
Resumo 

Esta dissertação é dedicada à análise de alguns aspectos do problema de lubrificação 

elastohidrodinâmica, nomeadamente a geometria do filme lubrificante e a correspondente distribuição 

de pressão, assim como as tensões de corte no filme lubrificante e os correspondentes coeficientes 

de atrito locais e globais.  

A análise realizada, é totalmente numérica, tendo sido desenvolvidos e utilizados vários algoritmos de 

solução dos vários aspectos do problema elastohidrodinâmico.  

Os algoritmos foram aplicados ao estudo de um problema real, o contacto entre um rolo e o anel 

interno de um rolamento de rolos, de modo a definir com detalhe quer a espessura do filme 

lubrificante quer o coeficiente de atrito, bem como a influência da ondulação das superfícies sobre o 

comportamento do contacto.  

Esta dissertação divide-se em três grandes partes:  

I - análise do problema de contacto seco (Hertziano) entre sólidos elásticos, com a determinação da 

distribuição de pressão e da geometria deformada do contacto (capítulo 1),  

II - análise do problema de lubrificação elastohidrodinâmica, considerando um fluido Newtoniano, com 

a determinação da distribuição de pressão e geometria do filme lubrificante (capítulos 2,3 e 4),  

III - determinação da distribuição das tensões e corte no fluido lubrificante, considerando um fluido 

não Newtoniano, (capítulos 5 e 6).  

O capitulo I analisa o contacto seco entre sólidos elásticos. O problema é formulado segundo as 

hipóteses e a teoria de Hertz, considerando os sólidos envolvidos como semi-espaços elásticos. Esta 

hipótese permite determinar os deslocamentos das superfícies, quando sujeitas a uma distribuição de 

pressão na área de contacto, recorrendo à teoria potencial de Boussinesq e Cerruti. A solução de 

Hertz permite o cálculo da área de contacto, da distribuição de pressão e da aproximação global entre 

os sólidos (a “penetração"), quando se consideram sólidos de revolução.  

Esta teoria deixa de ser válida para o contacto entre sólidos de geometria mais complexa e para 

superfícies não lisas. É então proposto um algoritmo para a análise numérica de tais contactos. A 

zona de contacto é discretizada em elementos de dimensão constante e as equações envolvidas são 

aplicadas à discretização.  

No final do capitulo I são apresentados dois exemplos. O primeiro um contacto esfera/esfera, para se 

confrontarem os resultados com aqueles obtidos pela teoria de Hertz; o segundo um contacto entre 

um rolo e a pista interior de um rolamento de rolos, para se avaliar a capacidade de cálculo do 

algoritmo implementado na resolução de problemas reais.  

O algoritmo de resolução de problemas de contacto seco entre dois sólidos elásticos, foi 

implementado com o principal objectivo de gerar distribuições de pressão, para serem usadas como 

solução inicial para o cálculo dos contactos elastohidrodinâmicos correspondentes.  



Os seguintes três capítulos são dedicados à análise do problema de lubrificação elastohidrodinâmica.  

O segundo capitulo aborda todas as equações envolvidas na análise destes tipos de problemas, 

nomeadamente a equação de Reynolds, a equação de comportamento elástico dos sólidos e do 

comportamento do fluido lubrificante, e as equações de equilíbrio de forças e equilíbrio térmico do 

fluido lubrificante.  

No capitulo 3, é dada uma visão global dos tipos de algoritmos, referidos por diversos autores, para a 

obtenção de uma solução numérica do problema de lubrificação elastohidrodinâmica: os métodos 

directos, os métodos inversos e os métodos mistos.  

O método misto foi seleccionado para a obtenção da solução numérica do problema EHD, sendo as 

das diferentes equações tratadas matematicamente de forma ser possível implementar o algoritmo de 

cálculo.  

O método iterativo apresentado permite obter, para um determinado problema proposto, a geometria 

do filme lubrificante e a respectiva distribuição de pressão normal no contacto.  

No capitulo 4 é estudado um problema real: um rolamento de rolos de utilização aeronáutica. A 

geometria das superfícies em contacto e as condições severas de funcionamento do referido 

rolamento permitem avaliar a capacidade de cálculo do modelo numérico desenvolvido. Para as 

diversas condições impostas são determinadas a geometria do filme lubrificante e a distribuição de 

pressão no contacto.  

Usando os resultados obtidos, são analisadas as influências dos parâmetros velocidade e carga na 

espessura no centro do contacto e espessura mínima do filme lubrificante, bem como a influência da 

ondulação das superfícies.  

De forma a complementar o estudo do rolamento de rolos, no capitulo 5 é abordado o problema do 

comportamento do fluido lubrificante como sendo não Newtoniano. O interesse é o de implementar 

um algoritmo a partir do qual seja possível obter as tensões de corte no fluido lubrificante quando se 

consideram diferentes velocidades de escorregamento.  

Considerando o comportamento viscoelástico do fluido lubrificante, foi implementado um algoritmo de 

cálculo numérico e proposta uma simulação do contacto EHD. Consideram-se para isso a geometria 

e distribuição de pressão obtidas no capítulo 4, e obtém-se as tensões de corte no fluido lubrificante 

correspondentes.  

No último capítulo desta dissertação são apresentados os resultados obtidos para as tensões de corte 

no fluido lubrificante, com base nas quais se calculam os coeficientes de atrito locais e o coeficiente 

de atrito global no contacto. São ainda analisadas as influências do parâmetro velocidade, da 

velocidade de escorregamento e da pressão Hertziana equivalente sobre o coeficiente de atrito 

global, bem como da ondulação das superfícies em contacto.  


