
Resumo 

Este trabalho inicia-se com a apresentação duma revisão bibliográfica sobre a influência do 

comportamento dinâmico da máquina de ensaios (tribómetro) nos resultados de atrito e desgaste.  

A componente experimental desta dissertação foi elaborada com base em ensaios efectuados no 

laboratório de tribologia do DEMEGI, usando o tribómetro de Blouet. É proposto um programa 

desenvolvido em Lab VIEW 4.0, que permite visualizar e registar a evolução da força de atrito através 

dum computador possibilitando também o seu tratamento matemático e representação gráfica.  

Foram analisadas as frequências naturais do sistema e as vibrações do tribómetro associadas ao seu 

próprio funcionamento. Nos ensaios de atrito e desgaste, realizados com provetes de aço e em 

regime lubrificado, mediram-se as vibrações normais junto do patim (provete superior estacionário). 

Os resultados obtidos não permitiram encontrar uma relação entre estas vibrações e a dispersão dos 

valores de atrito e desgaste.  

Verificou-se, no entanto, que a posição do patim relativamente à largura da pista afecta o espectro da 

função resposta em frequência e também os resultados de atrito e desgaste.  

A influência da rigidez da célula de carga nos resultados também foi estudada. Observou-se que o 

aumento da rigidez provocou:  

- um aumento da amplitude da vibração normal medida no porta-patim,  

- uma diminuição do atrito médio,  

- uma diminuição do desgaste do patim.  

Abstract 

This work begins with the presentation of a bibliographic survey about the dynamic behaviour’s 

influence of the test machine (tribometer) on the wear and friction results.  

The experimental part was based on tests made in DEMEGI's tribology laboratory , using the Blouet's 

tribometer.  

An informatic program, developed in LabVIEW 4.0, is presented that permits not only to visualise and 

register the friction force's evolution through a computer, but also it's mathematical treatment and 

graphic representation.  

The natural frequencies of the system and the vibrations associated to the tribometer's own operation 

were analysed.  



About the friction and wear tests, made with steel specimens and in a lubricated regime, the normal 

vibrations close to the block (stationary, upper specimen) were measured. The results didn't permit to 

find a relationship between these vibrations and the dispersion of the wear and friction values.  

It was verified that the block's position in relation with the ring's width affects the frequency response 

function's spectrum and, also, the friction and wear results.  

The influence of the elastic cantilever beam's stiffness on the results was also studied. It was verified 

that the increase of stiffness induced:  

- an increase of the normal vibration,  

- a decrease of the average friction, 

- a decrease of the volume on the block. 


