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Propriedades da água

• Corrosão

• Congela a 0°C

• Ponto de ebulição = 100°C

• Viscosidade muito baixa

• Evapora a temperaturas superiores a >50°C

• Contém impurezas

- Sais (sódio, cálcio, cloretos, sulfatos, etc)

- Actividade biológica (bactérias, fungos e levedura)
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Propriedades do óleo

Água pode ser transformado em um bom Lubrificante, 
mas o óleo não pode ser transformado em um bom 

refrigerante
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Funções de um bom refrigerante

• Resfriamento da peça e ferramentas 

60% do calor gerado é transferido através do líquido de arrefecimento

• Diminuir o atrito na zona corte (lubrificação)

menor consumo de energia

• Aumento vida ferramenta

diminuição desgaste da ferramenta 

• Remoção de aparas

remover e limpar aparas
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Funções de um bom refrigerante

• Protecção peça de trabalho (protecção posterior) 

protecção contra corrosão

• Protecção máquina (ferramentas)

• Aumentar a superfície de acabamento 

lower Ra
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Composição de um refrigerante

• Água

• Óleo / aditivos

• Emulsionantes / sabonetes

Product: CIMSTAR 

MB278FF

Água

(+/- 92%)



7 | © 2020 Kennametal Inc.  l  All rights reserved.  l  Proprietary and Confidential

Composição de um refrigerante
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Composição de um refrigerante

Synthetics
Oil free

Semi-Synthetics
5 – 40% mineral oil

Emulsions
40 – 70% mineral oil
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Propiedades de um refrigerante

Refrigeración

Lubricidad
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Escolha de um refrigerante

Depende dos seguintes parâmetros :
• Material

– Não-Ferrous & materiais pouco duro exigem alta lubricidade 

(produtos com alto % óleo mineral)

• Operacion

– Roscado, brochado, taladro profundo são operações 

extremamente pesadas e exigem produtos altamente aditivados

• Qualidade da água

– Alto nível de cloretos podem causar problemas de corrosão, é 

necessário aditivado produto com pacote de aditivos 

anticorrosão. 

– Água macia pode gerar espuma

– Aplicações pesadas geram calor maior evaporaçãon

aumento de sais na mistura
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Elección de um refrigerante

Aleaciones de magnesio

Decoletaje Cobre

Bronce

Aleaciones de aluminio

Decoletaje acero suave

Fundición

Bajo y medio acero al carbono

Cobre

Resistente tracción Bronce

Aleaciones de acero alto carbono

Acero herramienta 

Inoxidable

Inconel (Ni/Cr aleaciones)

(Ni/Co alealciones)

Aleaciones de titanio

Lubricación

Refrigeración

Fácil

Dificil



12 | © 2020 Kennametal Inc.  l  All rights reserved.  l  Proprietary and Confidential

Elección de um refrigerante

Severidad de la
Operación
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Operación

Rectificado
Corte Sierra

Torneado
Fresado

Fresas madre
Taladrado

Tornos automaticos
Tronzado

Taladro profundo
Fabricación engranajes

Roscado / Laminado
Brochado
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Ausência de problemas ao trabalho

Controles diários:

• PH

• Verificar a concentração ( refractómetro ,  TA KIT )

• Inspecção visual por parte dos operadores:

– Vazamento de óleo no refrigerante?

– Filtração ok?

– Espuma  ?

– Existem quaisquer problemas de funcionamento de máquinas / fugas?

– Depósitos?

– Cheiro?
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Medida de concentração

-Fácil de controlar com 
um refratômetro

-Siga as recomendações 
da folha de aplicação do 
produto

-Ter em conta o factor
de refractómetro
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Medida de concentração

Concentração muito alta?
• Irritação da pele

• Mais hipóteses de gerar espuma

• Resíduos

• Custo mais elevado

Concentração muito baixa?

