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Análise de óleos e a sua
importância
A prática da análise de óleos em serviço ou da análise de óleos usados é bastante antiga, tendo-se iniciado há mais de um século em
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que consiste em avaliar a condição de uma máquina reunindo periodicamente dados sobre os principais indicadores de integridade da
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resentemente as empresas despendem grandes quantidades de dinheiro em substituição de componentes
de máquinas que se desgastam devido ao
HIWIQTIRLS MRWYǻGMIRXI HSW WIYW ¾PISW
PYFVMǻGERXIW
De facto, conhecer e saber interpretar
mudanças nas propriedades do óleo pode
permitir aumentar o tempo de atividade e
ZMHEÅXMPHSWEXMZSW4HIWIQTIRLSIEǻEFMPMdade de um equipamento poderão ser otimizados e problemas mitigados pela obtenção
de certas informações, tais como a presença
HI UYERXMHEHI HI HIXVMXSW SY TEVX¸GYPEW HI
TI±EWHIWKEWXEHEWRS¾PISPYFVMǻGERXI WMREP
HIIVSWSISYGSRXEQMRE±S
&ER«PMWIHIXEPLEHEªWGEVEGXIV¸WXMGEWHI
¾PISW PYFVMǻGERXIW SY SYXVSW ǼYMHSW TSWWMFMPMXEQ SFXIV MRJSVQE±ÀIW GV¸XMGEW HI EZMWS
prévio que podem ser indicativas de falha de
uma máquina ou equipamento. Analisando e
ZIVMǻGERHS YQE XIRH´RGME HSW HEHSW WIV«
TSWW¸ZIP EKIRHEV E QERYXIR±S ERXIW UYI
TSWWE ZMV E SGSVVIV EPKYQE JEPLE GV¸XMGE QERYXIR±STVIZIRXMZE

36

MANUTENÇÃO 144

A realização de testes de rotina permitirá
manter-se atualizado e informado permitindo
ao mesmo tempo gerir os riscos para o seu
IUYMTEQIRXSIEWYEIǻGM´RGME4YWINEIWXEV
sempre um passo à frente dos problemas.
De entre os diversos parâmetros a analisar no óleo, destacam-se a monitorização de
EPKYQEW HEW WYEW TVSTVMIHEHIW J¸WMGEW QIG¬RMGEWIUY¸QMGEW
A determinação da presença de metais
pela técnica de ICP-MS (inductively coupled
plasma-mass spectrometry) representa um
Q³XSHSWMQTPIWV«TMHSI\EXSITVIGMWSTEVE
MHIRXMǻGEV I UYERXMǻGEV E TVIWIR±E HI IPIQIRXSW ZIWX¸KMSWQIXEMWHIHIWKEWXIEHMXMZSWGPSVSIIR\SJVIIQQEXVM^IWHI¾PIS
4YXVE X³GRMGE HI I\XVIQE MQTSVX¬RGME ³
E JIVVSKVEǻE 5EVE VIEPM^EV E JIVVSKVEǻE EREP¸XMGE SW VIW¸HYSW W¾PMHSW WYWTIRWSW RYQ PYFVMǻGERXIWSWITEVEHSWIWMWXIQEXMGEQIRXI
depositados numa lâmina de vidro. A lâmina
³I\EQMREHEWSFYQQMGVSWG¾TMSTEVEHMWXMRKYMV S XEQERLS HE TEVX¸GYPE GSRGIRXVE±S
composição, morfologia e condição da suTIVJ¸GMIHEWTEVX¸GYPEWHIHIWKEWXIJIVVSWSI

