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FLUSHING EM SISTEMAS HIDRÁULICOS OU DE LUBRIFICAÇÃO
EM TURBINAS A VAPOR, HIDRÁULICAS E GÁS NATURAL
I – INTRODUÇÃO
O processo de flushing em sistemas hidráulicos e de lubrificação de turbinas a vapor,
hidráulicas e gás natural geralmente é realizado quando se deseja a mudança de
fluido de base mineral para fluido sintético ou entre fluidos minerais ou sintéticos de
diferentes fornecedores.

Figuras 1/2 - Flushing: remoção de borras e vernizes
Efetua-se, também, operações de flushing em sistemas hidráulicos ou de lubrificação
com vistas à remoção de vernizes e borras que se formam devido ao processo de
oxidação, contaminação por umidade e degradação térmica do óleo lubrificante que,
com o tempo, passa a interferir no sistema na modulação do equipamento ou quando
da entrada em operação pela primeira vez dos citados equipamentos para a remoção
de resíduos sólidos e oleosos, carepas, fragmentos de solda etc. que não puderam ser
removidos durante o processo de montagem.

Figuras 3/4 - Remoção de material particulado sólido: montagem ou avarias
As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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O uso de Óleo Diesel ( Rodoviário ou Marítimo ), ácidos de limpeza, acetona,
tetracloroetileno etc. é arriscado visto que causam problemas aos retentores e o-rings
de nitrilo, neoprene, poliuretano, EPDM ( etileno-propileno ), silicone etc. Portanto,
conforme o tipo de retentores ou o-rings utilizados no sistema hidráulico ou de
lubrificação de turbinas a vapor, hidráulicas e gás natural os citados solventes
podem ressecá-los ou inchá-los com consequente vazamento de óleo lubrificante.
A limpeza mecânica é o método de flushing mais comum realizado quando se
necessita desta operação. Porém, nem sempre será possível efetuar uma
desmontagem completa do sistema hidráulico ou de lubrificação em turbinas a
vapor, hidráulicas e a gás natural para que se possa efetuar limpeza química e
mecânica de cada componente.
II – DESENVOLVIMENTO
Segue, abaixo, alguns procedimentos para básicos para que o processo de flushing
possa ser minimamente efetivo:
II.1 - À temperatura de operação drene completamente o óleo lubrificante do sistema
prestando bastante atenção ao reservatório de óleo lubrificante, linhas de
alimentação de fluido, cilindros, acumuladores, carcaça de filtros e qualquer área
onde possa ocorrer acúmulo de óleo lubrificante. Aproveite para substituir os filtros
de óleo lubrificante.

Figuras 5/6 - Drenagem do óleo lubrificante e substituição do filtro

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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II.2 - Utilizando retalhos sem fibras limpe completamente o reservatório de óleo
lubrificante removendo toda a borra depositada. Continue o processo até que todo o
revestimento ou pintura interna amolecida ou macia tenham sido removidos.

Remoção mecânica de borra dos reservatórios
Figuras 7/8 - Remoção
II.3 - Efetue o flushing do sistema utilizando-se
utilizando se como fluido de flushing óleo
lubrificante similar ao utilizado mas com grau de viscosidade pouco menor. Número
de Reynolds entre 2000 e 4000 deve ser atingido para que se possa haver turbulência
suficiente de forma a se remover partículas e depósitos nas linhas de óleo
lubrificante.
nte. Golpes ( aberturas e fechamentos bruscos ) de válvulas garantem
flushing adequado nestes elementos mecânicos. O fluido de flushing deve ser filtrado
e a operação de flushing deve continuar até que se alcance nível de limpeza, segundo
o Código de Contaminação
minação de Partículas Sólidas ISO, pelo menos uma classe acima
da planejada. Por exemplo, se o nível de limpeza objetivado era 15/13/11 deve-se
deve
continuar o flushing até que o nível de limpeza 14/12/10 seja atingido.

Figuras 9/10 - Fluido de flushing: escoamento laminar x escoamento turbulento

Re = U x d x 1000
v

Re – Número de Reynolds
U – velocidade média do fluxo ( m/s )
d – diâmetro interno do tubo ( m/s )
v – viscosidade cinemática do fluido ( mm²/s )

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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II.4 - Drene o fluido de flushing enquanto estiver quente e tão rapidamente quanto
possível. Limpe o reservatório de óleo lubrificante, novamente, segundo o
procedimento anteriormente sugerido.
II.5 - Efetue o enchimento do reservatório de óleo lubrificante com o óleo
lubrificante a ser utilizado a 75% do volume máximo. Purge a bomba hidráulica e se
houver válvula de alívio de pressão ou válvula de by-pass, deve-se abri-las
totalmente. A bomba hidráulica deve operar por 15 segundos devendo-se, então,
paralisá-la e deixá-la inativa por 15 segundos e este procedimento deve ser repetido
algumas vezes para que ela seja totalmente escorvada.

