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Tópicos gerais 
 

O que são fluidos Fyrquel
®
? 

Os fluidos Fyrquel
®
 são fluidos sintéticos de éster de triaril fosfato não aquosos autoextintores (resistentes 

ao fogo) usados em fluidos hidráulicos industriais e aplicações lubrificantes em todo o mundo. Os fluidos 
Fyrquel

®
 possuem uma longa história de fornecer aos usuários milhões de horas de operação confiável e 

segura. Os fluidos de éster de fosfato são classificados por ISO como classe separada com a designação 
“HFDR”. Fluidos sintéticos do tipo não fosfato de éster não são autoextintores e, portanto, são classificados 
separadamente como ISO HFDU.  

 

Por que devo usar um fluido de éster de fosfato resistente a incêndio? 

Usar um fluido resistente a incêndio reduz o risco de um incêndio catastrófico e poupa vidas. Os fluidos de 
éster de fosfato são fluidos autoextintores superiores resistentes a incêndio. Os incêndios envolvendo óleos 
minerais e fluidos sintéticos não autoextintores propagam chamas que podem criar um incêndio difícil de 
apagar. Incêndios se propagam rapidamente. O uso de um fluido de éster de fosfato inerentemente 
autoextintor da classe ISO HFDR é exigido pela maior parte de OEMs de turbinas a vapor.  

 

Por que os fluidos de éster de fosfato Fyrquel
®
 são preferidos pelos principais OEMS?  

O éster de fosfato é o fluido hidráulico resistente a incêndio preferido especificado por todos os principais 
OEMs industriais e de aviação como Airbus, BHEL, Boeing, Alstom, GE Energy, Hitachi, LMZ, MHI, 
Shanghai Turbine, Siemens, Westinghouse e outros devido às vantagens de segurança de incêndio 
importantes que existem ao usar fluidos sintéticos do tipo éster de fosfato autoextintor (resistente a 
incêndio). Outros tipos de fluidos sintéticos são facilmente demonstrados como propagadores das chamas 
uma vez inflamados. Os fluidos éster de fosfato são resistentes a chamas e autoextintores.  

 

Qual é a vantagem da proteção a incêndio autoextintora de Fyrquel
®
? 

A vantagem autoextintora dos fluidos éster de fosfato Fyrquel
®
 é demonstrada em um pequeno vídeo de 5 

minutos disponível em www.fyrquel.com. Todos os outros fluidos sintéticos, incluindo o tipo éster poliol POE 
e glicol de polialquileno PAG, possuem um calor de combustão muito maior do que o éster de fosfato e 
nesta simples demonstração aparecem mantendo a própria combustão. Adicionalmente, o núcleo de fosfato 
tem um papel importante para eliminar o fogo de forma muito parecida com as substâncias químicas 
baseadas em fosfato usadas no combate a incêndios florestais e em certos tipos de extintores de incêndio 
manuais. Outros padrões globais da indústria, incluindo o teste de spray ISO ISO/DIS 15029-2, teste de 
ignição de mangueira a quente ISO 20823 e os métodos de teste de pavio ISO 14935 mostram isso 
também.  

 

Todos os fluidos funcionais éster de fosfato são resistentes a fogo na mesma classificação? 

Os fluidos de éster de fosfato resistentes a fogo possuem um registro excelente para impedir incêndios em 
aplicações de fluido industrial e de aviação comercial. As exigências de desempenho dessas aplicações 
diferem significativamente e são servidas por dois tipos diferentes de éster de fosfato. Os ésteres de triaril 
fosfato usados nos lubrificantes e fluidos hidráulicos industriais resistentes a incêndio Fyrquel

®
 são muito 

mais estáveis e menos voláteis do que o éster de trialquil fosfato usado para a aplicação de fluido hidráulico 
de aviação.  

 

Os fluidos Fyrquel
®
 são compatíveis com nitrilo, também chamados de Buna N ou vedações de 

neopreno, O-rings ou mangueiras? 

Os fluidos Fyrquel
®
 não são classificados compatíveis com nitrilo/Buna N ou neopreno. Contacte o 

representante Fyrquel
® 

da ILC ou visite www.fyrquel.com para rever o Boletim do Produto chamado 
Compatibilidade para obter uma lista de materiais compatíveis, incluindo borracha butílica, fluorcarbono, 
EPDM, PTFE (DuPont Teflon), náilon e outros.  

 

Boletim do produto 
Perguntas frequentes – fluidos Fyrquel® 

http://www.fyrquel.com/
http://www.fyrquel.com/
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Vocês recomendam mangueiras de polietileno clorado ou CPE para uso com Fyrquel
®
? 

Não recomendamos material para mangueira feito de CPE. As mangueiras de EPDM são recomendadas. 
Geralmente não recomendamos o uso de nenhum material elastomérico clorado com Fyrquel.  

