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TRIBOMETRUL 
 

 

Forţele de frecare 
 

La orice fenomen mecanic real alături de forţele elastice (forţele care apar la deformarea 

corpurilor), forţele gravitaţionale, forţele de presiune a corpurilor, există şi alte forţe, provocate 

de înteracţiunile întermoleculare, între corpurile aflate în contact sau între diferitele părţi ale 

aceluiaşi corp, acţiunea cărora, aproape întotdeauna este legată de transformarea energiei dintr-o 

formă în alta. De obicei energia mecanică se transformă în energie termică. Aceste forţe care se 

manifestă la deplasarea relativă a corpurilor în contact sau a părţilor aceluiaşi corp se numesc 

forţe de frecare. 

Forţele de frecare care apar la suprafaţa de contact a două corpuri se numesc forţe de 

frecare externă. Caracteristic pentru forţele de frecare externă este faptul că ele nu dispar nici 

când cele două corpuri în contact nu au o mişcare relativă unul faţă de celalalt. Forţele de frecare 

externă ce apar între două corpuri aflate în contact, care nu se mişcă unul faţă de altul, se numesc 

forţe de frecare de aderenţă sau de repaus. Forţele provocăte de deplasarea parţilor aceluiaşi corp 

unele faţă de altele se numesc forţe de frecare internă ( în ceea mai mare parte aceste forţe apar 

în mişcarea lichidelor sau a gazelor). Forţele de frecare sunt orientate tangenţial la suprafaţa 

corpurilor în contact, valoarea lor depinzând de valoarea vitezei relative. Prin aceasta ele se 

deosebesc esenţial de forţele elastice sau gravitaţionale. 

Exemplu: Un corp A, în urma unui impuls se mişcă cu viteza v pe o suprafaţă orizontală 

şi netedă, care se află în repaus (fig 1) 

 

 

 
 

fig 1 

 

 



Dacă observăm mişcarea corpului A vom vedea că el se mişcă din ce în ce mai încet până 

când se va opri. Aceasta înseamna că mobilul se mişcă uniform încetinit, adică acceleratia este 

îndreptata în sens învers vitezei. Asupra corpului A acţionează o forţă de frecare care îi imprimă 

acesteia acceleraţie. Forţa de frecare apare deci la suprafeţele de contact ale corpurilor şi este 

îndreptată în sens invers miscării lor. Deoarece forţele de frecare acţionează invers deplasarii 

corpurilor, lucrului mecanic al forţelor de frecare este negativ. Aceasta înseamna că energia 

coprului asupra căruia acţionează forţele de frecare se micşorează. Energia cinetică a coprului se 

micşorează întotdeauna dacă asupra corpului acţionează numai forţele de frecare. Dacă corpul 

care se miscă cu viteza v si are masa m, legea mişcării corpului va fi: 
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unde Ffr =forţa de frecare. Înmultind în ambele sensuri părţile cu ds ( deplasarea elementară a 

corpului ) obţinem: 
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adică mişcarea energiei cinetice egală cu lucrul mecanic al forţelor de frecare. La această 

concluzie se ajunge direct folosind legea conservarii energiei. 

Dacă asupra copului din exerciţiul de mai sus în care Ffr mai acţionează o altă forţă F, 

atunci acceleraţia a imprimată copului va fi determinata de forţa rezultanta. Conform legii a II-a 

dinamicii. 

𝑚�⃗� =  𝐹𝑓𝑟
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +  �⃗�     ( 3 ) 

În conditii reale corpul se va misca cu o viteză v constant când forţa F echilibrează forţa 

de frecare Ffr. Numai atunci forţa rezultantă este egala cu zero şi din egalitatea (3)  rezultă că şi  

a=0, adică corpul se mişcă uniform. Corpul se mişcă rectiliniu şi uniform când forţa exterioară 

echilibrează forţa de frecare care apare în urma mişcării. Asemenea situatii se întalnesc la 

miscarea copurilor în medii fluide ( lichide, gaze ). 

Pentru a stabili parametri de care depinde frecarea vom studia tot cazul amintit mai sus, 

anume alunecarea unui corp pe o suprafaţă orizontala. În primul rand se observa că forţa de 

frecare care ia nastere depinde de natura copurilor între care apare frecarea şi de starea 

suprafetelor lor (de rugozitatea lor). În conditii identice marimea forţei de frecare depinde de 



componenta normală, care apasă suprafeţele una pe alta. La creşterea componentei normale,forţa 

de frecare creste proportional cu Fn 

Ffr = μ Fn     (4) 

unde μeste coeficientul de frecare şi este o marime adimensională. Coeficientul de frecare este 

diferit pentru diferite corpuri şi depinde de viteza relativă a corpurilor. În cazul corpurilor solide 

pentru o valoare dată componentei Fn şi a vitezei relative v, forţa de frecare nu depinde ( în 

limite destul de largi ) de marimea suprafeţelor care vin în contact. 

Presupunem că asupra corpului aflat în repaus pe suprafaţa respectivă actionăm cu o forţă 

exterioară F paralelă cu suprafaţa şi suficient de mică. Corpul nu se mai mişcă datorită forţei de 

frecare de aderenţă ( forţa de frecareîn repaus ). 

