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Nos sistemas de transmissão existem uma variedade muito 
grande de superfícies, que têm um comportamento muito 
próprio no que diz respeito ao atrito, ao balanço térmico e à 
estabilidade. 
Cada superfície necessitaria de um óleo lubrificante próprio 
mas na verdade isso não acontece sendo apenas utilizado um 
óleo para todo o sistema. 
 
Engrenagens do tipo roda dentada, engrenagens planetárias, 
helicoidais, estrela, diferenciais, cónicas, entre outras, são 
hoje quase sempre usadas para formar um conjunto 
complexo. Todas as partes são importantes para o correcto 
funcionamento de um sistema de transmissão de força, e para 
cada superfície de atrito, pode ser feita uma avaliação 
detalhada para determinar qual o lubrificante mais adequado.  
 
A melhor solução deve sempre passar por levar em conta a 
viscosidade, o desgate, a fadiga, e o balanço térmico para cada 
superfície específica. Somente um lubrificante não é capaz de 
satisfazer as necessidades específicas de cada superfície 
sujeita ao atrito a fim de assegurar uma lubrificação de 
excelência. 
 
Geralmente o lubrificante escolhido responde às necessidades 
das superfícies mais fatigadas enquanto que as das outras 
zonas não são completamente satisfeitas. 
 
A consequência é a perda de energia adicional, o aumento do 
desgaste e a redução da vida útil do lubrificante usado no 
sistema de transmissão. A manutenção aumenta devido ao 
menor intervalo entre as trocas de óleo. 
 
A grande variedade de óleos disponíveis no mercado refletem 
esta situação. Estes óleos com diferentes aditivos sugerem o 
uso geral e universal para várias aplicações. 
 
 
A formulação dos aditivos transforma o óleo de transmissão 
num sistema complexo. 
 
É uma tarefa difícil garantir que o óleo do sistema de 
transmissão esteja estável, assim como também não é fácil 
diferenciar e obter os parâmetros de cada zona de atrito. 
 
 

Qual é o efeito de nine Gear Renew? 
A aplicação de nine Gear Renew no óleo do sistema de 
transmissão desencadeia um processo espontâneo de auto 
organização com a construção de estruturas macro 
moleculares nas superfícies de atrito. 
O processo é dinamicamente balanceado, estável e repete-se 
vezes sem conta. As novas estruturas criadas dão ao óleo 
propriedades adicionais tais como a mudança não linear da 
viscosidade e o aumento da capacidade térmica. Estas 
alterações fazem com que haja uma adaptação específica da 
viscosidade e da temperatura em cada zona de atrito da 
transmissão, de acordo com as diferente cargas 
termodinâmicas. 
 
A viscosidade e a capacidade térmica do óleo mudam de 
acordo com as cargas, as variações de velocidade e as perdas 
de energia. Deste modo, cada zona individual de atrito tem a 
“sua própria” lubrificação que está muito próxima do regime 
ideal calculado. 
Este processo trás um melhoramento da eficácia da 
transmissão, a redução as perdas internas, o aumento do 
intervalo entre as manutenções e principalmente da vida útil 
da própria transmissão. 
 
Nota: 
Sem a utilização de partículas em nano escala com 
características semelhantes a nine, o sector da Investigação & 
Desenvolvimento dos lubrificantes deparar-se-á com algumas 
limitações. É necessário um material que, por um lado garanta 
estabilidade através da inércia química, e por outro lado, 
mantenha as características que assegurem, nas superfícies de 
atrito, uma troca energética eficaz. Para além disso, devem ter 
uma grande capacidade de absorção física e química, para ser 
o “organizador” da construção de novas estruturas em 
lubrificantes futuros. 
nine Gear Renew, com as suas singulares características, 
preenche todos os requisitos acima. 
 
Atenção: 
A aplicação de nine Gear Renew é somente recomendada em 
óleos sintéticos ou minerais refinados. nine Gear Renew não 
deve ser usado em óleos que contenham agentes aquosos ou 
glicol. 
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