Figuras 11/12 - Efetuar enchimento do reservatório e purgar a bomba hidráulica
II.6 - Funcione a bomba hidráulica por 1 minuto com a válvula de alívio de pressão
ou válvula de by-pass abertas. Pare a bomba hidráulica e deixe-a inativa por 1
minuto. Feche a válvula de by-pass e deixe a bomba hidráulica operar com carga por
não mais que 5 minutos. Permita que a válvula de alívio de pressão seja acionada
para confirmar que ela, também, passou pela operação de flushing. Não permita que
os atuadores entrem em operação, desta vez. Pare o sistema e deixe a bomba
hidráulica inativa por 5 minutos.

Figuras 13/14 - Operar o sistema com válvula de alívio de pressão ou by-pass abertas
As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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II.7 - Parta a bomba hidráulica e opere os atuadores um por vez, permitindo que o
óleo lubrificante retorne ao reservatório antes de se movimentar o próximo atuador.
Depois de ser acionado o último atuador, paralise o sistema e fique atento ao nível de
de óleo lubrificante no reservatório. Se o nível de fluido cair abaixo de 25% adicione
fluido até 50% recomendado.

Figuras 15/16 - Monitorar o nível de fluido após operação dos atuadores
II.8 - Reponha o óleo lubrificante até que o nível atinja 75% do recomendado e opere
o sistema a intervalos de 5 minutos. A cada paralisação efetue a purga de ar do
sistema e verifique se não há ruídos no sistema, o que indicaria cavitação da bomba
hidráulica.

Figuras 17/18 - Ruído na bomba hidraúlica é sinal de cavitação

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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II.9 - Opere o sistema por 30 minutos para que seja atingida a temperatura normal
de operação do óleo lubrificante. Paralise o sistema e substitua os filtros de óleo
lubrificante. Inspecione o reservatório de óleo lubrificante por sinais de
contaminação cruzada e havendo qualquer indício de contaminação cruzada drene o
reservatório e repita a operação de flushing.

Figuras 19/20 - Operar o sistema até à temperatura de serviço
II.10 - Após 06 horas de operação paralise o sistema, substitua os filtros e efetue
amostragem do óleo lubrificante para análise.
II.11 - A freqüência de amostragem e análise do óleo lubrificante pode ser diminuída
até que os resultados indiquem que a operação de flushing foi bem sucedida.

Figuras 21/22 - Amostrar o óleo lubrificante até à normalidade dos
resultados referentes ao Nìvel Geral de Limpeza

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III – MÉTODOS DE FLUSHING
Existem muitas maneiras de se realizar flushing em sistemas hidráulicos ou de
lubrificação em turbinas a vapor, hidráulicas e gás natural devendo-se combinar os
métodos de flushing com as necessidades e condições.
Segue, abaixo, descrição sumária de alguns métodos de flushing:
III.1 - PROCESSO DE SEPARAÇÃO OU FILTRAÇÃO
Operação de remoção de contaminantes ou suspensões insolúveis por tecnologias de
separação ou filtração a taxas normais de escoamento.

Figuras 23/24 - Flushing através de processo de filtração
III.2 – PROCESSO UTILIZANDO ÓLEO DE BAIXA VISCOSIDADE COM
ALTA TURBULÊNCIA E ALTA VELOCIDADE DO FLUIDO DE FLUSHING
O flushing é assegurado pelas condições de alta turbulência através da diminuição
da viscosidade do fluido de flushing e aumento da velocidade do fluxo turbulento.

Figura 25 - Flushing por escoamento: fluido de baixa viscosidade e regime turbulento
As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III.3 – PROCESSO EMPREGANDO FLUIDO DE FLUSHING A ELEVADAS
TEMPERATURAS
A elevação da temperatura reduz a viscosidade do fluido de flushing e aumenta o seu
poder de solvência. Temperaturas na faixa de 80 °C a 90 °C são as mais usualmente
utilizadas e essa elevação de temperatura pode ser realizada com o uso de termofiltros.

Figura 26 - Flushing com o uso de termo-filtro
III.4 – FLUXO DE FLUIDO DE FLUSHING COM CICLOS DE TEMPERATURA
A utilização de trocador de calor e sistema de arrefecimento para alternar a
temperatura do fluido de flushing durante o escoamento no intervalo de 40 °C
ajudará a desalojar depósitos superficiais incrustados.