Dacă schimbăm directia forţei F se va schimba şi direcţia forţei de frecare de aderenţă, 

corpul ramânând în repaus. Mărim foarte puţin valoarea forţei exterioare. Corpul va continua să 

se menţinăîn repaus. Forţa de frecare de aderenţă însă a crescut deoarece echilibrează o forţă 

exterioară mai mare. Continuând experienţa în acest fel se observăcă alunecarea corpului pe 

suprafaţa – mişcarea lui va începe când forţa exterioară F va fi mai mare decat o anumită 

valoarea F1, determinată pentru cazul dat. De aici tragem concluzia că forţa de frecare de 

aderenţă ia valori cuprinse între 0 şi F1. Valoarea maximă a forţei de aderentă este numeric 

egală cu forţa esterioară F, sub acţiunea careia corpul începe să se mişte. 

Experimental s-a arătat că:  F1 =  𝜇0Fn      (5) 

unde coeficientul  𝜇0 se numeşte coeficient de aderenţă.  

           Acest coeficient, evident, depinde numai de natura corpurilor care vin în contact. Când 

valoarea forţei F depăşeşte valoarea maximă a forţei de aderanţă, corpul începe să se mişte şi ia 

nastere forţa de frecare de alunecare. La începutul mişcării această forţă este mai mică decat forţa 

de frecare de aderenţă, scade putin cu creşterea vitezei relativeşi pe urmă creşte cu creşterea ei 

 ( fig.2, curba a). 

 
 

fig 2. 



 

Dacă F >𝐹1 şi are o valoare constantă, corpul se va misca accelerat pâna când forţa de 

frecare de alunecare ( care creşte cu creşterea lui v) va echilibra pe F: din acest moment corpul 

se va misca uniform. În cazul vitezelor relative mici şi a suprafeţelor de contact bine şlefuite, 

practic, cu destul de mare exactitate, se poate conşidera că forţa de frecare are o mărime 

constantă ( nu depinde de viteza relativă ), egală cu valoarea maximă a forţei de frecare de 

aderenţă ( fig.2, drepara b). În aceste conditii coeficientul de frecare este egal cu coeficientul de 

frecare de aderenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinarea coeficientului de frecare 
 

Masurarea coeficientului de frecare se face cu ajutorul unui aparat numit tribometru         

(fig 3). El este format dintr-un plan A, care se poate înclina sub un unghi oarecare faţă de 

orizontala, corpul Q, care alunecă pe planul A, un scripete S şi un plan B, pentru greutăţi. 

 
 

Modul de lucru 
 

Experienta 1 

 
1.     Planul A se fixează orizontal. 

 

 
(fig 3.) 

2.     Se aşează pe plan la o distanţă mai mare de cca. 25 cm de capatul N, corpul a cărui frecare 

cu planul vrem s-o măsurăm. Greutatea fiecărui corp este notată pe una din suprafeţele lui. 

3.     Firul, cu unul dincapete legat de platan, se trece peste scripte, iar căpatul celalalt , liber, se 

leaga de corpul Q. 

4.     Se pun greutăţile marcate pe planul B pâna ce corpul Q, în urma unei uşoare ciocănituri pe 

tribometru, începe să se mişte uniform. În acest caz forţa exterioară F = 𝑃𝑄+ 𝑃𝑆, 

 unde 𝑃𝑆 – forţa de greutate a maselor puse pe platan, 𝑃𝐵–forţa de greutate a platanului (care se 

cântăreşte), este echilibrată de forţa Ffr şi ansamblul corp-platan se va mişca uniform în virtutea 

inerţiei. 

5.     Cunoscând Ffr şi Fn = G=mg se va calcula coeficinetul de frecare pentrul cazul respectiv 

după formula. 

               (6) 



6.     Punând greutăţi suplimentare pe corpul Q se va constata că μ nu depinde de forţa Fn 

7. Se va calcula coeficientul de frecare în cazul corpurilor de natura diferită ( frecare brad pe 

plastic, stejar pe plastic etc). în funcţie de corpurile ce se găsesc în laborator. Pentru fiecare caz 

se vor face câte 5 masurători. 

 

Experienta 2. 

1. Se pune pe plan un corp ( planul şi firul nu se folosesc în această experienţă de aceea capătul 

firului se dezleagă de corp). 

2. Se înclină treptat tribometrul. La început corpul nu va aluneca pe plan, deci forţa de frecare 

este egală cu: 

                                              Ffr = P sinα 

P = forţa de greutate a corpului, iar α este unghiul de înclinare al tribometrului ( fig 4.) 

 

 
 

( fig.4 ) 

3. Se măreşte în continuare unghiul pânăcând  la o ciocănire uşoară pe tribometrul corpul 

începe sa alunece unifor. Dacă notăm valoarea acestui unghi 𝛼0avem: 

                                                                         (7) 

Tangenta unghiului se calculează din triunghiul ABC masurându-se catetele AB şi BC. 

Experienţa pe planul înclinat se face cu aceleaşi corpuri ca şi pe planul orizontal. Pentru fiecare 

corp se vor face câte 5 determinări. Se vor alege 4 perechi de suprafeţe pentru a compara cele 

doua metode.. 

4.     Se va efectua calculul erorilor analizând cauzele reale ale acestora. 


