
Resumo  

Este trabalho aborda a influência da viscosidade do óleo base de um lubrificante sobre a carga de 

gripagem de uma engrenagem cilíndrica. Para além da influência da viscosidade do óleo base, são 

analisados outros factores tais como o efeito da velocidade e da temperatura sobre a carga de 

gripagem de engrenagens. Foram executados ensaios normalizados FZG A/8.3/90 e ensaios a 

temperatura constante a várias velocidades de rotação de três óleos base parafínicos com diferentes 

viscosidades.  

Durante os ensaios normalizados foram feitas recolhas periódicas de amostras do lubrificante para 

posterior análise por ferrometria, espedrometria e ferrografia analítica. Os ensaios são 

complementados por uma análise da variação de vários parâmetros de funcionamento para cada 

nível de carga: temperatura e viscosidade do banho de óleo, espessura corrigida e espessura 

específica do filme lubrificante, temperatura "flash", temperatura integral e temperatura das 

superfícies em contacto.  

É feita uma comparação de vários critérios de gripagem aplicados aos ensaios efectuados e é 

também proposta uma alteração ao critério PV de gripagem, de acordo com os resultados obtidos, 

como tentativa de englobar todos os ensaios efectuados num só critério mais genérico. Esta alteração 

é aplicada ao caso particular do ensaio FZG A/8.3/90 onde se pretende prever a resposta ao ensaio 

para óleos base do mesmo tipo dos ensaiados.  

Abstract  

This work presents the influence of the base oil viscosity and of the pich line velocity on the scuffing 

load of a spur gear. Standard FZG A/8.6/90 tests, and constant temperature tests for several pitch line 

velocities, were performed, for three mineral paraffinic base oils, with different viscosities.  

These tests were complemented by the analytical evaluation of the most important operating 

parameters, such as the oil bath temperature and viscosity, the lubricant film thickness and the contact 

temperature along the gear path of contact, for each load stage considered.  

Several scuffing criteria were applied to the experimental results and compared with each other. A 

modification of the PV scuffing criteria is proposed based on the experimental results in order to group 

all results in a more general scuffing criteria. This modification is applied to predict the performance of 

FZG A/8.3/90 test, for other base oils of the same type of those tested.  