• Crescimento de bactérias e fungos

• Odor

• Corrosão da peça e da máquina

• Qualidade inferior de acabamento

• Menor vida útil das ferramentas

• Mais desperdício(maior custo de produção)
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Medida de pH

pH

-Controlar com tirinhas indicadoras de pH

-O pH de trabalho ideal está em torno de 9

IMPORTANTE !!!

pH inferior 
de 8,5

proliferação

de bactérias

baixa

concentração

Má limpeza
anterior
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Medida de pH

Alcalinidade vs acidez

• Ph demasiado baixo (<8,8):

– Causa: por ação bacteriana , má qualidade da água ou pela entrada de um 
produto de decapagem (H2SO4 - HC1) 

– Consequências: problemas de odor, instabilidade ao refrigerante e 
potenciais problemas de corrosão

• Ph demasiado alto (>10): 

– Causa: a entrada de detergentes alcalinos ou um nível demasiado elevado 
de biocidas

– Consequências: a corrosão de metais não -ferrosos , irritação da pele, 
problemas de formação de espuma,  acção detergente muito intensa  do 
refrigerante , ataca vedantes e pintura
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Soluciones

PROBLEMA CAUSA SOLUÇAO

OXIDAÇAO / FERRUGEM
Baixa concentração, Salinidade água, 

Material, Manipulação, Condições de 

armazenamento, etc.

Verificar concentração.

Adicionar antioxidante.

RANCIDEZ (maus cheiros)
Baixa concentração, Poluição, 

Filtração, Água, etc.

Aumentar a concentração, 

Adicionar bactericida (após 

consulta).

ESPUMA
Concentração alta, Água mole, Baixo 

nível do fluido em depósito, Alta 

pressão, etc.

Diminuir a concentração, 

Confirmar nível, Evitar quedas 

em cascata, Adicionar 

antiespumante (após consulta)

DERMATOSE
Tipo de fluido de corte, alta 

concentração, sabonetes e solventes, 

alergia, etc.

Verificar estado fluido de corte, 

usar cremes barreira.

RESÍDUOS / SEDIMENTOS 

RESIDUAIS

Concentração, Água, Aplicação, 

Material, Filtração.

Verificar sistema de filtração.

Utilizar equipamento de 

tratamento.

LUBRIFICAÇÃO / 

REFRIGERAÇÃO

Concentração, Fluido de corte, 

Aplicação, etc.

Verificar concentração, verificar 

a escolha correta do fluido.
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Pontos de atenção com uma emulsão
Puntos de atención

• Mistura: preencher primeiro receptáculo com a água, depois juntar produto. 
Caso contrário, obtêm uma emulsão invertida

• Mistura: turbulência suficiente no reservatório

• Vazamento de óleo e lama: livrar-se dele o mais cedo possível. vazamento de 
óleo irá influenciar a leitura da concentração e evitar o contato do ar com a 
emulsão. O lodo é um meio de crescimento ideal para bactérias e fungos

• Imobilidade da emulsão: procurar agitar  a emulsão (fim de semana; períodos 
férias). isso evita vazamento de óleo flutuante e permite o contato de ar 
suficiente para o refrigerante

• Filtragem : verifique se ela funciona de forma óptima em todos os momentos. 
Muita sujidade pode gerar bloqueios 

• Problemas de espuma: pode levar à cavitação das bombas (sugando o ar, em 
vez de refrigerante) 
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Soluciones

• Bactérias e fungos:

Ambos são microrganismos que temos em toda parte: nas roupas, nos alimentos, 

na água, no ar, ... 

Emulsões são muito propensas a microrganismos; é por isso que alguns 

refrigerantes contêm biocidas e fungicidas 

Se estas substâncias atingiram concentrações insuficientes no refrigerante, os 

microrganismos, serão capazes de sobreviver e crescer no refrigerante 

Bactéria vai dar mau odor e um risco potencial de corrosão 

Medições semanais/mensais para bactérias e fungos
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Produtos e óleos
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OBRIGADO                                     

PELO SEU 

ATENÇÃO!!