 

Resuma os fluidos de controle de turbina da série Fyrquel
®
 EH que são normalmente usados em 

equipamentos BHEL, Alstom, GE Energy, Hitachi, LMZ, MHI, Shanghai Turbine, Siemens, 
Westinghouse.  

A breve descrição é mostrada em azul. Contudo, se você estiver comparando os fluidos Fyrquel® com outras 
marcas revendidas de fluidos de éster de fosfato autoextintores (resistentes ao fogo) vendidas por algumas 
empresas no passado, saiba que a maior parte desses são compostos do trixili fosfato de 1a geração como os 
produtos de ICL de 1a geração ICL chamados Fyrquel® EHC N e Fyrquel® L. O produto Fyrquel® EHC Plus 
de 3a geração possui o projeto mais sustentável, sem trixilil fosfato. Somente Fyrquel

®
 EHC Plus tem as 

vantagens de ser biodegradável, não é classificado pelo Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) das 
Nações Unidas como perigoso e não é regulado para transporte. Note que os fluidos de ésteres de fosfato 
também têm uma longa história de uso seguro protegendo as usinas energéticas com projeto de OEM 
Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) contra o risco de incêndio. A ICL fornece um produto especial 
chamado Fyrquel

®
 L somente para a aplicação de turbina a vapor LMZ. Apesar de não ser parte desta 

pergunta e resposta específica, o produto Fyrquel
®
 L tem o mesmo nome químico do trixilil fosfato, números de 

EC e CAS como o Fyrquel
®
 EHC N, mas é diferenciado por propriedades específicas para a aplicação LMZ.  

 

Série de produtos Fluidos de controle eletrohidráulicos Fyrquel
®
 

Família química Triaril fosfato éster, Aril fosfato 

Função do produto Fluidos autoextintores (resistentes a incêndio) 

Classe ISO HFDR 

 
Geração de produto Éster de triaril fosfato de primeira geração  

Nome do produto Fyrquel
®
 EHC N (também Fyrquel

®
 L usado em equipamento LMZ)  

Nome químico Trixilil fosfato 

Número CAS 25155-23-1 

Número EC 246-677-8 

Sinônimo(s) Trixilenil fosfato, TXP; Fenol, dimetilfosfato (3:1)  

Fórmula química empírica  C24H27O4P 
REACH Europa  01-2119531415-46-0001 

  
Geração do produto Éster de triaril fosfato de segunda geração 

Nome do produto Fyrquel
®
 EHC  

Nome da substância  

química Éster de trifenil fosfato butilado com base em trixilil fosfato 

Identificador do produto Mistura com trixilil fosfato baseada em éster de trifenil fosfato butilado 

No. de registro REACH  01-2119519251-50-0000 [68937-40-6]; 01-2119531415-46-0001 [25155-23-1] 

 

Nome do produto Fyrquel
®
 EHC S  

Nome químico Mistura de fosfato de trifenil butilado contendo > 10% de trifenil fosfato 

 Este produto de geração anterior ainda é fornecido por ICL mas não é mais 
promovido. 

Identificador do produto  Fenol, isobutilenado, fosfato (3:1) 

Sinônimo(s)  mistura de tert-butilfenil difenil fosfato 

No. do registro de REACH 01-2119519251-50-0000 (t-butilfenil difenil fosfato [68937-40-6]) 
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Geração do produto Éster de triaril fosfato de terceira geração 

Nome do produto Fyrquel
®
 EHC Plus  

Descrição da substância  

química Mistura de trifenil fosfato butilado, normalmente < 2-3% trifenil fosfato  

Número EC 273-065-8 

No. do registro de REACH 01-2119990477-21-0000 (tBUTPP com TPP baixo)  

Compatibilidade MOC Mesmos materiais de construção dos ésteres de fosfato de geração anterior 

Capacidade de mistura Completamente intercambiável e misturável com fluidos de éster de fosfato 
anteriores  

Aprovado por OEM Alstom, Westinghouse, GE Energy, Siemens, Shanghai Turbine, Harbin Turbine 

Troca de fluidos Consulte o seu representante Fyrquel
®
  

 

 

Quais são os principais tipos de fluido resistente ao fogo e como eles funcionam? 

