
skierowane do kierunku ruchu
(do prędkości) lub siły skierowanej 
wzdłuż styku dwóch powierzchni, 
która dąży wyprowadzenia ciała ze 
spoczynku.

R. D. Knight, Physics for scientists and engineers

pchanie

tarcie

„spawanie na zimno” –
przyleganie powierzchni



Pozytywna strona tarcia

na podłoże na but na podłoże na koło

gwoździe



Negatywna strona tarcia

http://www.netwelding.com/Save_Gasoline_2.htm



Symulacja molekularnego modelu tarcia
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_en.html



Podstawowe makroskopowe
własności sił tarcia

• Tarcie nie zależy od pola powierzchni ciała

H.C. Ohanian, Physics for Engineers and Scientists

• Tarcie zależy od rodzaju powierzchni powierzchnia gładka

powierzchnia szorstka

• Tarcie zależy od siły nacisku



Tarcie statyczne vs tarcie kinetyczne

Maksymalna wartość tarcia statycznego:   Ts,max = µs N

μs oraz μk to odpowiednio współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego, μs > μk
obydwie wielkości przyjmują na ogół wartości z zakresu między 0 i 1 

  Ts,max = µs N

ciało spoczywa ciało w ruchu

 Tk = µk N

Tarcie kinetyczne:  Tk = µk N

Fizyka dla szkół wyższych Tom 1 by OpenStax

(stykające się z sobą powierzchnie
”suną się” po sobie)



Współczynniki tarcia

Fizyka dla szkół wyższych Tom 1 by OpenStax



Wyznaczanie współczynnika tarcia 
statycznego przy pomocy równi pochyłej
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Tarcie – przykładowy problem
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Założenia:
• sznurek bez masowy
• brak tarcia na krążku 

obrotowym

Jakie warunki musi 
spełniać masa m2 aby 
ciało 2 :
(a) Spoczywało,
(b) poruszało się w 

dół,
(c) poruszało się w 

górę?

1

2

  m1g



Blok o masie m1 znajduje się na większym bloku o masie m2, który leży na płaskiej
powierzchni. Współczynnik tarcia statycznego między górnym i dolnym blokiem wynosi µ1,
a współczynnik tarcia kinetycznego między dolnym blokiem a płaską powierzchnią wynosi
µ2. Siła pozioma F naciska na górny blok, powodując przesuwanie całego układu. Znajdź
przyspieszenie całego układu i maksymalną siłę F, przy której blok górny pozostaje w
spoczynku względem bloku dolnego.

Tarcie – przykładowy problem

H.C. Ohanian, Physics for Engineers and Scientists



Samochód na zakręcie

N

fst

mg

fst

Samochód o masie 1000 kg wchodzi w zakręt na płaskiej drodze o promieniu 50 m z 
prędkością 15 m/s (54 km/h). Czy samochód skręci, czy jednak wypadnie z drogi? 

Załóżmy: (a) nawierzchnia jest sucha, a współczynnik tarcia statycznego wynosi µ s = 0.60; 
(b) nawierzchnia jest oblodzona, a µ s = 0,25.

Uwaga: samochód (o ile nie ślizga się) 
porusza się dzięki tarciu statycznemu. 

Punkt styku z podłożem (P) jest w 
spoczynku względem podłoża.


