
Súrlódási erő 
 
 
1. Egy 100 kg tömegű szekrény és a talaj között a csúszási súrlódási együttható 0,2. 

Mekkora erővel lehet állandó sebességgel tolni a szekrényt?         
                                                         
2. Egy 80 kg tömegű láda és a talaj között a csúszási súrlódási együttható 0,2. Mekkora a 

csúszási súrlódási erő? Mekkora a láda gyorsulása, ha ennél 100 N-nal nagyobb erővel 
húzzuk? 

 
3.  Egy 1200 kg tömegű autó 2 m/s2 gyorsulással gyorsít. Mekkora a motor húzóereje, ha  
                        - nincs súrlódás 

- μ = 0,04 
 

4.  Mekkora az 1 tonnás autó gyorsulása, ha a motor húzóereje 2000 N? μ = 0,03? 
 
5.  Egy autó gyorsulása 1,7 m/s2 , ha 2000 N erő gyorsítja. Mekkora a tömege, ha a μ = 0,03? 
 
6. Mekkora az előző autó gyorsulása, ha szabadon gurul (üresben gurul, mert kinyomtuk a 

kuplungot)? Mekkora úton áll le, ha 72 km/h sebességnél kezdett el gurulni? 
 
 
7. Vízszintes talajon 2 kg tömegű fahasáb van.  
     0 15,  
   0 0 4 ,  

Számítsd ki a hasáb gyorsulását, ha 
    a/  a mozgásban lévő hasábra 4N nagyságú erő hat; 
    b/  a nyugvó hasábra 10N erő hat! 
 
8.  Egy személygépkocsi tömege terheléssel együtt 1000 kg. A kocsi motorja 400 N tolóerőt 

fejt ki. Mennyi idő alatt és mekkora úton gyorsul fel a gépkocsi 54 km/h sebességre álló 
helyzetből vízszintes talajon, ha 

 a/  az ellenállástól eltekintünk,   
b/  a súrlódási együttható 0,03. 

 
9. Vízszintes talajon 2 kg tömegű testre 6 N erőt fejtünk ki. Mekkora a test gyorsulása, ha a 

csúszási súrlódási együttható 0,2? 
 
10.  Egy 100 kg tömegű szekrény és a talaj között a tapadási súrlódási együttható 0,3. 

Mekkora a szekrényre ható tapadási erő maximális értéke? Mekkora erővel lehet elindítani 
a szekrényt? Mekkora erővel lehet állandó sebességgel tolni a szekrényt, ha csúszási 
súrlódási együttható 0,2? 

  

11.  Egy 100 kg tömegű szekrény és a talaj között a tapadási súrlódási együttható 0,3. 
Mekkora a tapadási erő, ha a szekrényt oldalról 100 N erővel toljuk? 

  
12. A kamion rakterében áll egy 200 kg-os láda. μ0 = 0,4. Mekkora gyorsulással indulhat a 

kamion, ha a láda nem csúszhat meg? 



 
 