Há dois tipos principais de fluidos resistentes. Os fluidos baseados em água, às vezes chamados de 
“fluidos aquosos”, dependem do conteúdo de água para fornecerem resistência ao fogo. Condições que 
resultariam em redução de perda de conteúdo de água nesses tipos de fluidos poderiam afetar seriamente 
as propriedades deles de resistência ao fogo. A ISO classifica esses fluidos como HFAE, HFAS, HFAB e 
HFC, dependendo da fórmula e da quantidade de água que está presente. ‘Fluidos sintéticos não aquosos’ 
dependem da composição química deles para conferir resistência a incêndio. Os fluidos Fyrquel

®
 estão 

nessa categoria e são classificados pelo ISO em uma classificação singular de HFDR devido ao 
comportamento único autoextintor (resistência a incêndio). A ISO classifica os fluidos sintéticos do tipo não 
éster de fosfato na categoria HFDU separada da ISO. A categoria HFDU inclui éster de poliol (POE), glicóis 
de polialquileno (PAG) e óleos vegetais. A próxima Pergunta &Resposta explica a superioridade de fluidos 
de éster de fosfato de HFDR como os fluidos Fyrquel

®
 comparados com outros tipos de fluidos sintéticos 

que não são à base de água. 

 

Todos os ‘Fluidos Não Aquosos Sintéticos’ fornecem desempenho semelhante ao dos fluidos 
resistentes ao fogo? 

O desempenho de resistência ao fogo difere de forma significativa ao comparar os tipos diferentes de 
fluidos sintéticos. Os ésteres de triaril fosfato de Fyrquel

®
 são fluidos resistentes ao fogo superiores devido 

a serem tanto autoextintores como difíceis de inflamar. Os fluidos sintéticos que não são tipo éster de 
fosfato, incluindo os que são compostos de éster poliol (POE) e éter poliol, também conhecidos como glicol 
de polialquileno (PAG), são facilmente demonstrados como fluidos que continuam a queimar uma vez 
inflamados.  

 

E quanto à avaliação do Electric Power Research Institute (EPRI) dos fluidos sintéticos de HFDU da 
classe ISO? 

Em 2011 o EPRI publicou a avaliação de fluidos eletrohidráulica de turbina (EHC). EPRI, Palo Alto, CA: 
2011. 1024580. Este relatório está disponível para usinas elétricas que são membros da EPRI e também 
estão disponíveis para compra na EPRI. A ICL comprou este relatório e pode discutir as informações nele 
contidas, mas as leis de copyright dos EUA impedem a ICL de distribuir cópias. Entre em contato com o seu 
representante Fyrquel

®
 se estiver interessado em conhecer os resultados de avaliação da EPRI. 

  

A importante vantagem autoextintora de proteção contra o fogo dos fluidos de éster de fosfato 
Fyrquel

®
 depende de aditivos ou muda durante o serviço?  

Não, a propriedade autoextintora de proteção contra incêndio é um recurso inerente dos ésteres de fosfato 
e não depende de aditivos, permanece inalterada durante o serviço e inafetada pela filtração.  

 

Por que somente os fluidos de éster de fosfato são especificados pelos OEMs de turbina a vapor 
para sistemas EHC?  

Em mais de 40 anos de uso, comprovou-se que os fluidos de éster de fosfato protegem as turbinas dos 
riscos de incêndio. A propriedade autoextintora única e essencial dos ésteres de fosfato fornece aos 
operadores dos equipamentos proteção de supressão de incêndio passiva. Isso pode reduzir a necessidade 
de adicionar dispendiosos sistemas de supressão contra incêndio ativos à usina energética. Usar os fluidos 
autoextintores Fyrquel

®
 reduz o risco de pulverização, incêndios em superfície quente e incêndios 
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pequenos, incluindo incêndios em líquidos acumulados e em isolamento de tubos. Os fluidos são 
otimamente projetados para proteger os equipamentos contra erosão da válvula, possuem compatibilidade 
não corrosiva com todos os metais, possuem excelentes propriedades lubrificantes para longa vida de 
bomba, são estáveis operacionalmente para longa vida de serviço de fluidos, mantêm viscosidade sem 
cisalhamento durante o serviço, possuem excelente liberação de ar e baixo conteúdo de cloro.  

 

Qual é a vida útil dos fluidos Fyrquel
®
? 

A vida útil dos lubrificantes e fluidos hidráulicos Fyrquel
®
 mantidos em tambores selados de fábrica 

armazenados adequadamente em abrigos em uma área seca e fresca é de pelo menos cinco anos a partir 
da data de fabricação. Uma pequena contaminação na água não afetará negativamente o desempenho do 
fluido. Contudo, mais água fará com que o fluido fique com aparência turva, já que o limite de solubilidade é 
excedido e isso acelerá a deterioração do fluido. A água adicional será vista como uma camada de água 
separada na parte superior do fluido da Fyrquel

®
, mais pesado do que a água. Os fluidos não mostrarão 

deterioração à inspeção visual, já que é necessária a análise de fluido. A ICL não recomenda que os 
usuários quebrem o importante selo da fábrica para abrir tambores e fazer amostra em campo dos fluidos 
muito antes do uso. Isso poderia inadvertidamente causar contaminação, especialmente de partículas finas 
e de água. Normalmente não é possível usar fluido como amostra de campo adequadamente de tambores 
sem contaminar a amostra. A ICL-IP recomenda contatar um representante Fyrquel

®
 se surgir uma 

preocupação sobre a adequação do novo fluido para serviço.  