Figuras 27/28 - Fluxo alternado de fluido a diferentes temperaturas

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III.5- ESCOAMENTO PULSANTE DO FLUIDO DE FLUSHING
Mudanças bruscas na velocidade de escoamento do fluido de flushing através de
pulsação é de auxílio no desalojamento de contaminantes em cantos e frestas.

Figura 29 - Flushing por escoamento pulsante de fluido
III.6 – MARTELETES E VIBRADORES PNEUMÁTICOS
São utilizados para desalojar resíduos amolecidos em paredes de tubulações e
conexões.
III.7 – BORBULHAMENTO DO FLUIDO DE FLUSHING
Ar ou nitrogênio é borbulhado no fluido de flushing para melhorar a efetividade da
limpeza.

Figuras 30/31 - Flushing utilizando marteletes pneumáticos
e borbulhamento de ar ou nitrogênio

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III.8 – MUDANÇA NA DIREÇÃO DO ESCOAMENTO DO FLUIDO DE
FLUSHING
Por mudar a direção do escoamento do fluido de flushing, através de instalação de
válvulas, alguns contaminantes e depósitos superficiais podem ser desalojados e
escoados para longe.
III.9 – VARETA NO AUXÍLIO AO FLUSHING
Utilizam-se varetas para auxílio no flushing de cárteres úmidos, redutores de
velocidade e reservatórios com comportas ou bocas de visita. Uma vareta presa a
uma extremidade da mangueira de flushing pode ser utilizada para dirigir o fluxo de
alta velocidade do fluido de flushing a depósitos amolecidos ou para extrair
sedimentos de fundo.

Figuras 32/33 - Flushing por mudança na direção do
escoamento do fluido ou utilizando varetamento

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III.10 – SEPARADORES ELETROSTÁTICOS DE PARTÍCULAS CARREGADAS
Separadores eletrostáticos tem mostrado sucesso na remoção de partículas
submicrônicas e vernizes macios nas superfícies metálicas que contribuem, se não
removidos, para a formação de vernizes endurecidos e fortemente adesivos.

Figuras 34/35- Flushing por separação eletrostática
III.11 – UTILIZAÇÃO DE FLUIDO DE FLUSHING SOLVENTE/DETERGENTE
Fluidos solventes/detergentes, pacotes detergentes/dispersantes para adição ao óleo
lubrificante utilizado no maquinário tem sido utilizados com diferentes graus de
sucesso nas operações de flushing. Porém,
as devidas precauções devem ser
tomadas em relação às potenciais avarias que podem causar aos retentores e o-rings
e tais operações devem ser efetuadas por técnicos habilitados.

Figuras 36/37 - Flushing com o uso de fluido solvente/detergente

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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III.12 – LIMPEZA QUÍMICA
Utiliza-se neste processo compostos quimicamente ativos, tipicamente cáusticos ou
ácidos, na pulverização com vistas à remoção de borras orgânicas e depósitos de
óxidos.
III.13 – LIMPEZA MECÂNICA
Este método envolve a utilização de espátula, escovas de aço e nylon, abrasivos e
solventes químicos para remover depósitos endurecidos firmemente aderidos às
superfícies metálicas.

Figuras 38/39 - Flushing utilizando limpeza química ou mecânica

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.
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IV – CONCLUSÃO
Alguns depósitos fortemente aderidos podem exigir técnicas mais agressivas que,
somente, o uso de elevada velocidade do fluido de flushing de modo que se deve
harmonizar a técnica de flushing com a estratégia de forma a se tentar resolver o
problema existente. Uma vez entendido o problema que há no equipamento a ser
limpo é que se deve selecionar a tática de flushing apropriada para uma solução
completa do problema.
Mesmo após a operação de flushing muito cuidado deve ser tomado antes de se
encher, novamente, o reservatório de óleo lubrificante tendo-se a certeza que ele se
encontra o mais limpo possível. Mesmo com uma operação de flushing muito bem
realizada não é improvável que seja necessária uma nova drenagem do óleo
lubrificante após algum tempo em face de contaminação, ainda, remanescente no
sistema.

Figuras 40/41 - A operação de flushing deve ser realizada por técnicos habilitados
A nova carga de óleo lubrificante necessitará de monitoramento contínuo por certo
tempo até que se tenha a certeza que a operação de flushing foi bem sucedida.
Cuidados constantes garantirão sistemas hidráulicos ou de lubrificação de turbinas a
vapor, hidráulicas ou gás natural em boas condições de operação e operando por
longo tempo sem anormalidades.

As informações deste documento são propriedades da Petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.

