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(do óleo residual contaminado que permanece dentro do equipamento)



Teste de acidez Filtro FTDO 303R 3/8"
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SILD - Controle de aceite

SILD - Controle do refrigerante

visor

visor
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RAC Nº 003.08.15

Objetivo: Avaliar condições do óleo.

Motivo:      Remover o óleo contaminado.

Procedimento: Análise do óleo (acidez/umidade)

Material Necessário:

- 01 Teste de acidez

- 01 Copo plástico

- 02 Vidros transparente cristal com tampa

- O restante do óleo colocar imediatamente no 
Vidro A e fechar com tampa(garante que a 
umidade do óleo é a do sistema);

Obs: Vidro B será usado após instalação 
do FTDO).
(procedimento da página 08/09).

Teste de
acidez

Copo plástico
180 ml

Vidro A
250 ml

Vidro B
250 ml

Procedimento

- Através da conexão da saída de óleo do
OIL PACK ou separador de óleo, recolher o 
óleo em um copo plástico +/- 100ml (FOTO 01);

- Despejar o óleo dentro do teste de acidez até
a marca do nível indicado (FOTO 02)

Completar
até esse 

nível

FOTO 02

- Fechar o vidro e agitar a mistura (óleo+reagente)
por 10 segundos;

-  Após 1 a 2 minuto, comparar o resultado da cor
do teste com as fotos abaixo:

- Cor : Óleo satisfatório.Vermelha Roxa  / 
(Funcionar o equipamento).

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD)
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RAC Nº 003.08.15

Objetivo: Retirar internamente do OIL PACK o óleo contaminado e borra

Motivo: Evitar que a mistura do óleo novo com o óleo usado se contamine

Material necessário

- 01 Garrafa PET

- 01 Funil

- 1 Litro de refrigerante R141-b
HCFC (opcional Vertrel HFC)  

- 01 Mangueira plástica com porca 
de aperto (6,5x1x1000mm)   

- 01 Nitrogênio (pressão de 150 psig)   

Procedimento

1) Retirar o óleo usado:

- Isolar o circuito, fechando a válvula de saída do

compressor e a válvula após o OIL PACK;

- Com o circuito pressurizado desconectar no OIL

PACK o tubo de saída da válvula de serviço inferior

e recolher o óleo usando uma garrafa PET

(controlando a vazão na válvula de serviço)

(Vide foto 01).

2) Lavar o OIL PACK (Nível do pescador):

- Com o OIL PACK despressurizado, posicionar

para cima a válvula de serviço superior;

- Montar o funil no furo;

- Colocar 400mL de solvente na parte interna

(Vide foto 02);

- Após 5 minutos pressurizar com nitrogênio

o OIL PACK pela válvula de serviço superior;

- Recolher a mistura (óleo + solvente) na 

garrafa PET, saída da válvula de serviço inferior.

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Este acessório não esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD, mais uma porca reserva)

R141b Garrafa 
PET

Funil

Mangueira + porca plástica
(6,5x1x1000mm)

Porca de 
aperto
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3) Lavar o OIL PACK (abaixo do pescador): Zona Morta

3.1) Nesta etapa será introduzida a mangueira plástica
(6,5x1x1000 mm) com ponta bico de gaita e será fixada 
através da porca de aperto.

- Na saída do OIL PACK desmontar a válvula

 de serviço inferior (vide foto 03);

- Colocar a mangueira plástica, por dentro do 
pescador até encostar no fundo do 
OIL PACK e rosquear a porca plástica
que acompanha a mangueira na conexão
do OIL PACK (vide foto 04,05 e 06);

FOTO 03

FOTO 04 FOTO 05 FOTO 06

- Posicionar o funil na válvula de serviço superior;

- Colocar mais 400mL do solvente (vide foto 07);

3.2) Limpeza interna:

- Após 5 minutos, colocar a outra ponta da mangueira
plástica na garrafa PET e pressurizar pela válvula
de serviço superior para remover a mistura 
(vide foto 08)

FOTO 07 FOTO 08

4) Trocar o óleo

- Trocar o óleo contaminado dos compressores do equipamento e adicionar óleo até o 1º visor do OIL PACK;

- Adicionar óleo nos compressores até nível especificado pelo fabricante;

- Seguir com procedimento de descontaminação do óleo residual, que permaneceu na parte interna do
equipamento pós queima (Boletim informativo RAC Nº 005.05.15)

- Se a mistura estiver escura repetir procedimento 3.2;

- Se não, ir para procedimento 4.

Porca de 
aperto
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Objetivo : Remover diretamente o óleo contaminado pela linha de óleo.

Motivo :       - Óleo exposto a umidade ambiente;
      - Prevenir que a mistura do óleo novo com o óleo em uso não se degrade;
      - Manter o óleo dentro dos limites aceitáveis de água e ácido 
     (teste de acidez = cor vermelha / roxa).

Composto por:

- 1 Filtro temporário
 descontaminante
do óleo (FTDO);

- 2 Conexões temporárias
 (E = entrada e S = saída) 
com porca 3/8"SAE;

- 1 Núcleo AN;

- 1 Filtro de óleo FO 303R ;

- 2 Testes de acidez.

- 2 Vidros transparentes 
cristal com tampa

KIT Temporário de descontaminação do óleo

Procedimento: Descontaminação do óleo rpós queima

RAC Nº 005.08.15

Vidro A
250 ml

Vidro B
250 ml

Teste de
acidez

Filtro de óleo FO-303R

Procedimento:

1) Substituir do filtro FO 303R  :(C)

- Desconectar as conexões originais, saída 
do OIL PACK  e entrada do filtro de óleo (A)
FO 303R   (vide foto 01);(B)
- Substituir o filtro de óleo FO 303R  
usado*  (vide foto 02) por um novo (C) (D)
(vide foto 03).

* Filtro de óleo FO 303R  usado, após a queima
 está impregnado de contaminantes no elemento
filtrante interno.

FOTO 01

FOTO 02 FOTO 03

(Esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD)

(Esta incluso no KIT SILD)

(Este acessório não esta incluso 
no KIT SILD)
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Vermelha

2) Montagem do KIT temporário:

FTDO

* Não se torna necessário a substituição do novo
filtro FO 303R após o procedimento, devido os
contaminantes serem retidos no FTDO - 303.

- Caso o nível de óleo do OIL PACK estiver 
abaixo, completar até o nível correto.

Roxa

(A)

(E)
(S)

(B)

fi

fi
fi

fi

Importante: O FTDO necessita que haja fluxo
de retorno de óleo do OIL PACK para o carter
dos compressores. O elemento filtrante nele 
montado irá remover os residuos de 
contaminantes (ácidos, água e outros). 
Se necessário, ative os reguladores de nível 
de óleo para que ocorra esse fluxo. 
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Vermelha

fi

fi

fi

fi
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