  



 

 
 

    

 www.fyrquel.com 

Fyrquel
®
 EHC Plus 

Produto da série Fyrquel
®
 EH da última geração 

 
O que é o novo fluido Fyrquel

®
 EHC Plus?  

É um fluido de EHC ou de controle de turbina de éster de fosfato moderno de última geração melhorado. O 
Fyrquel

®
 EHC Plus é um fluido resistente a incêndio não aquoso, prontamente biodegradável, com a 

resistência ao fogo autoextintora exigida por OEMs de turbina a vapor. Os fluidos do tipo éster de fosfato são 
classificados pelo ISO em uma classe ISO HFDR separada devido à característica autoextintora única. Visite 
www.fyrquel.com para ver um vídeo de 5 minutos e entender melhor a vantagem autoextintora mencionada, 
comparando-a com fluidos de outros tipos. Também pedimos que os leitores visitem www.fyrquel.com a fim de 
rever o boletim Advantages of the Next Generation Fyrquel EHC Plus, que está listado na seção General 
Information e disponível em várias línguas.  

 

O novo produto é compatível com outros produtos de fluidos Fyrquel
®
?  

Fyrquel
®
 EHC Plus é totalmente misturável, intercambiável e compatível com todos os fluidos de éster de 

fosfato Fyrquel
®
 mantidos em condição normal, não sendo necessárias mudanças nos materiais de construção 

de equipamento. 

 

Quais são as vantagens comparadas com os produtos atuais?  

Fyrquel
®
 EHC Plus é formulado com a resistência oxidativa e a proteção de liberação de ar necessárias, e 

possui um projeto de produtos mais sustentável. Visite www.fyrquel.com para obter mais informações na seção 
Informações sobre o Produto, disponível em vários idiomas. É aprovado por OEM de turbina a vapor. 
Recomendamos que os clientes mudem para a Fyrquel

®
 EHC Plus em consulta com um representante 

Fyrquel
®
.  

 

Qual é a diferença de preço entre os produtos mais antigos de trixilil fosfato e o produto moderno?  

O novo produto normalmente tem preço menor. Contate o seu representante Fyrquel
®
.  

 

Como o “Sistema Harmonizado Globalizado” (GHS) das Nações Unidas causa impacto nos fluidos 
Fyrquel

®
? 

Os regulamentos REACH Europa e o Padrão de Comunicações de Perigos revisado OSHA dos EUA requerem 
as regras de adoção da classificação de perigos de GHS e o uso dos símbolos de perigos de GHS em MSDS 
tradicional e rótulos, mas em um padrão de tempo levemente diferente. Nos EUA, fabricantes químicos 
precisaram converter um MSDS antigo nas novas comunicações de perigos de SDS até 2015. ICL já fez esta 
mudança na maioria dos produtos Fyrquel

®
. A boa notícia é que Fyrquel

®
 EHC Plus não requer nenhuma 

classificação de GHS ou regulamento de transporte por causa de seu perfil de saúde humana e ambiental mais 
seguro reconhecido. Recomendamos que os operadores da usina geradora de energia contatem um 
representante Fyrquel

®
 para verem como é fácil mudar para o éster de fosfato moderno Fyrquel

®
 EHC Plus.  

 
  

http://www.fyrquel.com/
http://www.fyrquel.com/
http://www.fyrquel.com/
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Manuseio do Produto e Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente 
 

Como posso obter as últimas cópias da literatura do produto, orientações de aplicação e SDS? 

Contate o seu representante Fyrquel
®
. Também há cópias self-serve disponíveis em www.icl-ip.com após o 

registro. A SDS está disponível em vários idiomas e formatos regionais. Note que os padrões de 
comunicação de perigo mundial que regularam a formatação de MSDS e rótulos mudaram para adotar de 
forma geral o Sistema Harmonizado Global (GHS) das Nações Unidas, e esses documentos importantes são 
nomeados agora SDS. Na Europa isso já foi implementado, nos EUA a autoridade competente OSHA emitiu 
um padrão de comunicação de perigos revisada que requer implementação de classificação de GHS sobre o 
novo SDS até 2015. A ICL já atualizou a maior parte do MSDS de produtos aos novos formatos de SDS.  

 

O que significa o trixilil fosfato ter sido proposto para adição à lista de materiais candidatos, na 
Europa, a “Substâncias de Preocupação Muito Alta”? 

