
Resumo 

Este trabalho aborda a análise comparativa do comportamento dos óleos e massas lubrificantes 

quando estão na presença de cargas elevadas em contactos pontuais, num regime 

elastohidrodinâmico e em escorregamento puro. A análise da capacidade e do comportamento destes 

lubrificantes foi testada numa máquina de quatro esferas a uma temperatura de referência de 34°C, 

na qual foram desenvolvidos dois tipos de ensaios: ensaios normalizados (IP239/85) e ensaios não 

normalizados.  

Até à data, os ensaios com vista a testar os critérios de gripagem têm sido efectuados na máquina 

FZG-A, ensaios esses que acarretam custos bastantes elevados. Deste modo, um dos objectivos 

fulcrais deste trabalho foi a realização desses mesmos ensaios na máquina de quatro esferas, sendo 

para tal necessário, em primeiro lugar, validar os critérios de gripagem aplicados. Assim, foram 

desenvolvidos ensaios normalizados na máquina de quatro esferas com a finalidade de escolher 

pontos de gripagem que conduziram, numa segunda fase, à sua aplicação em ensaios não 

normalizados.  

Também foram efectuados ensaios a diferentes velocidades e cargas, por forma a avaliar a 

importância e influência de cada um destes parâmetros na evolução do desgaste. As crateras 

resultantes da severidade do desgaste das esferas foram quantificadas e qualificadas através da 

análise microscópica.  

Ao longo deste trabalho encontram-se fotografias representativas dos principais tipos de desgaste até 

à soldadura das superfícies esféricas, bem como gráficos elucidativos dos diferentes níveis de 

desgaste, temperatura e coeficiente de atrito.  

Finalmente são apresentadas as conclusões referentes aos resultados obtidos, bem como propostas 

para trabalhos futuros. Deste modo concluiu-se que, para os óleos e massas lubrificantes ensaiados, 

o critério de gripagem PV não se aplica aos contactos elastohidrodinâmicos em escorregamento puro, 

quando ensaiados na máquina de quatro esferas. Também se chegou à conclusão que, para atingir 

um desgaste mais severo (rápido) a velocidade é menos significativa do que a carga aplicada.  

Abstract 

This work approaches a comparative analysis of the oils and greases behaviour, when they act upon 

the influence of high loads in point contacts, in an elastohydrodynamic system and in pure sliding.  

The evaluation of these lubricants capacity and behaviour has been tested in a four ball machine, at a 

reference temperature of 34°C. Thus being, in this machine were developed two kinds of tests: 

standard and non standard.  



Until now, these tests, whose main purpose is the testing of scuffing criteria, have been performed in 

the FZG-A machine. Nevertheless, this tests are highly expensive and, for that reason, one of the 

main goals of this work is the changing of these tests from the FZG-A machine to the four ball 

machine. For such a replacement it is necessary, firstly, to validate the applied scuffing criteria. 

Consequently, several standard tests were performed in a four ball machine, in order to choose 

scuffing points (speed and load), which have led, secondly, to their application on non standard tests.  

Tests at different speeds and loads have equally been carried out with the aim of assessing their 

relevance and influence on scuffing's increase.  

The scars resulting from the several ball's wear were measured and classified with the help of a 

microscope. Throughout this work one can also come upon various photographs showing the different 

types of wear until the welding of the balls, as well as several charts presenting dissimilar levels of 

coefficient of friction, wear and temperature. Finally, the conclusions of the obtained results are drawn, 

and various proposals for future works are suggested. So being, one can conclude that, for the 

specific lubricant oils and greases applied, the scuffing criteria chosen and tested (the scuffing criteria 

PV) cannot be applied to these elastohydrodynamic contacts, in a four ball machine.  


