
Resumo 

O principal objectivo deste trabalho é o estudo da gripagem de engrenagens FZG, lubrificadas com 

óleos base minerais.  

Para identificar os principais factores intervenientes na gripagem, caracterizar Os mecanismos de 

iniciação de gripagem e comparar os critérios globais de gripagem aplicados a engrenagens foi 

efectuada urna pesquisa bibliográfica que serviu de ponto de referência para o restante trabalho 

efectuado.  

A realização de ensaios de gripagem com engrenagens FZG, em que são avaliadas as influências 

das condições de funcionamento (carga, velocidade e temperatura do banho de óleo), da geometria 

da engrenagem e das viscosidades dos óleos base sobre a resistência a gripagem das engrenagens. 

Tal análise permitiu, ainda, avaliar a importância de alguns parâmetros normalmente desprezados, 

como sejam a temperatura do banho de óleo e a geometria do dentado (correcções de dentado). Esta 

fase experimental é concluída com a formulação de um novo critério de gripagem baseado nos 

critérios globais de gripagem identificados na bibliografia.  

De forma a completar o estudo realizado procedeu-se a análise dos parâmetros de contacto ao nível 

do micro-contacto ou da rugosidade das superfícies em contacto, através da mobilização do regime 

misto de lubrificação, onde normalmente as engrenagens operam. A formulação do modelo de 

lubrificação mista passou pela conjugação das soluções de contacto em regime de fume completo 

(solução elastohidrodinâmica rugosa) e em regime limite (solução do contacto seco), através de uma 

função de repartição de carga, obtendo-se assim os campos de pressões normais, de tensões de 

corte e o coeficiente de atrito.  

A definição dos parâmetros reológicos utilizados nas leis de comportamento reológico do lubrificante 

e a calibração do modelo de lubrificação mista foram realizados recorrendo a resultados 

experimentais, quer de curvas de tracção do lubrificante obtidas na máquina de discos quer do 

coeficiente de atrito médio em engrenagens medido em ensaios de engrenagens FZG com um óleo 

mineral.  

A análise ao nível do micro-contacto permitiu completar o estudo da gripagern resultante da análise 

com parâmetros globais, explicando a ocorrência de gripagem durante a rodagern das superfícies, 

justificando as zonas do dente onde aparecem as primeiras marcas de gripagern e fornecendo 

indicadores de pouca resistência a gripagem para temperaturas elevadas do banho de óleo.  

Abstract 

The aim of this work is the analysis of scuffing failures in FZG gears, lubricated with mineral base oils.  



A review of the state-of-the-art was used as a reference point for most of the work. The main 

parameters affecting the scuffing failure were identified, the mechanisms of scuffing initiation were 

characterized and the global gear scuffing criteria were compared.  

Forty scuffing testes were performed using FZG gears, in which the influence of several parameters, 

such as, the operating conditions (load, speed and oil bath temperature), the gear geometry and the 

base oil viscosity was evaluated. This experimental analysis showed the importance of some 

parameters often neglected in gear scuffing, for instance, the oil bath temperature and the teeth 

geometry (profile shift factors). This experimental part is concluded with the formulation of a new 

scuffing criterion based on global scuffing criteria identified in the literature.  

The study was completed with the analysis of the contact parameters at the micro-contact level 

(surface roughness level), through the modelling of the mixed film lubrication, where gears usually 

operate. The formulation of the mixed film lubrication model is made through the conjugation of 

contact solutions in full film regime (elastohidrodynamic rough solution) and boundary film regime (dry 

contact solution), using a load share function. The corresponding normal pressure fields, shear stress 

fields and friction coefficient are obtained.  

The determination of the rheological parameters, used in lubricant behaviour laws, was performed 

using experimental results from lubricant traction curves, obtained in a twin-disc machine. The 

calibration of the mixed film lubrication model was done using friction coefficient results measured in 

FZG gear tests for a mineral oil.  

The analysis at the micro-contact level was used to complete the scuffing study performed, with global 

contact parameters, explaining the occurrence of scuffing during “running-in”, justifying the zones in 

teeth flanks where the first scuffing marks appear and supplying indicators for low scuffing resistance 

at high oil bath temperatures.  


