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1. RECOLHA DE AMOSTRAS

A

amostra tem que ser representativa da carga total de óleo no
sistema.
Como condição base nunca deve ser recolhida uma amostra de óleo frio. O óleo deve ter estado em utilização, de forma que a
amostra nos indique o que se passa nas condições de utilização. IdealQIRXI WIQTVI UYI TSWW¸ZIP HIM\EV GSVVIV YQ PMXVS HI ¾PIS ERXIW HI
retirar a amostra de forma a limpar bem o ponto de recolha e a garantir
que qualquer óleo estagnado não é recolhido na amostra.
Há dois objetivos principais para a amostra ser representativa. O
TVMQIMVS³UYISWHEHSWWINEQǻ«ZIMW&EQSWXVEHIZIWIQTVIWIVVIXMVEHEHIJSVQEEKEVERXMVUYII\MWXISQ«\MQSHIMRJSVQE±STSWW¸ZIP
por mililitro de óleo.
Esta informação está relacionada, no caso do óleo, com critérios
HI PMQTI^E TVIWIR±E SY EYW´RGME HI «KYE HITPI±S VIHY±S HE
UYERXMHEHIHIEHMXMZSWIETVIWIR±EHITEVX¸GYPEWHIHIWKEWXIKIVEdas pelos equipamentos.
4WIKYRHSSFNIXMZS³QMRMQM^EVTSWW¸ZIMWGSRXEQMRE±ÀIWUYITSWsam ocorrer durante a recolha da amostra, de maneira a não haver
UYEPUYIVIVVSESWIVIQMHIRXMǻGEHSWGSRXEQMRERXIWUYIREVIEPMHEHI
RSI\MWXIQRSWMWXIQEIQER«PMWI
5EVEKEVERXMVIWXIWHSMWSFNIXMZSWHIZIQWIVHIǻRMHSWIQERXMHSW
os mesmos processos de recolha de amostra, os equipamentos de recolha e o ponto de recolha.
Estes processos devem ser conhecidos e seguidos por todos os
elementos que fazem as recolhas de amostras.

2. ANÁLISES LABORATORIAIS
4WXMTSWHIER«PMWIWVIEPM^EHEWRSVQEPQIRXIEPYFVMǻGERXIWIQWIVZM±S
HMZMHIQWIIQXV´WKVYTSW
E ER«PMWIW ªW GEVEGXIV¸WXMGEW J¸WMGEW I UY¸QMGEW HSW PYFVMǻGERXIW
em serviço:
• EWTIXS
• :MWGSWMHEHIGMRIQ«XMGE Es(ISYEs(
• 3ÅQIVS«GMHSXSXEP 8&3
• 3ÅQIVSF«WMGSXSXEP 8'3ƳQEMWYXMPM^EHSIQ¾PISWHIQSXSV
F análises a desgastes no componente (metais de desgaste):
• +IVVS
• (V¾QMS
• *WXERLS
• (LYQFS
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•
•
•
•
•
•
•

(SFVI
3¸UYIP
&PYQ¸RMS
:ER«HMS
5VEXE
8MX¬RMS
2ERKER´W

G análises à aditivação do óleo
• («PGMS
• >MRGS
• '«VMS
• 2SPMFH³RMS
• 2EKR³WMS
• 'SVS
H análises a contaminantes
• KYE
• ¾HMS
• 1¸XMS
• MP¸GMS
• Potássio.
I alguns testes de análise ao estado do óleo utilizados maioritariamente em sistemas hidráulicos e de circulação
• RULERƳ2³XSHSHIER«PMWIUYITIVQMXIIWXEFIPIGIVSTVIZMW¸ZIPXIQTSHIZMHEÅXMPHIYQPYFVMǻGERXIEXVEZ³WHEER«PMWIHE
WYEVIWIVZEERXMS\MHERXI.RHMGEHSIQTIVGIRXEKIQ ¾PISRSZS
XIQ   2YMXS MQTSVXERXI IRUYERXS EY\MPMEV TEVE HIGMWÀIW
WSFVITSWW¸ZIMWVIJVIWGEQIRXSWSYQYHER±EWXSXEMWHIGEVKEW
de óleo.

