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Πώς θα σύρουμε το κιβώτιο; 

Ένα βαρύ κιβώτιο μάζας Μ=50kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο 

εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,8. Ένα παιδί θέλοντας να μετα-

κινήσει το κιβώτιο, το σπρώχνει, ασκώντας του οριζόντια δύναμη �⃗.  

i)   Αν η μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης που μπορεί να ασκήσει είναι 

F=330Ν, να αποδείξετε ότι δεν θα μπορέσει να μετακινήσει το κιβώτιο. 

Διαθέτουμε μια ξύλινη βάση μάζας m=10kg, η οποία εμφανίζει με το κιβώτιο 

τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, ενώ με το επίπεδο συντελεστή τριβής 

μ1=0,5. Προτείνεται να τοποθετηθεί το κιβώτιο πάνω στη βάση και στη συνέ-

χεια το παιδί να σπρώξει το κιβώτιο, όπως στο κάτω σχήμα. 

ii)  Να αποδείξετε ότι με αυτό «το κόλπο» θα μπορέσει το παιδί να μετακινήσει το κιβώτιο. 

iii) Να υπολογιστεί η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το κιβώτιο, καθώς και η τριβή που θα 

αναπτυχθεί μεταξύ κιβωτίου και βάσεως. 

Δίνεται g=10m/s2, καθώς και ότι η οριακή τριβή έχει το ίδιο μέτρο με την τριβή ολίσθησης. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο κέντρο του κι-

βωτίου, αφού το αντιμετωπίζουμε ως υλικό σημείο. 

Το σώμα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε Ν=Β=Μg=500Ν. 

Έτσι η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής που μπορεί να εμφανιστεί, η οριακή τριβή, 

έχει μέτρο: 

Τmαx=Τολ=μ∙Ν=0,8∙500Ν=400Ν. 

Αλλά τότε, ασκώντας το παιδί μικρότερη δύναμη μέτρου F=330Ν, δεν θα μπορέσει να μετακινήσει το 

κιβώτιο,  το οποίο θα ισορροπεί, με αποτέλεσμα να ασκείται πάνω του και στατική τριβή μέτρου Τs=330Ν. 

ii) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί (χωριστά) οι δυνάμεις που 

ασκούνται σε κιβώτιο και βάση, όπου με το ίδιο χρώμα έχουν σχε-

διαστεί τα ζεύγη δράσης-αντίδρασης (Τ1- Τ1  ́και Ν – Ν΄). Δεχό-

μαστε ότι το παιδί στην προσπάθειά του να μετακινήσει το κιβώ-

τιο, ασκεί ξανά τη μέγιστη δύναμη που μπορεί, μέτρου F=330Ν. 

Η μέγιστη τριβή, μεταξύ κιβωτίου και βάσης, που μπορεί να εμ-

φανιστεί, είναι 330Ν (στην περίπτωση ισορροπίας), οπότε και 

πάλι δεν θα ολισθήσει το κιβώτιο πάνω στη βάση. Τι θα συμβεί; 

Ή θα ισορροπήσει όλο το σύστημα ή όλο μαζί (σαν ένα σώμα) θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά. 

Έστω ότι θα υπάρξει ισορροπία. Τότε θα έχουμε: 
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Για το κιβώτιο:  ΣFx=0 → Τ1=F=330Ν. 

Για τη βάση:   ΣFy=0 → Ν1=Ν+Β1=Ν+mg=500Ν+10∙10Ν=600Ν και  

     ΣFx=0 → Τ2=Τ1΄=Τ1=330Ν 

Όμως η μέγιστη στατική τριβή, που μπορεί να εμφανιστεί, μεταξύ επιπέδου και βάσης (η οριακή τριβή) 

έχει μέτρο: 

Τ2mαx=Τ2ολ= μ1∙Ν1=0,5∙600Ν=300Ν 

Άρα η υπόθεσή μας ότι το σύστημα ισορροπεί οδηγήθηκε σε άτοπο, αφού δεν μπορεί να εμφανιστεί τριβή 

με μέτρο Τ2=330Ν για να ισορροπήσει η βάση. Συνεπώς το σύστημα επιταχύνεται προς τα δεξιά. 

iii) Για F=Fmαx=330Ν, εφαρμόζουμε το 2ο νόμο του Νεύτωνα για κιβώτιο και βάση χωριστά, θεωρώντας ότι 

αποκτούν μια κοινή μέγιστη επιτάχυνση α. Θα έχουμε: 

Κιβώτιο:   ΣFx= Μ∙α → F- Τ1= Μ∙α (1) 

Βάση:    ΣFx= m∙α  → Τ1΄- Τ2= m∙α  (2) 

Όμως Τ1=Τ1 (́δράση –αντίδραση), ενώ η τριβή ολίσθησης μεταξύ βάσης και επιπέδου, έχει μέτρο Τ2=300Ν 

(βλέπε παραπάνω ερώτημα ii), οπότε με πρόσθεση των (1) και (2) παίρνουμε: 

� − �� = �� + 
�� → 

� =
� − ��

� + 

=

330� − 300�

50�� + 10��
= 0,5 
/�� 

 Οπότε τώρα από την σχέση (1) παίρνουμε: 

Τ1=F-Μ∙α=330Ν-50∙0,5Ν=305Ν 
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