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1. Consideraţii teoretice: Ori de câte ori suprafaţa unui corp alunecã pe suprafaţa altuia, 

fiecare corp exercitã o forţã de frecare asupra celuilalt, paralelã cu suprafaţa de contact. 

Forţa care se exercitã asupra fiecãrui corp este opusã ca sens sensului sãu de mişcare.  

În cazul mişcãrii rectinii uniforme forţa de tracţiune (egalã cu greutatea talerului şi a maselor 

de pe el) este echilibratã de forţa de frecare  
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2. Tema: Sã se determine parametrii de care depind forţele de frecare la alunecare. 

 

3. Aparate şi materiale: tribometru, corp paralelipipedic, fir de aţã, taler, mase marcate, 

balanţã. 

 

4. Procedeul experimental:  

Se aşeazã pe tribometru un corp paralelipipedic (din lemn) de masã M prevãzut cu un cârlig. 

De cârlig se leagã un fir de ațã, întins orizontal, trecut peste scripete. La capãtul firul se leagã 

un taler. Adãugãm treptat mase marcate m peste taler pânã ce corpul începe sã se mişte 

rectiliniu uniform. Se rãsuceşte corpul paralelipipedic pe toate feţele şi se repetã 

operaţiunea. Masele m şi M mãsurate se trec în tabelul 1 

Se aşeazã peste corpul paralelipipedic mase marcate m1 . Se completeazã masele de pe taler 

pânã ce corpul se va mişca uniform. Se trec masele gãsite în tabelul 2 
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5.Valorificarea rezultatelor:  

Tabelul 1 

 

Faţa 
Masa de pe taler+masa talerului 

m+mtalerr 

1  

.....  

  

  

 

Tabelul 2 

Nr. 

det. 

Masa corpului 

M(g) 

Masa adãugatã pe 

corp m1 (g) 

Masa talerului 

mtaler (g) 

Masa adãugatã pe 

taler m (g) 

1  0 10  

2  50 10  

.....  100 10  

 

1. Ce observaţi din tabelul 1 ? 

2. Dar din tabelul 2? 

3. Reprezentaţi grafic, pe hârtie milimetricã, dependenţa forţei de frecare de greutatea 

talerului şi a maselor adãugate pe el. 

4. Care sunt factorii de care depinde forţa de frecare? 

5. Cum s-ar putea enunţa legile frecãrii? 

6. Identificaţi principalele surse de erori care apar în cazul acestui experiment? 

7. Imaginaţi o altã modalitate de lucru în care sã nu fie necesarã mişcarea rectilinie 

uniformã. 

8. Cum pot fi reduse frecãrile în cazul în care efectele lor nu sunt dorite? 

 

 


