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O comportamento da relação viscosidade/temperatura nos óleos usados em sistemas hidráulicos é da maior 
importância quando comparado aos óleos usados em outros sistemas de lubrificação. 
 
 A prática e os problemas dos sistemas hidráulicos. 
 
A evolução tecnológica fez com que os sistemas hidráulicos 
melhorassem substancialmente. Atualmente, são construídos 
sistemas hidráulicos de excelente desempenho. As exigências 
de trabalho de cada componente destes sistemas 
aumentaram proporcionalmente. O uso de lubrificantes 
deveria minimizar as perdas nas superfícies de atrito. A 
diversidade dos óleos usados é grande e a confiabilidade dos 
sistemas hidráulicos é cada vez mais importante. As 
estatísticas de falha mostram que 70% destas estão 
relacionadas com o estado deteriorado do óleo hidráulico. As 
condições que levam a degradação do óleo são: 
- Altas temperaturas; 
- Aumento da acidez;  
- Diminuição da viscosidade devido ao aumento da 
temperatura; 
- Contaminação por abrasão, impurezas, água, formação de 
espuma, entre outros. 
O desgaste das bombas, válvulas e cilindros hidráulicos é 
causado principalmente pela insuficiente capacidade de 
lubrificação dos óleos hidráulicos, bem como por resinas 
depositadas nas partes metálicas e o consequente aumento 
da degradação do óleo. Estes efeitos originam calor adicional 
que, por sua vez, reduz o desempenho das partes da máquina 
ou do motor e causa danos prematuros nas vedações, assim 
como desgaste nas tubulações hidráulicas e mangueiras. 
A temperatura mais alta também provoca o aumento da 
tensão superficial nas superfícies de atrito. 
Por exemplo, os pistões libertam mais óleo hidráulico. Quando 
a temperatura do óleo hidráulico atinge 60ºC, a vida útil do 
óleo é reduzida a metade a cada incremento de 10ºC. Além 
disso, a viscosidade diminui, as perdas de óleo aumentam, o 
desempenho diminui assim como as características 
lubrificantes. Em geral, o desgaste e a ruptura por fadiga 
aumentam, assim como a deterioração por corrosão nas 
superfícies de atrito e nas vedações. 
A temperatura do óleo é fundamental para o desempenho 
fiável de um sistema hidráulico. 
O uso de óleos alternativos ou aditivos a fim de otimizar o 
desempenho do óleo não tem resolvido a situação. Os 
problemas ainda permanecem. 
 

A solução passa pelo uso de cristais líquidos 
A maneira de melhorar a vida útil do óleo hidráulico é mudar 
a sua estrutura. Isto é possível através da construção de 
estruturas tridimensionais com a adição de cristais líquidos 
macromoleculares. A sua presença no óleo inicia um processo 
de auto-organização que dá ao óleo características 

melhoradas. nine Renew aumenta o desempenho, a vida útil 
do óleo, e os intervalos de manutenção. 
 

nine Renew é um talco amorfo à base de nanopartículas 
eletro-polarizadas. 
 

O uso de nanomateriais eletro-polarizados à base de óxidos 
metálicos em sistemas dispersos dá origem a formação, por 
auto-organização, de estruturas tridimensionais. Estas 
estruturas são constituídas por nanopartículas e óleo. As 
macroestruturas formadas (substâncias coloidais ativas) 
provocam vários efeitos, entre eles, a limpeza das superfícies 
devido à sua característica dispersa. Além disso, observa-se o 
aumento não linear da viscosidade e da capacidade térmica, 
bem como a regeneração do óleo, através de reconstrução 
das moléculas danificadas. 
 
 O que é nine Renew e qual o seu efeito? 
nine Renew é um produto à base de nanopartículas que 
através da auto-organização das mesmas no óleo constrói 
uma variedade de estruturas macromoleculares. 
A aplicação de nine Renew assegura que a viscosidade do 
óleo nas zonas de atrito aumenta, com uma substancial 
redução de perdas de óleo nas bombas e nas válvulas. A 
pressão no circuito aumenta para o valor nominal previsto, as 
zonas de atrito hidrodinâmico são expandidas assim como 
são reduzidas as perdas. 
nine Renew conduz a um atípico aumento da capacidade 
térmica do óleo. A temperatura de trabalho pode cair até 
20ºC em determinados pontos. Cria-se nas zonas 
termodinâmicas uma condição robusta e livre de falhas.  
nine Renew modifica a superfície de atrito e reduz a sua 
tensão superficial. O desgaste diminui e as superfícies são 
protegidas contra a corrosão eletro-mecânica. O consumo de 
óleo é reduzido. A vida útil dos lubrificantes pode ser 
aumentada em até três vezes. A aplicação de nine Renew em 
óleos refinados não altera as características físico-químicas. As 
especificações certificadas pelos fabricantes de óleos 
permanecem inalteradas após a utilização de nine Renew. 
 
Atenção: A aplicação de nine Renew é somente recomendada para 
óleos minerais ou sintéticos refinados. nine Renew não deve ser 
aplicado em óleos hidratados ou contendo glicol. 
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