
JASO adota novo teste de desgaste em óleos para motor diesel 

 
A JASO (Japanese Automotive Standards Organization), entidade que regula os padrões 

automotivos no Japão, adotou recentemente um teste de desgaste do trem de válvulas 

em óleos lubrificantes para motores diesel, que acaba com a dependência de testes em 

motores que não estão mais em circulação e óleos de referência que não estão em uso. O 

novo teste JASO M354:2015 utiliza um motor Hino N04C, que atende aos mais 

recentes padrões de emissões veiculares. 

 

A JASO projetou o teste de desgaste de válvulas de maneira que ele possa ser executado 

no mesmo motor e ao mesmo tempo do teste de detergência (piston detergency test), o 

que significa uma economia razoável para os formuladores de lubrificantes. 

 

O padrão JASO M355 é recomendado pelos principais fabricantes japoneses de motores 

diesel pesados: Hino, Mitsubishi Fuso e UD Trucks, para empresas no Japão e em 

outros mercados. Essa especificação também é largamente adotada nos países asiáticos. 

 

O teste de desgaste do trem de válvulas é um dos quarto testes da JASO M355 que 

também inclui 11 testes de bancada. Trata-se de um teste que especifica a habilidade do 

óleo de proteger contra o desgaste, quando o motor se torna carregado de fuligem, que é 

uma preocupação crescente, uma vez que um dos mais populares métodos de redução de 

emissões efetua a coleta da fuligem despejando partículas no óleo de motor.   

 

Por 16 anos, o teste foi rodado em um motor Mitsubishi Fuso 4D34T4, que não é mais 

produzido, fazendo com que os laboratórios de teste não o tenham mais em suas 

bancadas. Também havia problemas com dois dos óleos de referência DV1 e DV2, 

utilizados para calibrar os motores de teste. A produção do óleo DV1, foi 

descontinuada, assim como também a dos aditivos usados para fabricar o DV2.  

 

O coordenador da força tarefa para revisão dos padrões para óleos de motor diesel da 

JASO, Kenji Tomizawa, disse que o novo teste também traz a vantagem de atender aos 

padrões de controle de emissões, que se tornaram mais rígidos desde que o velho motor 

Mitsubishi começou a ser utilizado.   

 

O teste JASO M354:2015 mede a habilidade do óleo lubrificante de prevenir o desgaste 

relativo à presença de fuligem, durante 200 horas de funcionamento. Conforme o motor 

funciona, o nível de resíduo de carbono no cárter aumenta, e o procedimento requer que 

ele atinja pelo menos 3.0% da massa do óleo, ao fim do teste. 

 

O teste anterior rodava por 160 horas e tinha que ser rodado isoladamente. A força 

tarefa que desenvolveu o novo teste conseguiu elaborá-lo de forma a poder rodar 

simultaneamente com o teste de detergência JASO M336, que foi atualizado no ano 

passado. Isso foi uma realização significativa, porque os testes de motor são a parte 

mais cara do processo de aprovação de um óleo.    

 

Além de escolher um novo motor e novos procedimentos de teste, a força tarefa 

estabeleceu os limites do teste e também desenvolveu novos óleos de referência usados 

para calibrar os motores de teste, chamados de DV3 e DV4. 


