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Um sistema hidráulico deve ser limpo se operado com fluido degradado ou seriamente 
contaminado.  

Enxaguar o equipamento novo com um fluido intermediário reduz os riscos de 
contaminação de fluido. 

Deve-se agendar a limpeza periódica dos sistemas mais antigos que não foram limpos 
recentemente. 

 
Equipamento operacional usado: Sempre que o fluido usado Fyrquel

®
 alcançar a acidez de fluido 

degradado -- mais do que 0,20 TAN -- ou se for contaminado seriamente com líquidos ou sólidos, o fluido 
deve ser drenado adequadamente e, antes de ser reenchido com um novo fluido, o reservatório deve ser 
inspecionado e o sistema enxaguado ou limpo conforme necessário. 
  
Equipamento hidráulico novo: Ao encomendar novos equipamentos, especialmente turbinas a vapor, 
devem-se adotar medidas para proteger a limpeza do sistema hidráulico do risco de o interior do percurso 
do fluxo nas bombas, na tubulação, permutadores de calor e outros conter óleos residuais do processo, 
fluidos contra ferrugem e outros contaminantes suspensos ou solúveis que não serão removidos por filtros 
de partículas. O procedimento da Opção 2 abaixo é altamente recomendado, incluindo o uso de blocos ou 
válvulas de lavagem. Se isso não for feito, o reservatório deve, pelo menos, ser inspecionado visualmente 
para confirmar a condição limpa aproximadamente 24-72 horas após a circulação inicial do fluido de 
enchimento original. Uma análise e amostra de fluido padrão podem não detectar este tipo de 
contaminação de solúvel ou corpo estranho.  
 
Fluido hidráulico operacional mais antigo: Apesar dos itens de segurança e das boas práticas de 
manutenção, substâncias contaminantes tenderão a se acumular gradualmente nas áreas de fluxo baixo do 
sistema, especialmente no reservatório. A agitação dessa camada pode resultar em descarga rápida da 
bomba ou de outros bloqueios do filtro. Os contaminantes sólidos também podem acumular sem serem 
detectados pela análise de fluido rotineira no fluido circulante. Os fluidos operacionais devem ser 
substituídos periodicamente. Os sistemas precisam ser limpos periodicamente.  
 
Há quatro formas gerais de limpar um sistema hidráulico. Entre em contato com o seu representante 
Fyrquel

®
 para obter uma recomendação individual. Os tambores contendo fluidos usados devem sempre 

ser marcados adequadamente. A maior parte dos Fyrquel
®
 usados se qualificará para devolução no 

programa Fyr-back
®
, evitando os custos de eliminação, e o seu representante Fyrquel

®
 pode auxiliar. 1-5 

dias após instalar o novo fluido, deve-se tirar uma amostra Fyr-check
®
 para checar a qualidade do fluido da 

base e confirmar os resultados da limpeza, já que o objetivo é adicionar novo fluido limpo a um sistema 
hidráulico limpo. Use panos sem fiapos para limpar as superfícies.  

 
1. Faça uma simples substituição de fluido e limpeza manual 
Drene os fluidos usados o mais rapidamente e quente possível para limitar o fluido residual excessivo na 
tubulação. Inspecione o reservatório, coador de sucção e outras peças acessíveis. Substitua os filtros.  
 
2. Use um fluido intermediário para enxaguar o percurso do fluxo 
Drene o fluido usado o mais rapidamente e quente possível para limitar o acúmulo. Limpe manualmente o 
reservatório e os alojamentos do filtro usando panos sem fiapos, conforme necessário. Substitua os filtros. 

Instale Fyrquel 220 suficiente para que as bombas possam circular o fluido. Normalmente, isso é cerca de 
75% da capacidade total indicada do sistema. Enxague ou lave por cerca de 24 horas. As válvulas devem 
ser manipuladas aproximadamente seis vezes por hora e os resfriadores devem ser trocados 
aproximadamente a cada 30 minutos. O acumulador também deve ser enxaguado. Termine drenando o 
fluxo intermediário ou o fluido de enxágue o mais rapidamente e quente possível. Substitua os filtros, 
reinspecione e limpe o reservatório conforme necessário.  
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3. Faça uma lavagem turbulenta recomendada pelos OEM padrão, contratando terceirizados 
Certifique-se de drenar o fluido de lavagem e reiniciar as operações com novo fluido.  
 

4. Limpe o percurso do fluido usando um produto detergente especial, o fluido de limpeza Fyrquel 
Este foi projetado para resolver problemas graves. Entre em contato com o seu representante 
Fyrquel

®
antes de optar por este procedimento e usar este produto especial de resolução de problemas. 

Existe um boletim especial mediante solicitação, com procedimentos passo a passo de Orientação sobre o 
Fluido de Limpeza Fyrquel

®
  que precisam ser seguidos.  


