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1. Mantenha o sistema o mais seco possível trocando o respirador dessecante do reservatório 

regularmente, vedando bem o reservatório e mantendo-o cheio na sua capacidade máxima, para 
minimizar o espaço de ar acima da linha de fluido onde ocorre condensação. 

2. Evite condições de temperaturas altas, acima de 71 C, para o fluido mantido em condições de fluxo baixo 
ou estáticas. 

3. Adicione novo fluido Fyrquel
®
 em um sistema hidráulico limpo para que o fluido original ou substituto não 

seja contaminado inadvertidamente por contato com equipamento de transferência sujo, um sistema sujo 
ou se misture com resíduos de fluido velhos excessivos. O operador deve sempre analisar o novo fluido 
após ele ter circulado inicialmente por todo o sistema por 2-4 dias a fim de estabelecer a condição do 
fluido operacional de base ou de início real. Idealmente a condição do fluido de base deve ser a mesma 
ou semelhante à condição do novo fluido. Usar um fluido novo é muito importante, assim como usar bons 
respiradores para impedir a umidade em tanques. Contudo, certificar-se de que tudo que entra em 
contato com o fluido esteja relativamente limpo é igualmente importante.  

4. Monitore a condição do fluido operacional fazendo periodicamente análise da acidez do fluido, da 
viscosidade, do conteúdo de água, da resistividade, das partículas e dos valores de cloro. A 
periodicidade recomendada para análise do fluido é de 3 meses. Entre em contato com o seu 
representante de produtos da Fyrquel® para uma análise de fluido complementar da Fyr-check® ou para 
assistência na interpretação de resultados de análises de outros fluidos. A contagem das partículas é 
feita nos intervalos de tamanhos de 5 a 10 e 10 a 25 mícrons. Como referência, 40 mícrons é a menor 
partícula visível a olho nu. Portanto, é importante praticar boa técnica de amostragem para evitar 
contaminar a amostra com partículas. Mantenha o recipiente de amostras fechado ao enxaguar a porta 
de amostras para drenar partículas que poderiam ter ficado presas dentro da linha de amostras, abra a 
garrafa de amostras, coloque sob o fluxo para coletar a amostra limpa. Tampe e limpe a garrafa. Registre 
o nome do produto da Fyrquel

®
, a identificação de equipamentos, OEM do equipamento se necessário, 

por exemplo: Siemens ou GE Energy, e a data da amostra ao enviar a amostra para esta análise de 
fluido de rotina.  

5. Todos os tipos de fluidos desenvolvem acidez como consequência de interrupção de fluido hidrolítica, 
oxidante e térmica, e precisam ser controlados. Fluidos de ésteres de fosfato como Fyrquel

®
 controlam a 

prevenção do aumento na acidez do fluido por filtração química off-line pós-vendas ou OEM, usando 
meio de filtro de remoção de ácido. O meio adsortivo da Selexsorb

®
 GT e Fullers Earth deve ser 

substituído a cada 3-6 meses para evitar circulação de fluido através do meio de filtro esgotado. Se forem 
usados outros tipos de meio, obtenha de seu fornecedor de meio de filtro uma recomendação sobre a 
periodicidade de substituição do material de filtro.  

6. Note que, diferentemente de outros filtros de tipo de profundidade que alertarão operadores por 
diferencial de pressão alto demais que o filtro precisa de substituição antes do prazo agendado, o meio 
do filtro de remoção de ácido nunca fornecerá indicação de diferencial de pressão alta demais. O único 
sinal que um operador receberá indicando que estes tipos de filtros estão esgotados é quando a acidez 
do fluido aumentar em +0,03 TAN (número ácido total). Monitorar a condição de acidez é muito 
importante.  

7. Como todos os tipos de fluidos hidráulicos que são usados em sistemas de equipamentos críticos 
operacionais, os fluidos podem ter que ser substituídos se contaminados seriamente por líquidos ou 
sólidos ou se atingirem uma condição seriamente degradada. Os produtos operacionais da série Fyrquel

®
 

EH como Fyrquel
®
 EHC, EHC N, EHC S e EHC Plus são considerados degradados se a acidez do fluido 

exceder 0,20 mg KOH/g. O fluido gravemente contaminado ou degradado deve ser drenado e substituído 
por novo fluido adicionado a um sistema limpo. Entre em contato com o seu representante Fyrquel

®
 para 

as ações corretivas recomendadas. Enquanto a filtragem contínua do equipamento original operar 
corretamente, mudar os cartuchos de filtros dentro do prazo normalmente ajuda a manter o fluido 
operacional em uma condição de acidez satisfatória, limpa e baixa, menos do que 0,10 TAN. Este 
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mesmo equipamento de filtragem não será eficaz ao tentar corrigir o caso de fluido degradado ou 
contaminado por líquido seriamente. Fluido degradado e gravemente contaminado deve sempre ser 
substituído rapidamente. 

