GUIA DE INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO

Ler um Relatório de Análise de Óleo pode ser uma tarefa difícil e por
vezes impossível, sem uma compreensão dos fundamentos básicos
para a interpretação dos resultados do laboratório
e
recomendações.

As descrições e explicações a seguir vão ajudá-lo a entender melhor
seus resultados e em última instância, vão ajudá-lo a gerenciar seu
programa de confiabilidade de equipamentos .
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Cabeçalho com
Amostra de Óleo

Informações

do Equipamento do Cliente e da

As informações
apresentadas com
uma amostra são tão
importantes para o
cliente que está lendo
o relatório quanto para o analista que interpreta os resultados e faz
recomendações.
É importante que o cliente conheça seu
equipamento, tenha os dados completos do lubrificante, e
compartilhe estas informações com o laboratório. Estas informações
permitem análises mais aprofundadas e evitam confusões e
dificuldades de interpretação.

Status da amostra
O status da amostra é
representado por uma
código de cores “farol” .

Normall

O óleo analisado não apresenta anormalidades relevantes.

Alerta . Um ou mais anormalidades são aparentes, deve-se acompanhar este óleo
com mais atenção para verificar evolução das anormalidades.
Alarme Um problema é iminente se uma ação não for executada.

Recomendações
As recomendações descrevem
as anormalidades
encontradas nos resultados e
apresentam sugestões de
ações corretivas ou
preventivas em relação ao
óleo ou ao equipamento
monitorado. Ao seguir as
recomendações, o cliente deve usar também de bom senso e de seu
maior conhecimento sobre o processo, o equipamento e as
condições ambientais da planta.
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Análises Físico-Químicas
Água no óleo diminui a lubrificação, impede a ação de aditivos e
promove a oxidação. O teor de água no óleo pode ser determinado
por crepitação, destilação, Infravermelho ou por Karl Fischer, e é
relatado em ppm.
A técnica utilizada depende do tipo de
lubrificante.
TAN (ou AN) é um número
que representa a
quantidade de ácidos
presentes no lubrificante.
Números maiores que o do
lubrificante novo indicam
oxidação ou alguns tipos de
contaminação.
TBN (ou BN) é um número
que indica a medida de
alcalinidade do óleo
lubrificante, ou a capacidade de neutralizar o ácido. É utilizado em
óleo de motores.
A viscosidade mede a resistência de fluxo de escoamento do
lubrificante e é considerada uma das características físicas mais
importantes. É medida em centistokes, às temperaturas de 40°C
e/ou 100°C, dependendo do lubrificante.

Limites práticos recomendados para as análises Físico-Químicas :
Água
150 a 400 ppm

400 a 800 ppm

Acima de 800 ppm:

Verifique as vedações, respiradouros, e possíveis fontes de
contaminação,
acompanhe
a
tendência
na
próxima
amostragem
Investigue com urgência e corrija a origem de contaminação
por água, implemente um programa de controle de
contaminação e remoção
de água.
É necessário uma ação imediata para eliminar a água, o
equipamento corre perigo de ser danificado.

Viscosidade:
Variação maior que
± 10% da
viscosidade do óleo
novo
Variação maior que
± 20% da
viscosidade do óleo
novo
TAN
TBN
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Contagem de Partículas
Para que um lubrificante tenha
maior durabilidade, é necessário
que ele seja mantido frio, limpo
e seco.
Nos sistemas hidráulicos, em
especial, a contaminação do
lubrificante é considerada a
causa primária do desgaste dos
componentes e é responsável
pela perda de eficiência e
confiabilidade. Daí a importância
do monitoramento constante das condições de limpeza do
lubrificante.
Os modernos equipamentos de contagem de partículas da TEST OIL
fornecem os resultados segundo as normas NAS 1638 e ISO 4406, e
na seção de análise morfológica de partículas também mostra
dados importantes quanto à morfologia (tamanho e formato) e
possível origem das partículas contaminantes.
Grau de limpeza requerido por componentes Hidráulicos

Entendendo a Norma ISO 4406 e
os limites de contaminação
O objetivo do código ISO é
simplificar o relatório de contagem
de partículas, através da conversão
da
quantidade
de
partículas
encontradas
por
mililitro
da
amostra analisada em um código,
que represente este valor.
Na
versão
atual
da
norma,
são
reportados os seguintes tamanhos
de partículas: >4µ / >6µ / >14µ

Equivalência de normas
Apesar de não existir uma “regra exata” de
equivalência entre as normas de contagem
de partículas, existe uma tabela prática que
nos
fornece
valores
aproximados
de
equivalência entre as normas.
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Análise Espectrométrica de Metais por ICP

A análise Espectrométrica
de metais por ICP (plasma
indutivamente
acoplado)
detecta 21 metais, medindo
menos de 8µ de tamanho,
que podem estar presentes
no óleo usado devido ao
desgaste, contaminação ou
aditivos.
Metais de desgaste incluem
ferro,
cromo,
níquel,
alumínio, cobre, chumbo,
estanho,
cádmio,
prata,
titânio e vanádio.
Metais
contaminantes
incluem silício, sódio ,boro e potássio.
Metais aditivos incluem
molibdênio e zinco.

