
Resumo 

O propósito desta tese é o de contribuir para o estudo das propriedades de extrema-pressão e anti-

desgaste de lubrificantes líquidos aditivados, em função do grau de viscosidade do óleo base, da 

percentagem de aditivação e da temperatura de funcionamento do mecanismo.  

No trabalho desenvolvido pretende-se caracterizar o comportamento de um lubrificante em condições 

extremas de utilização, tendo em vista o estudo da sua resistência à gripagem.  

A gripagem é um mecanismo de destruição das superfícies, sendo uma avaria que aparece nos 

mecanismos lubrificados em que existe escorregamento entre as superfícies em contacto. É uma 

avaria que se desencadeia subitamente e é geralmente catastrófica. É caracterizada pelo aumento 

rápido do atrito, aumento da temperatura e quebra da lubrificação na zona de contacto. De um modo 

concensual se aceita que a gripagem é provocada por micro-soldaduras localizadas nas superfícies 

em contacto.  

O efeito dos lubrificantes, dos materiais e das condições operatórias na gripagem tem sido objecto de 

intensa actividade de investigação nos últimos cinquenta anos, permitindo conhecer de uma forma 

normalizada as cargas limites que um mecanismo, como as transmissões mecânicas, pode suportar 

sem risco de gripagem [1]. No entanto, o método utilizado é válido apenas para óleos minerais sem 

aditivos de extrema-pressão (E.P.), tornando-se necessário conhecer melhor o que se passa quando 

da utilização de óleos E.P. ou óleos sintéticos.  

A importância do estudo do fenómeno da gripagem é evidente se pensarmos que a maior parte dos 

contactos lubrificados em que os escorregamentos podem ser importantes, como por exemplo nas 

engrenagens, não são lubrificados por um mecanismo elastohidrodinâmico puro. Habitualmente, dois 

mecanismos de lubrificação actuam simultaneamente [1].  

Na maior parte dos casos, a carga aplicada é suportada pelo efeito elastohidrodinâmico. No entanto, 

um mecanismo adicional de lubrificação torna-se necessário para reduzir o atrito e o desgaste nos 

contactos existentes entre os picos das rugosidades de duas superfícies. Neste caso, se este 

mecanismo não existir, poderão formar-se adesões que darão origem a um desgaste severo. Neste 

caso, estamos perante aquilo que geralmente se denomina por lubrificação mista.  

Nesta situação, com o aumento da temperatura na zona de contacto, as características de 

lubrificação dos óleos baixam, devido à perda de viscosidade, sendo essencial a utilização de 

aditivos, designados de extrema-pressão (E.P.) para protegerem as superfícies e evitarem a sua 

destruição. A característica principal destes aditivos é de poderem suportar temperaturas de 

funcionamento elevadas, formando uma película protectora sobre as superfícies.  

O principal efeito do contacto sobre os picos das rugosidades é o de remover os filmes de óxidos 

protectores dessas superfícies.  

Como as superfícies metálicas livres de óxidos são extremamente reactivas, se o óleo contiver um 

aditivo E.P. que contenha enxofre ou fósforo, por exemplo, então estes reagem imediatamente com 



os átomos livres das superfícies "limpas", formando um sulfureto ou um fosfito sobre elas. Este 

composto recobre as superfícies metálicas protegendo-as do fenómeno da adesão.  

Efectivamente, o filme de óxidos protector só é solicitado quando as rugosidades vencem a 

espessura mínima de filme lubrificante [2].  

Por tal razão, a capacidade de adesão entre as rugosidades recobertas com estas películas é muito 

inferior às das superfícies isentas de óxidos. São capazes de deslizar umas sobre as outras, 

diminuindo o desgaste e evitando a gripagem das superfícies.  

Em geral, pode-se afirmar que a qualidade de um aditivo E.P. depende da velocidade com que se 

forma um filme reactivo E.P. sobre as superfícies [2].  

Para estudar estes problemas tem sido utilizada a "máquina de quatro-esferas", entre outras [2], [3] e 

[4]. Este tipo de equipamento laboratorial permite de uma forma qualitativa avaliar a capacidade de 

lubrificação de um óleo em condições extremas de lubrificação (cargas elevadas e escorregamento 

puro) e os ensaios nele efectuados estão devidamente normalizados, o que permite uma fácil 

comparação dos resultados obtidos, para o mesmo equipamento.  

Neste trabalho, e para as situações em que a geometria dos componentes de ensaio o permitam, os 

resultados experimentais obtidos são comparados com os resultados numéricos calculados através 

de um algoritmo de cálculo existente no CETRIB [5], que permite calcular as seguintes grandezas:  

- as espessuras de filme lubrificante;  

- as pressões no centro do contacto;  

- a temperatura de "flash".  

Este algoritmo necessita dos seguintes dados de entrada:  

- carga estática;  

- geometria do contacto;  

- propriedades dos materiais;  

- características do lubrificante;  

- velocidades de escorregamento.  

O algoritmo de cálculo adoptado para obter a solução numérica exacta para um contacto pontual em 

regime EHL, também utilizado para estudar o caso presente, é dado por Hamrock e Dowson, tendo 

em atenção os limites de validade do método.  

No capítulo II são apresentadas considerações sobre as características geométricas e cinemáticas do 

contacto, e as condições de solicitação. Igualmente, são apresentadas breves noções sobre as 

avarias típicas nos contactos do tipo elastohidrodinâmico.  

Neste mesmo capítulo, é feita uma descrição do equipamento utilizado e seus acessórios, 

apresentadas as suas potencialidades e limitações técnicas. Também são indicados os produtos 

utilizados no ensaio, nomeadamente, as esferas, os óleos lubrificantes e os detersivos.  



Ainda neste capítulo, é explicada a forma sequencial de execução dos ensaios.  

No capítulo III são apresentados de modo compartimentado os ensaios realizados, e são referidos os 

resultados obtidos. Podem ser observados, através das figuras inseridas (fotografias e gráficos), os 

resultados alcançados, para os quais é feita a devida interpretação.  

Depois são apresentadas as conclusões, onde é recordado o objectivo deste estudo, e são 

apresentados de forma concisa os resultados obtidos em termos conclusivos. Também é apresentada 

uma sugestão para eventuais estudos no futuro.  

Finalmente, são incluídos os anexos A, B e C. No anexo A está inserida uma fotocópia da norma IP 

239/85, documento que serviu de modelo de orientação para este estudo. No anexo B é apresentado 

um glossário de alguns termos específicos mencionados ao longo desta tese. No anexo C é 

apresentada uma abordagem resumida da teoria da lubrificação elastohidrodinâmica.  