8. Se o fluido operacional alcançar uma condição degradada de acidez de mais de 0,20 TAN durante um 
período de execução, que é quando a unidade não pode ser desligada para substituir totalmente o fluido 
degradado, a alta acidez do fluido operacional degradado deve ser corrigida imediatamente por uma 
solução de diluição, realizando uma ou mais substituições parciais de fluidos, cada uma com no mínimo 
20% de volume, com o objetivo de diluir a acidez do fluido operacional excessiva a não mais de 0,10 ou 
0,15 TAN. É importante documentar TAN antes e depois de cada correção de fluido de diluição. Também 
é importante entender que esta etapa é somente uma correção temporária para ajudar o operador a 
evitar problemas de fluido operacional até o momento em que o fluido operacional possa ser totalmente 
substituído na oportunidade de manutenção agendada mais próxima. Dependendo da condição do fluido, 
da clareza do equipamento, da confiabilidade necessária do equipamento, o operador pode ter que 
realizar mudanças parciais adicionais no fluido. Se um operador decidir continuar a operar com condição 
de fluído insatisfatória, a frequência da análise de fluido deve ser aumentada e deve-se evitar a operação 
com fluido degradado em mais de 0,20.  

9. Fatores como o grau de degradação, o grau de sujeira que o fluido operacional pode ter acima dos 
limites recomendados, são todos fatores que devem ser considerados ao se decidir realizar uma 
mudança rápida de fluido em andamento, um enxague simples no fluido ou uma limpeza especial no 
sistema. Entre em contato com o seu representante da Fyrquel

®
 para uma recomendação e consulte o 

boletim System Cleaning Guideline Options (Opções de Orientações de Limpeza do Sistema) disponível 
em www.fyrquel.com.  

10. Ao substituir fluido antigo, drene a quente para minimizar acúmulo, limpe o reservatório e as telas de 
sucção da bomba retirando qualquer fragmento sólido com panos sem fiapos. Se houver evidência de 
tampamento do filtro ou algo grudado no filtro, recomendamos lavar, enxaguar ou limpar o reservatório e 
o percurso do fluxo para certificar que a contaminação do sistema prejudicial seja removida antes que o 
novo fluido seja adicionado. Conforme mencionado antes, é importante fazer uma análise de fluido do 
novo fluido após 2-4 dias de circulação a fim de determinar a condição de base para o novo enchimento 
de fluido. O resultado da base demonstrará se resíduos de fluido antigo ou a contaminação do sistema 
contaminam significativamente o novo enchimento do fluido. 

11. Consulte o SDS para obter recomendação sobre como manusear o fluido.  

12. Visite www.fyrquel.com para consultar a literatura e os boletins de aplicação e do produto. 

13. A ICL-IP oferece uma ampla gama de fluidos de 1
a
, 2

a
 e 3

a
 geração, todos aprovados por OEM e 

introduzidos com o tempo em resposta às necessidades da indústria. Consulte um Representante de 
Fluidos Fyrquel

®
 para conhecer os benefícios de mudar para um produto mais moderno da Fyrquel

®
 ou 

para obter mais assistência. 

Outros Comentários Gerais 

1. Diferentemente dos óleos padrões que deterioram em serviço tipicamente devido à ruptura térmica ou 
oxidante de aditivos, os fluidos de éster de fosfato da Fyrquel

®
 são fluidos sintéticos termicamente 

estáveis e normalmente se deteriorarão devido à alta acidez causada pela hidrólise em um longo período 
de tempo. A água é necessária para a hidrólise e o calor acelera o processo. O ácido suave que é 
produzido da reação de ruptura catalisa hidrólise e com o tempo pode levar a uma condição de acidez de 
fluido superior a 0,20 TAN.  

2. A filtração contínua de ácido e água é realizada usando um sistema de filtragem offline. O sistema 
consiste em uma bomba dedicada e dois compartimentos de filtros conectados em série, de forma que 
operem independentemente do sistema hidráulico principal. Alternativamente, o fluido é fornecido através 
de um orifício controlador de fluxo. O alojamento de filtro principal é designado para cartuchos de filtro de 
meio de absorção de acidez, normalmente meio BASF Selexsorb

®
 GT ou Fullers Earth. O segundo 

alojamento de filtro usa cartuchos de filtro de partículas padrão. Cartuchos de troca de íon também são 
usados. É importante comprar filtros e cartuchos de filtros de fornecedores com boa reputação.  

  

http://www.fyrquel.com/
http://www.fyrquel.com/


 

 
 

    

 www.fyrquel.com 

3. É importante saber que os cartuchos de filtro de controle de ácido não serão eficazes para corrigir fluido 
com acidez maior do que 0,20 TAN. Isso é porque o fluido operacional de alta acidez TAN já foi 
seriamente deteriorado, passando por mudanças químicas que não podem ser revertidas seriamente por 
filtração. A função dos filtros de absorção de água e ácido offline é manter o novo fluido em condição de 
funcionamento, e não tentar remediar ou corrigir o fluido degradado.  

4. Se o sistema hidráulico estiver sujo ou comprometido por substâncias contaminadoras de ruptura de fluido, 
o reservatório e o percurso do fluxo devem ser limpos antes de devolver o novo fluido ao sistema. 
Consulte o boletim técnico Fluid System Cleaning (Limpeza do Sistema de Fluidos) da Fyrquel

®
 para obter 

recomendações e opções gerais e consulte o seu Representante Fyrquel
®
. 