Através de um equipamento móvel,
fazendo a leitura do QR code associado a
um componente, pode ser feito o registo
da amostra a enviar para o laboratório,
evitando-se enganos no componente ou
ĻŇƐĮƣÆŹĞĀÏ±ĻƒåƐåķƐžåŹƽĞÓŇũ
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•

MPCƳ2³XSHSHIER«PMWIHSR¸ZIPHIPEGEWI\MWXIRXIWRSWMWXIQE9QEQIQFVERE³YXMPM^EHETEVEZIVMǻGEVIQJYR±SHS
KVEYHIWEXYVE±SWIEUYERXMHEHIHIPEGEW³RSVQEPWII\MKI
monitorização ou se tem que haver um procedimento de limTI^EIWYFWXMXYM±SHSPYFVMǻGERXI

Estas bases de dados sobre equipamentos resultam em informação sobre mais de 25 milhões de pontos de aplicação de
PYFVMǻGERXIW
*WXIWPEFSVEX¾VMSWVIEPM^EQQEMWHIER«PMWIWEPYFVMǻGERXIW
por ano alimentando, assim, o enriquecimento do conhecimento sobre
IUYMTEQIRXSWIPYFVMǻGERXIW
Trabalham ainda, no programa Shell Lube Analyst cerca de 500
X³GRMGSW IWTIGMEPMWXEW TEVE MRXIVTVIXEV SW VIWYPXEHSW I ZIVMǻGEV EX³
que ponto os valores obtidos indicam um estado normal, de alerta
SYGV¸XMGSTVSHY^MRHSVIPEX¾VMSWUYIMRJSVQEQSGPMIRXIWIEER«PMWI
indica que não é necessária qualquer intervenção ou monitorização
HS IUYMTEQIRXS SY HS PYFVMǻGERXI SY TIPS GSRXV«VMS WI ³ JYRHEQIRXEPYQEE±SISKVEYHIYVK´RGMEHEQIWQEƳUYERHSXIV«HI
ser feita.

PLATAFORMA WEB

Figura 1. Escala de valores de MPC.

•

•

Contagem de partículas – mede as dimensões e quantidade
HEW TEVX¸GYPEW I\MWXIRXIW RS ¾PIS 2YMXEW X³GRMGEW HI QIHMHE
WSFEWIEHEWRE3SVQE.45SVIWXERSVQEWSHIWMKREHSWXV´WRÅQIVSWUYIMRHMGEQSKVEYHIPMQTI^EHS¾PIS
FEWIEHSWRSRÅQIVSHITEVX¸GYPEWGSQHMQIRWÀIWMKYEMWSY
MRJIVMSVIWEQMGVSRWQMGVSRWIQMGVSRWPISWGSRWMHIVEHSWPMQTSWX´QRSVQEPQIRXIZEPSVIWHIGSRXEKIQHITEVX¸GYPEWHISY
FTIRƳQ³XSHSV«TMHSHIMHIRXMǻGEVZ«VMSWTEV¬QIXVSWHS¾PIS
5SHIQ WIV MHIRXMǻGEHSW TVSHYXSW VIWYPXERXIW HE HIKVEHE±S
HS PYFVMǻGERXI GSQS ¾\MHSW WYPJEXSW I RMXVEXSW FIQ GSQS E
TVIWIR±EHIGSRXEQMRERXIWGSQS«KYEGSQFYWX¸ZIPKPMG¾MWI
VIW¸HYSWGEVFSRSWSW8EQF³Q³TSWW¸ZIPEJIVMVETVIWIR±EHI
aditivos com o ditiofosfato de zinco e fenóis.

Os utilizadores são registados na plataforma e podem aceder ao portal
através do site www.lubeanalyst.shell.com. Neste portal, o utilizador
pode acede aos resultados de todas as amostras enviadas para o laboratório, por componente, estando armazenados os resultados refeVIRXIWESWÅPXMQSWWIXIERSW
Pode, assim, tirar relatórios sobre os seus equipamentos, quais e
quantos necessitaram de uma ação (monitorização ou intervenção soFVISIUYMTEQIRXSSYWSFVISPYFVMǻGERXIIXSSYQEMWMQTSVXERXI
que parâmetros obrigaram a essas intervenções.
Mais do que os resultados referentes a uma amostra, é necessário
haver uma atenção especial às variações nos valores dos parâmetros
IªWWYEWGYVZEWHIXIRH´RGMEHIJSVQEEWIXMVEVSQ«\MQSTEVXMHSHI
YQWMWXIQEHIGSRXVSPSIQSRMXSVM^E±SHIPYFVMǻGERXIW

Figura 2. DashboardHE5PEXEJSVQELIPP1YFI&REP]WX

3. NOVO SHELL LUBE ANALYST
4LIPP1YFI&REP]WX 1&³STVSKVEQEHELIPPTEVEQSRMXSVM^E±S
HSIWXEHSHSPYFVMǻGERXIIHSIUYMTEQIRXS
A nova versão, que foi lançada em novembro de 2019, permite
agora a utilização da Internet of Things para aceder aos resultados das
amostras e fazer o seu registo na plataforma informática e ainda gerar
QR codes para cada sistema GSQTSRIRXIPYFVMǻGERXI
Através de um equipamento móvel, fazendo a leitura do QR code
associado a um componente, pode ser feito o registo da amostra a
enviar para o laboratório, evitando-se enganos no componente ou no
PYFVMǻGERXIIQWIVZM±S
As análises são realizadas em trinta laboratórios acreditados pela
LIPP GSQ QEMW HI  ERSW HI I\TIVM´RGME RS WIGXSV HEW ER«PMWIW E
PYFVMǻGERXIWIQ serviço.
8´Q FEWIW HI HEHSW QYMXS GSQTPIXEW GSQ MRJSVQE±S WSFVI
IUYMTEQIRXSW GSQ QEMW HI   GSQTSRIRXIW UYI GSVVIWTSRHIQEQEMWHIIUYMTEQIRXSWǻ\SWIQ¾ZIMW