Contate o seu representante Fyrquel
®
 para receber uma cópia de uma carta de nosso Departamento HERA 

anunciando que a Agência Europeia de Substâncias Químicas (ECHA) listou o trixilil fosfato como candidato a 
“Substância de Preocupação Muito Alta”, como parte de seus regulamentos abrangentes de uso de 
substâncias químicas de REACH na UE. Parece que esta proposta pode ser aceita pelas autoridades de 
REACH com o tempo. Se for aceita, acionaremos os regulamentos de ECHA REACH na UE pedindo que os 
usuários mudem para ésteres de fosfato autoextintores modernos, que não contêm trixilil fosfato. A boa 
notícia é que os usuários que dependem do desempenho aautoextintor de um fluido de éster de fosfato para 
proteger a propriedade, equipamentos e pessoas de incêndio podem continuar a obter esse desempenho 
mudando facilmente para o moderno éster de fosfato Fyrquel

®
 EHC Plus.  

 

Os fluidos da série Fyrquel
®
 contêm trixilil fosfato? 

Os fluidos mais antigos de 1
a
 e 2a geração sim. O produto recomendado da ICL chamado Fyrquel

®
 EHC Plus 

não.  

 

A ICL interromperá os fluidos Fyrquel
®
 da geração mais antiga? 

A ICL não tem planos atuais de interromper os fluidos de 1
a
 e 2

a
 geração com TXP. Contudo, a ICL está 

comprometida a continuar a recomendar ativamente que os usuários mudem para o moderno éster de fosfato 
Fyrquel

®
 EHC Plus. Pedimos que os leitores visitem www.fyrquel.com a fim de rever o boletim de uma página 

Advantages of the Next Generation Fyrquel EHC Plus, que está listado na seção General Information e 
disponível em várias línguas.  

 

A fórmula sem trixilil fosfato é a razão do perfil com melhor Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(HSE)? 

Sim, mas só parcialmente, já que há mais vantagens na fórmula do Fyrquel
®
 EHC Plus. Como explicado 

geralmente em outras FAQ e no boletim recomendado Advantages of the Next Generation Fyrquel EHC Plus, 
o Fyrquel

®
 EHC Plus possui um projeto de produto mais sustentável e é recomendado para substituir 

produtos de éster de fosfato de gerações anteriores. Sim, o projeto de produto mais sustentável é sem trixilil 
fosfato, mas é também devido a uma plataforma de produção moderna que torna o éster de fosfato o fenil t-
butilado preferido da indústria, com um conteúdo novo e baixo de trifenil fosfato, inatingível anteriormente.  

 

Como devo armazenar os fluidos Fyrquel
®
? 

Os tambores lubrificantes de fluido hidráulico Fyrquel
®
 devem ser armazenados protegidos em um local 

fresco e seco. O armazenamento inadequado pode expor o fluido à contaminação de água e sujeira, o que 
pode danificar equipamentos e acelerar a deterioração. Se armazenados externamente, os tambores devem 
ser cobertos ou colocados horizontalmente para impedir que a água acumule no topo do tambor. Os topos de 
tambor devem ser limpos e secos antes de ser abertos. As temperaturas na faixa de 27 a 38 °C fornecem 
bons índices de fluxo para a transferência de fluido. O SDS do produto deve ser consultado para se fazer o 
manuseio adequado.  

 
  

http://www.icl-ip.com/
http://www.fyrquel.com/
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Qual Equipamento de Proteção Individual é recomendado? 

Consulte o SDL do produto ICL para recomendações específicas. O seu representante Fyrquel
®
 também 

pode ajudar. Sob condições normais de uso, os trabalhadores devem usar medidas de higiene industrial, 
incluindo luvas e óculos de segurança para evitar contato corporal. Duchas de segurança e locais para 
lavagem dos olhos devem estar disponíveis. Respingos na pele normalmente envolvem exposição 
incidental. A pele deve ser lavada com sabão e água, e as roupas devem ser lavadas. Normalmente, não 
são necessários cuidados médicos.  

 

Os fluidos de éster de fosfato Fyrquel
®
 são biodegradáveis? 

A maioria dos fluidos de éster de fosfato modernos são classificados como prontamente biodegradáveis.  

 

Qual é a melhor forma de limpar após um derramamento? 