não ferroso. Esse teste permite revelar uma
GSRHM±SHIHIWKEWXIERSVQEPMHIRXMǻGERHS
o desgaste do componente, como este foi
criado e qual a sua causa.
& GSRXEKIQ HI TEVX¸GYPEW ³ S Q³XSHS
usado para monitorizar a contaminação sóliHE HI ǼYMHSW RSZSW I IQ WIVZM±S (EHE EYmento num código ISO representa uma duTPMGE±SHSRÅQIVSHITEVX¸GYPEWRIWWEJEM\E
HI XEQERLS 4W G¾HMKSW .4 TEVE TEVX¸GYPEW
#ƌQ#ƌQI#ƌQWSHIWGVMXSWTIPE3SVQE.4
O recurso à análise por técnica de infraZIVQIPLSW +8.7 HI ¾PISW PYFVMǻGERXIW YWEHSW JSVRIGI MRJSVQE±ÀIW QSPIGYPEVIW ÅXIMW
WSFVIEWEPXIVE±ÀIWRSPYFVMǻGERXIIRSGSQTEVXMQIRXS QIG¬RMGS E WIV PYFVMǻGEHS .WWS
XSVREEX³GRMGEYQEJIVVEQIRXEIǻGE^HIXVMEgem em programas de manutenção. Alguns
TEV¬QIXVSWGSRWIKYIQWIVMHIRXMǻGEHSWTSV
esta técnica como a presença de fuligem,
S\MHE±S HIKVEHE±S HS ¾PIS TVIWIR±E
de contaminação com gasóleo, gasolina ou
anticongelante.
A presença de água enquanto contaminante poderá ser igualmente determinada
por recurso a um equipamento de Karl-FiWLIV TSHIRHS WIV UYERXMǻGEHS ES R¸ZIP HSW
TTQ TEVXIWTSVQMPLS

A realização de testes de
rotina permitirá manter-se
atualizado e informado
permitindo ao mesmo
tempo gerir os riscos para
o seu equipamento e a sua
åĀÏĞéĻÏĞ±ũƐkƣƐžåĥ±ØƐåžƒ±ŹƐ
sempre um passo à frente
dos problemas.
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Figura 1. *WTIXVSMRJVEZIVQIPLSHIYQ¾PISYWEHS JSRXILXXT[[[RMGSPIXG^G^

Para além dos parâmetros acima descritos,
EPKYRWTEV¬QIXVSWJ¸WMGSWGSQSEZMWGSWMHEHI E }( I }( HIZIV« WIV GSRXVSPEHE
QIHMHE HE VIWMWX´RGME HI YQ ǼYMHS ES IWcoamento ou deformação por cisalhamenXS 5SV ǻQ E UYERXMǻGE±S HS :EPSV GMHS
deverá ser controlada. Uma alta concentra±S HI GSQTSWXSW «GMHSW RYQ PYFVMǻGERXI
pode levar à corrosão das peças da máquiRE I HSW ǻPXVSW HI ¾PIS IRXYTMHSW HIZMHS ª

formação de verniz e lodo. Tão importantes
como os ensaios laboratoriais, serão a recolha da amostra e a forma como a mesma é
recolhida. Para tal será necessária uma correta seleção dos frascos de recolha, bomba
de vácuo e tubos.
Como deverá ser efetuada a recolha
HE EQSWXVE HS ¾PIS$ &W EQSWXVEW TVIGMWEQ MRGPYMV S ǼYMHS UYI QIPLSV VITVIWIRXE
o óleo que circula pelo sistema durante as

operações normais. Se forem efetuadas recolhas de vários compartimentos, comece
com os sistemas de limpeza - geralmente o
sistema hidráulico, o sistema de transmissão
SYHMVI±SIǻREPQIRXISWMWXIQEHSQSXSV
Tenha em atenção que deverá utilizar um
RSZSXYFSTEVEGEHEQ«UYMRESYQSXSVIWpecialmente importante descartar a tubagem
após a amostragem do óleo, pois a fuligem
e os aditivos do óleo podem permanecer e
contaminar outras amostras.
*WXIWEWTIXSWXIVSMRǼY´RGMEREGEVEGXIrização posterior do óleo, uma vez que permiXMVEQKEVERXMVEEYW´RGMEHIGSRXEQMRE±ÀIWI
a representatividade do produto.
De modo geral os resultados provenientes de uma análise ao óleo permitem um
KVERHI RÅQIVS HI ZERXEKIRW RSQIEHEmente, aumentar a disponibilidade e produtividade do equipamento, reduzir custos associados às etapas de manutenção, garantir a
SGSVV´RGMEHIQIRSVRÅQIVSHIMRXIVVYT±ÀIW
e paragens produtivas. Em suma permitirá
ter um grande de conhecimento aprofunHEHS HS XMTS HI ǼYMHS IQTVIKYI I TIVQMXI
UYISWIUYMTEQIRXSWSTIVIQEYQR¸ZIPHI
desempenho ideal e a uma operação mais
ecológica. M
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