
FORMAÇÃO DE VERNIZ

Os óleos básicos do Grupo 2, utilizados em lubrificantes turbina, por conta de uma 
maior demulsibilidade e estabilidade oxidativa , apresentam como efeito colateral, a 
formação de verniz (tal qual ocorre em compressores de ar de parafusos, porém com 
uma velocidade de formação muito menor)!

A sua detecção é muito difícil, pois o 
processo se inicia muito lentamente e, ainda, 
não há uma metodologia consagrada para 
se  detectar, recomenda-se:
- Monitorar TAN;
- Contagem de partículas (ferrosos são 

catalizadores); 
- MPC (Colorímetro na Membrana) feixe de luz sobre uma membrana padrão e 

detecção de potencial de verniz pela coloração resultante 



FORMAÇÃO DE VERNIZ

Normal dE<15

Atenção 15 a 30

Ruim 30 a 40

Crítico dE>40

dE

meses

= potencial de verniz Formação é característica inerente ao óleo 
em uso em turbo geradores, e é um 
processo muito lento

Por ora o que se recomenda é o seu 
acompanhamento com análises frequentes de: 
TAN;
Contagem de partículas;
Colorímetro! 
 FTIR (Oxidação)
Ruler



REMOÇÃO DE VERNIZ

Problema novo:

Por ser um problema novo, os clientes ainda não se atentaram à necessidade de 
fazer prevenção e análises periódicas.
Consequência: quando se nota  o problema já é grave

Como sanear, método empregado pelo mercado:

Decapagem química: efeito colateral 
 ataque químico a vedações, metais, necessidade de desmontagem do 

equipamento; 
 tempo de parada muito grande = prejuízo no fornecimento de energia



REMOÇÃO DE VERNIZ

Solução Purilub:
Decapagem com reagente especial, desenvolvido por parceiro internacional para 
este fim. 
Produto atóxico e não corrosivo.

Nossa metodologia é muito simples:

1. Diluição do reagente no próprio óleo, com o equipamento em uso.
2. Operar (produzindo energia) por no mínimo 24 horas, para que o processo tenha 

efeito, seguido dos procedimentos de parada da turbina; 
3. Drenar e descartar todo o óleo;
4. Circular óleo de flushing (óleo de sacrifício) por 8 horas, em seguida drená-lo;
5. Limpeza manual do reservatório, inspeção interna de tubos, ...;
6. Abastecimento com óleo novo extra filtrado, preferencialmente NAS 4 ou menor;
7. Enquadrar todo o óleo abastecido em NAS 4 (sistema off line aquecido);
8. Liberar equipamento para uso.



REMOÇÃO DE VERNIZ

Vantagens desta metodologia:

1. Tempo de parada é mínimo, apenas alguns dias após o resfriamento, dependendo 
do tamanho do turbo gerador, de 3 a 5 dias;

2. Não há necessidade de desmontagem do equipamento, limpeza manual de 
mancais, balanceamento de turbinas, ...



RESULTADOS DA METODOLOGIA PURILUB

DEPOIS:
Fundo do reservatório após a 

limpeza com o reagente especial

ANTES:
Fundo do reservatório 

antes da limpeza



RESULTADOS DA METODOLOGIA PURILUB

DEPOIS:
Teto do reservatório após a 

limpeza com o reagente especial

ANTES:
Teto do reservatório 

antes da limpeza



SERVIÇO NÃO APROVADO

Limpeza manual executada por 
concorrente,

rejeitada pelo cliente,
“metodologia tradicional”



HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO:
Metodologia 

aprovada e adotada 
pelo cliente!



PREVENÇÃO

A formação de verniz é uma característica inerente do óleo e sua respectiva 
aplicação. 

Em compressores de ar de parafusos a sua formação é muito rápida, pois a 

intensidade do calor é extrema.
A solução encontrada foi a substituição de óleos minerais por sintéticos, valor 
agregado alto, mas aceitável dado o baixo volume do cárter dos compressores de ar.

Em turbinas a gás, a presença de verniz tem se mostrado crítica após cinco 

anos de uso e, em turbinas a vapor após oito ou dez anos de trabalho. 



PREVENÇÃO

Filtração mecânica, (filtros hidráulicos): Não é possível dada as dimensões diminutas 
das partículas (sub micrométricas e amorfas);

Metodologias que visam ionizar as partículas, ELC e BCA, para causarem a sua 
aglomeração e posterior remoção por filtragem, mostram-se eficientes a frio, não 
apresentam bons resultados na temperatura de trabalho das turbinas. 
Há indícios de variação da acidez do óleo. 
Alguns clientes compraram estes equipamentos porém desistiram de usa-los por 
esta deficiência.



PREVENÇÃO

Meio Filtrante para Troca Iônica com Resina Seca:

Como a formação de verniz é uma característica inerente ao processo, é um 
problema global e não apenas do mercado brasileiro.

Pesquisamos a metodologia empregada em outras localidades e concluímos que o 
emprego de filtro com este meio filtrante é a solução.
A recomendação é a de que se montem filtros, em paralelo ao cárter do 
equipamento (off line) que farão a circulação permanente do óleo, reduzindo o dE
(potencial de verniz) e/ou impedindo sua evolução. 



PREVENÇÃO

Meio Filtrante para Troca Iônica com Resina Seca:

Este meio filtrante, por troca iônica, retém as partículas sub micrométricas de verniz, 
reduzindo seu dE, numa operação lenta, a baixa vazão, mas contínua.



RESUMO

Detectada a presença de verniz, o que ocorrerá 5 ou 10 anos após o inicio de 
operação da turbina, a sua remoção deverá ser efetuada com o emprego do reagente 
e metodologia descrita a cima;

Para evitar que a formação do verniz volte a impregnar o equipamento, deve-se 
adotar a metodologia de remoção com os filtros que realizam troca iônica. 

Não se evita a formação de verniz, mas evita-se que a sua presença no óleo 
impregne as partes internas do sistema, principalmente os mancais, e causem 
vibrações, alterações de troca de calor, entre outros problemas operacionais. 
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