Novamente consulte sempre o SDS atual. À temperatura ambiente, os ésteres de fosfato não possuem 
essencialmente volatilidade, e operações de limpeza de paredes, bandejas de cabos e pisos não devem exigir 
EPI (Equipamento de Proteção Individual) especializados, como respiradores, mas simplesmente requerer o 
uso de materiais absorventes, como absorventes de argila, terra para gatos ou absorventes secadores 
rápidos. Áreas como bandejas de cabos exigem limpeza com panos secos. Dependendo da composição do 
isolamento dos cabos, pode ser necessário limpar com panos tratados com álcool mineral inodoro a fim de 
evitar plasticização do elastômero usado no isolamento. Estruturas porosas, como bloco de concreto ou pisos 
de cimento, podem ser esfregadas com uma solução de fosfato trissódico (TSP) comum contendo detergente. 
As superfícies pintadas expostas a éster de fosfato podem ser arrancadas, a menos que a tinta seja um tipo de 
fórmula com époxi.  

 

E se o fluido vazado entrar em contato com superfícies quentes? 

Consulte o SDS. Se você estiver usando um fluido de éster de fosfato autoextintor como Fyrquel
®
, 

normalmente não terá um evento de incêndio, somente fumaça, e precisará de uma pequena limpeza. Como 
algumas superfícies quentes, como isolamento de tubo, são porosas em temperatura alta, considerações 
especiais precisam ser feitas a fim de limitar a exposição aos vapores potencialmente irritantes. Isso é 
verdadeiro para o óleo mineral e todos os tipos de fluidos. Recomendamos que, quando houver fumaça ou 
fumos de qualquer fluido vazado, que a área seja ventilada com ar fresco e que os trabalhadores que entrarem 
na área sejam equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) apropriado. Para as situações 
envolvendo fumaça ou fumos originados de fluido Fyrquel

®
 vazado em contato com superfícies quentes, 

recomendamos um respirador purificador de ar cobrindo todo o rosto com cartuchos projetados para a 
remoção de vapores e ácidos orgânicos. Dependendo do fornecedor, isso pode exigir dois recipientes 
separados empilhados, ou recipientes de duas funções podem estar disponíveis. Qualquer isolamento que 
tenha sido umedecido com fluido deve ser removido e substituído por isolamento novo. 
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Manutenção de fluidos 
 

Os fluidos Fyrquel
®
 diferentes podem ser misturados? 

Os fluidos Fyrquel
®
 podem ser fisicamente misturados em qualquer proporção com outros fluidos de éster de 

fosfato. Os fluidos Fyrquel
®
 estão disponíveis em viscosidades variadas e são projetados para aplicações 

específicas. Entre em contato com o seu representante Fyrquel® para obter uma recomendação específica. 
 

Quais são os limites de fluidos operacionais recomendados para os fluidos Fyrquel
®
? 

Os usuários devem seguir as recomendações de OEM e consultar um representante Fyrquel
®
. 

 

A viscosidade dos fluidos Fyrquel
®
 muda durante o serviço? 

Os ésteres de fosfato são formulados sem a necessidade de aditivos modificadores de viscosidade ou 
polímeros e retêm a viscosidade indefinidamente durante o serviço, fornecendo aos usuários uma longa vida 
útil. Outros fluidos podem perder viscosidade durante o serviço devido a cisalhamento do polímero ou podem 
aumentar a viscosidade devido à decomposição oxidativa, o que resulta em mais polimerização das 
moléculas do estoque de base. Outros tipos de fluidos não ésteres de fosfato podem exigir substituição anual 
ou frequente. Naturalmente, a viscosidade do fluido operacional para todos os tipos de fluidos também 
mudará como consequência de mistura física com contaminação de líquido, seja água, óleos de um grau de 
viscosidade diferente ou solventes. 
 

Por que análise de fluido rotineira é importante? 

A contaminação e a deterioração são consequências normais de qualquer uso de fluido hidráulico, e a análise 
de fluido periódica é uma parte importante de um programa de gestão de fluidos, avisando aos usuários 
quando a ação corretiva é necessária para evitar operar com fluidos seriamente deteriorados ou 
contaminados.  
 

Quais propriedades de análise de fluido a ICL-IP recomenda? 

Recomendamos o monitoramento da viscosidade, acidez, umidade, conteúdo de cloro e contagem de 
partículas, também a resistividade do fluido para o Controle Eletrohidráulico (EHC) ou aplicação de fluido de 
controle da turbina. A viscosidade mudará devido à contaminação por outros líquidos. O conteúdo de água 
mede o conteúdo dissolvido de água e indica risco de hidrólise. A acidez é o melhor indicador único de 
propriedade da estabilidade e vida útil em serviço de um fluido. A resistividade mede diretamente o risco de 
prejudicar a erosão da servoválvula através de um mecanismo de desgaste eletrocinético. A contagem de 
partícula mede a limpeza que pode resultar na erosão de válvula e na formação de depósito.  
 

O que é considerada temperatura de fluido operacional excessiva? 

71º C (160 F) é a temperatura operacional máxima recomendada. Normalmente, os usuários mantêm os 
fluidos Fyrquel

®
 dentro da gama 49-57 º C (120-135 º F) e da configuração 60 º C (140 F) como um limite de 

alarme.  
 