Magnésio,

boro,

cálcio,

bário,fósforo,

A análise de metais por ICP é instrumental na determinação do tipo
e da gravidade do desgaste que ocorre dentro de um equipamento.

Limites práticos de quantidades de Metais:
O monitoramento e acompanhamento da tendência de aumento da
quantidade de metais é tão ou mais importante que a quantidade
medida em si. Como em toda técnica preditiva, o acompanhamento
e comparação com valores anteriores é essencial.

Portanto, para interpretação dos resultados
é necessário que tenhamos dados obtidos
ao longo do tempo, dos metais resultantes
de desgaste presentes no óleo e das
condições mecânicas das peças a eles
relacionados, isso para cada marca de
equipamento ou mesmo para os diferentes
modelos de um mesmo fabricante.

Ferro (Fe)

200 ppm

Silício (Si)

30 ppm

Cromo (Cr)

30 ppm

Chumbo (Pb)

100 ppm

Alumínio(Al)

30 ppm

Cobre (Cu)

50 ppm

Os valores na tabela acima são valores referência baseada em
experiência prática da TEST OIL,
mas os fabricantes de
equipamentos e de óleo devem ser consultados pelo cliente para
determinar-se os valores limites exatos e ideais para cada
equipamento.
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Infravermelho FTIR
FTIR (Fourier
Transform Infrared
Spectroscopy) é um
teste onde a absorção
de luz infravermelha é
usada para avaliar os
níveis de fuligem,
sulfatos, oxidação,
nitro-oxidação e glicol .

Esta técnica é mais adequada para análise de óleos de motores a
gasolina e diesel. Em lubrificantes industriais, a oxidação será
observada primeiro em um aumento do TAN, antes de um aumento
notável no FTIR.

Limites Práticos de FTIR:
Oxidação (Abs) : Alerta quando >12
Nitração (Abs):
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Gráficos de Tendências

Os gráficos de tendências apresentam de
forma didática e de fácil entendimento os
valores
das
análises
físico-químicas,
contagem de partículas e espectrometria de
metais.

Em um programa de análise de óleo, o
acompanhamento
de
tendências
é
fundamental para o diagnóstico e prevenção
de quebras e paradas inesperadas de
equipamentos.

Análise Morfológica de Partículas
O Relatório de Análise de Óleo com a Análise Morfológica
Automatizada de Partículas é uma exclusividade da TEST OIL.

Utilizando um equipamento de novíssima
geração, as partículas do óleo, além de serem
contadas pelas normas ISO e NAS,
são
classificadas de acordo com a sua morfologia (
formato e tamanho).
As partículas grandes
são contadas separadamente e identificadas
também pela morfologia.

A análise morfológica automatizada permite
diagnosticar com mais clareza o tipo de
desgaste que gera as partículas.
Em muitos casos, elimina a
necessidade de se realizar a Ferrografia Analítica com microscópio
para se determinar a origem dos problemas de contaminação.
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Ferrografia Analítica
A Ferrografia Analítica é uma
avaliação
microscópica visual de partículas extraídas
e
depositadas
em
uma
lâmina
de
microscópio chamada de ferrograma.

Com base no exame da forma, cor, detalhe
das bordas, efeitos de um campo magnético
e outros testes de diagnóstico, como
tratamento térmico e adição de reagentes
químicos, pode-se fazer uma determinação
do mecanismo de desgaste ativo e
identificar
o
tipo
de
partículas
contaminante.
É uma análise diferenciada em termos de
custo, de tempo de preparação da amostra e de realização da
análise.

Outras Análises Opcionais
No Relatório de Análise de Óleo podem estar listados também os
resultados de outros tipos de análise opcionais. Os mais comuns
são:
Índice de Viscosidade
Ferrografia Quantitativa DR
Ponto de fulgor Vaso Aberto
Ponto de fulgor Vaso Fechado
Corrosão em Lâmina de Cobre
Densidade

Para uma análise ainda mais completa de seus
lubrificantes, envie para a TEST OIL uma amostra de cada
um de seus lubrificantes NOVOS sem uso, com todas as
informações do fabricante e do tipo do óleo.
Este óleo novo será analisado (sem custo) e seus
parâmetros servirão de referência para as análises de seus
óleos usados.
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