O risco de analisar cada resultado de uma forma isolada, sem obserZEVEXIRH´RGMEHSWZ«VMSWZEPSVIWSFXMHSWESPSRKSHIYQTIV¸SHSHI
XIQTSXIQYQEMPYWXVE±SGPEVERSTV¾\MQSI\IQTPS

Figura 3.*\IQTPSHIHIWKEWXIERSVQEPHIYQEGETE
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Neste caso, a análise indicará alguma presença de cobre e, provavelQIRXIEYW´RGMEHIIWXERLSIGLYQFS
Olhando apenas esta análise o mais natural é que se procurem ra^ÀIWTEVESHIWKEWXIUYISVMKMRIETVIWIR±EHIGSFVIRSPYFVMǻGERXIUYERHSREVIEPMHEHIIQEQSWXVEWERXIVMSVIWN«XMZIQSWR¸ZIMWHI
chumbo e de estanho que indiciariam que se estava a desenvolver o
TVSFPIQEMHIRXMǻGEHSEGMQE
9QVIWYPXEHSMWSPEHSUYIRSIWXINERSVQEPRS³WYǻGMIRXITEVE
nos informar se algum dos parâmetros está associado a uma potencial
JEPLE GSQ HERSW RS IUYMTEQIRXS 4W RSZSW FSPIXMRW HI ER«PMWI X´Q
uma nova imagem com o alerta muito importante para resultados anteriores que já não estivessem dentro dos parâmetros normais, como
TSHIQSWZIVRSI\IQTPSEFEM\S
Neste caso, chama-se a atenção para o facto de, em duas amostras anteriores, o valor de desgaste de componentes em cobre ter de
ser controlado.

F Caso não disponha de um QR code poderá, também, fazer o registo na aplicação inserindo os dados dos códigos do equipamento e
HSWJVEWGSWHIEQSWXVE
G +E^IVETIWUYMWEHSWGSQTSRIRXIWUYIIWXSVIKMWXEHSWIZIVMǻGEV
SWWIYWG¾HMKSW
H :IVSWVIWYPXEHSWHEWER«PMWIWMRGPYMRHS
a. (SRHM±SHSPYFVMǻGERXIIHSIUYMTEQIRXS
b. )MEKR¾WXMGSªEQSWXVEGSQEWWYKIWXÀIWHIE±S
c. Todos os testes feitos e os respetivos resultados.

Figura 4. *\IQTPSHIYQFSPIXMQHIER«PMWI

3EEQSWXVEERXIVMSVªUYIJSMEREPMWEHE MRHMGEHEEZIVHIXEQF³QYQ
HSWZEPSVIWHIER«PMWI 8'3SFVMKEEYQEMRXIVZIR±SRSPYFVMǻGERXI
QYHER±ESYEXIWXS

APP PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
A aplicação para dispositivos móveis além de permitir ao utilizador reGIFIVRSXMǻGE±ÀIWUYERHSSWVIWYPXEHSWIWXSGSRGPY¸HSWSYWIQTVI
UYIL«UYEPUYIVRIGIWWMHEHIHIE±S QSRMXSVM^E±SSYMRXIVZIR±S
da sua parte, tem ainda as seguintes JYRGMSREPMHEHIW

A Shell, através da sua nova plataforma de monitorização do estado
HS PYFVMǻGERXI IQ WIVZM±S TIVQMXI QEMSV JEGMPMHEHI REW MRXIVE±ÀIW
com este programa de controlo de condição, podendo o utilizador
receber todo o tipo de alertas e consultar todos os resultados das
amostras enviadas utilizando tanto um computador como um dispositivo móvel.
Estas funcionalidades permitem maior controlo sobre o estado dos
PYFVMǻGERXIW IQ WIVZM±S SJIVIGIRHS QEMSV MRJSVQE±S TEVE EW HIGMsões a tomar na gestão diária de uma instalação industrial. Para mais
informações consulte, por favor, www.lubeanalyst.shell.com. M

Spinerg – Soluções para Energia, Unipessoal, Lda.

E Registo de uma amostra ao fazer a leitura do QR code dos compoRIRXIWIHSWJVEWGSWHIEQSWXVE
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