Qual é o conteúdo de cloreto (informado como cloro) em seu fluido?  

Normalmente é menos do que 30 ppm. 
 

O que é considerado um valor normal para o número de ácido em mg KOH/g para o seu fluido?  

O fluido novo Fyrquel
® 

conforme fornecido no tambor é tipicamente 0,01 a 0,02 TAN (Total Acid Number, 
Número total de ácido). A maior parte dos usuários de fluidos Fyrquel

®
 mantém facilmente o fluido 

operacional em uma gama de 0,05 a 0,10 TAN. TAN é uma propriedade que responde de modo linear à 
concentração de espécies ácidas que estão presentes no fluido. As melhores práticas atuais devem adicionar 
novos fluidos a um sistema hidráulico limpo, medir a acidez do fluido (TAN) e limpeza 1-2 dias após encher 
um sistema e registrar isso como valor basal ou inicial. 
 

O que é considerado um número de ácido anormal em mg KOH/g?  

Mais do que 0,15 TAN é anormal. A maior parte dos usuários de fluidos Fyrquel
®
 atualmente mantém 

facilmente o fluido operacional em uma gama de 0,05 a 0,10 TAN. A reação de ruptura por hidrólise é 
autocatalítica, o que significa que um TAN absurdamente alto como 0,15 causa um aumento no índice da 
reação de hidrólise, normalmente lenta. Um valor de acidez de fluido (TAN) de 0,20 ou superior é evidência 
de que o fluido foi gravemente degradado. O fluido gravemente degradado deve ser substituído.   
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Qual é a forma recomendada para manter o seu número ácido?  

A melhor forma de manter o fluido Fyrquel
®
 em perfeita condição é manter o sistema tão seco quanto 

possível, evitar condições desnecessárias de temperatura alta e, mais importante, manter um número ácido 
baixo. Como a reação de hidrólise é catalisada pela presença de ácidos, o índice de aumento na acidez 
(TAN) é mais lento ao operar fluidos mantidos na acidez baixa recomendada. Mídias da Fullers Earth, 
BASF Selexsorb

®
 GT e mídias de troca de íons normalmente são usadas para manter o fluido operacional 

em boa condição química, removendo espécie ácidas que se formam. Compre filtros absorvedores de ácido 
ou de controle de ácido apenas de fornecedores experientes, com boa reputação.  

 

Qual é a forma recomendada para reduzir o número ácido de seu fluido?  

É muito melhor manter o fluido em um número ácido baixo do que permitir que o número ácido aumente até 
o nível definido e tentar reduzi-lo. Uma vez que um fluido ultrapassa 0,20 TAN, a filtragem não será 
normalmente eficaz para voltar o fluido para a condição confiável. Entre em contato com o seu 
representante Fyrquel

®
 para obter uma recomendação individual. Como todos os outros fluidos críticos, os 

fluidos de reservatório de éster de fosfato devem ser substituídos sempre que ultrapassarem o limite de 
acidez de fluido recomendado pelo OEM ou obtiverem líquidos ou sólidos seriamente contaminados.  

 

O que faz com que o número ácido aumente?  

Os fluidos de éster de fosfato fornecem benefícios na estabilidade de oxidação em relação ao óleo de 
petróleo tradicional. Contudo, diferentemente do óleo do petróleo, os ésteres de fosfato podem reagir com 
água em um processo conhecido como hidrólise para formar fosfatos de ácido. Este processo normalmente 
é chamado de acidificação. Os fluidos de éster de fosfato normalmente aumentarão em acidez como 
consequência normal de uso, a menos que ativamente filtrados por filtragem de controle de ácido. A 
concentração desses fosfatos ácidos dentro do fluido é o que é medido ao determinar o número ácido total 
(TAN). Isto e a ruptura oxidativa são a forma principal pela qual os ésteres de fosfato rompem durante 
serviço: “é necessária água, o calor acelera o processo e o fosfato de ácido suave que é produzido cataliza 
mais a ruptura“.  

 

Os fluidos de éster de fosfato rompem formando ácido fosfórico corrosivo? 

Os ésteres de fosfato não rompem formando ácidos fosfóricos corrosivos. 

  

Qual é o pH de seu fluido em um valor normal para o número ácido?  

O pH não é aplicável porque é definido como concentração de íon H
+
 em solução aquosa. Como os ésteres 

de fosfato não são misturáveis com água, não é impossível medir pH com precisão em fluidos de éster.  

 

Que tipo de filtragem será usado normalmente? 

A maior parte dos sistemas de éster de fosfato projetados por OEM são equipados com filtros em linha 
padrão que removem partículas e auxiliares separados ou fora de linha, que são projetados para remover 
sólidos, água e mantêm baixo conteúdo ácido.  

