7. Moment síly
7.1 Moment síly v mechanice
K důležitým pojmům v mechanice patří moment síly k ose, tj. k pevnému otočnému bodu.
Velikost momentu síly M k ose „o“ se rovná součinu síly F a její kolmé vzdálenosti „b“ (tj.
ramene síly) od této osy.

Obr. 7.1 Moment síly M=F.b

Obr. 7.2 Moment točivé dvojice M = -F.a
Z pouhé úvahy a z obr. 7.2 je zřejmé, že moment točivé dvojice sil je:
 = −2 .  . , = − .2, = − . 

(7.1)

Obr. 7.3 Redukce momentů na síle a na rameni

7.2 Redukce momentů
Někdy je třeba nahradit točivý účinek jedné síly točivým účinkem jiné síly, popř. účinkem
několika sil. Přitom je nutné, aby se velikosti momentu k danému bodu rovnaly. Musí platit,
že (myšleno k obrázku 7.3):
 = − .  = − .
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7.3 Skládání momentů
Působí-li na těleso (páku) současně např. dvě síly F1 a F2 (obr. 7.4), platí pro jejich momenty
vzhledem k otočnému bodu tento vztah:
 = − . 

 =  .

(7.5)

Chceme-li zjistit celkový točivý účinek MR, je nutné působící momenty algebraicky sečíst:
 =  . −  . 

Pro několik sil platí tzv. momentová věta (někdy také zvaná Varignonova věta):
U rovinné soustavy sil se moment výslednice vzhledem k libovolnému bodu roviny, v níž
leží, rovná algebraickému součtu všech jejich složek v této rovině:


 =  


Obr. 7.4 Skládání momentů I.

Obr. 7.5 Skládání momentů II.

Obr. 7.6 Skládání momentů III.
7.4 Rovnováha momentů
Podobně jako při rovnováze sil je výslednice sil rovna nule, je při rovnováze momentů
výsledný moment roven nule:


  = 0


Momentová podmínka rovnováhy – těleso je v rovnováze proti otáčení, jestliže je algebraický
součet všech sil (všech dvojic) k ose otáčení rovná nule.

7.5 Velikost momentu
Působí-li síla nebo dvojice sil na těleso (páku) pod jiným úhlem než 90° (obr. 7.7), rozložíme
sílu do složky kolmé k páce Ft a složky ve směru Fn. Moment má pouze síla Ft, síla ve směru
páky Fn nemá k otočnému bodu moment, protože její nositelka prochází tímto bodem (délka
ramena rovna nule). Moment se vypočítá buď jako součin délky páky r a velikosti síly kolmé
na páku Ft, nebo jako součin velikosti síly F a délky jejího ramena a.

Obr. 7.7 Určení velikosti momentu
7.6 Moment dvojice sil k libovolnému bodu v rovině
Moment dvojice sil vzhledem k libovolnému bodu v rovině dvojice je stálý (obr. 7.8). Proto
lze dvojici sil v její rovině libovolně natočit, posunout a přeložit i do jiné roviny, která je
s danou rovinou rovnoběžná a tvoří s ní tuhý celek.

Obr. 7.8 Moment dvojice sil