 

Qual impacto a água tem em seu fluido? 

A água é um componente necessário na reação de hidrólise normal, mas não o acionador principal na 
reação de hidrólise. Isso é porque a reação de hidrólise depende da temperatura. Contudo, um limite 
máximo de 0,10-0,20 de conteúdo de água em fluidos operacionais é recomendado.  

 

Qual é a forma recomendada para remover água de seu fluido?  

O éster fosfato é mais pesado do que o fluido de água e normalmente tem capacidade de mistura muito 
baixa com água, o que permite uma boa separação. A melhor forma de remover contaminação de água 
suja é usar um “limpador de sucção de líquido” para remover a camada de água do topo do nível do fluido 
no reservatório. A remoção de água que persiste como uma segunda fase mas não em quantidade 
suficiente a ponto de ser removida eficientemente através do método ‘aspirador de pó’ pode ser removida 
por um filtro coalescente. A melhor forma de remover conteúdo de água dissolvido é pelo uso de filtro 
absorvente de água e usando a desidratação por aspiração para sistemas de preenchimento maiores. Entre 
em contato com o seu representante Fyrquel® para obter uma recomendação.  
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Quanto o seu fluido pode absorver em 110F?  

Fluido mantido mais novo em boas condições com TAN <0,10 pode ser capaz de solubilizar grosseiramente 
4000-4500 ppm de água. Contudo, a temperatura e a acidez de fluido influenciarão como a água pode 
realmente ser absorvida e ser solubilizada dentro do éster de fosfato. Conforme as duas variáveis 
aumentam, a solubilidade da água no éster de fosfato aumentará.  

 

Qual é a capacidade de separação da água de seu fluido?  

Usando o teste ASTM D 1401 de capacidade de separação da água padrão, misturando vigorosamente 40 
ml de fluido e 40 ml de água e medindo tempo para obter 2 camadas, os ésteres de fosfato mantidos em 
boa condição tipicamente mostram valor de separabilidade de água <5 minutos. Os usuários devem saber 
que as emulsões não são um risco para fluidos operacionais, exceto sob o cenário de evento de 
contaminação de água mais extraordinário.  

 

Quais contaminantes causarão um impacto na capacidade de separação da água de seu fluido? 

Quaisquer contaminantes que alterem a solubilidade da água na fase de éster de fosfato aumentarão a 
capacidade de separação da água. 

 

Qual é o valor da cor em seu fluido? 

O novo fluido tem um valor de cor ASTM inferior a 1,5 e um valor de cor APHA que é inferior a 300. Os 
fluidos de éster de fosfato de geração anterior são inerentemente mais escuros do que o moderno Fyrquel 
EHC Plus, de última geração. 

 

Se o seu valor de cor muda, o que isso indica?  

É normal para o fluido operacional ou usado escurecer com o passar de longos períodos de tempo. Isso 
não indica uma redução na qualidade operacional. O escurecimento de fluido pode ser um indicador dos 
efeitos de degradação oxidativa e térmica localizada, ocorrendo com um pequeno volume de fluido 
estagnado que, quando misturado com os fluidos circulantes, causa escurecimento. Entre em contato com 
o seu representante Fyrquel

®
 para obter uma recomendação individual.  

 

Os fluidos de controle de turbina de éster de fosfato causam envernizamento das servoválvulas? 

Todos os fluidos e óleos podem degradar formando materiais insolúveis que causam envernizamento de 
servoválvulas. A chave para impedir envernizamento em um sistema de fluido de éster de fosfato é monitorar a 
condição do fluido e evitar operar com fluido degradado, que é sinalizado por acidez de fluido TAN 0,20 ou 
maior.  

 

A minha firma de serviços de reparos de servoválvula informou ter encontrado contaminação interna 
de verniz e sedimento. Eu preciso fazer mais do que reparar as servoválvulas? 

Verifique o seu histórico de análise de fluido dos últimos 2 anos e o atual, incluindo as tendências importantes 
de limpeza de partículas e de acidez de fluido. Se os resultados indicarem uma condição de contaminação ou 
degradação grave de líquido ou sólido, este fluido de operação crítica sempre deve ser substituído 
rapidamente antes de causar problemas ou envernizamento. Além disso, ao substituir o fluido operacional que 
superou os limites de OEM para acidez de fluido, recomendamos antes de reencher enxaguar primeiro ou 
lavar o sistema com fluido de lavagem intermediário para remover os resíduos de fluidos antigos. Um 
representante Fyrquel

®
 pode discutir as opções e orientações de limpeza gerais do sistema. Visite 

www.fyrquel.com para rever a orientação em uma página. 

 

 

http://www.fyrquel.com/

