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Rhein Chemie investe em testes para fluidos hidráulicos 
 

A divisão de Lubrificantes da empresa Rhein Chemie, unidade de negócios da 
LANXESS, recentemente fez um investimento de € 750 mil em um novo 
equipamento para testes em óleos hidráulicos, em seu centro de tecnologia em 
Mannheim, Alemanha. Embora o equipamento esteja na Europa, a tecnologia se 
estenderá globalmente pela empresa. Esta instalação é uma das 12 únicas 
disponíveis em todo o mundo. 
 
A Rhein Chemie Rheinau GmbH adquiriu o novo equipamento, uma instalação para 

testes Denison Parker, que foi inaugurado no começo de Junho. A empresa alemã de 

aditivos o utilizará no desenvolvimento de aditivos e pacotes para óleos hidráulicos e, 

também, para a realização de testes em benefício de seus clientes. 

 

O sistema de testes utiliza a válvula Denison Parker T6H híbrido para medir a 

performance de um pacote de aditivos combinado com óleo básico. “A especifiação 

Denison é uma das mais rigorosas do setor hidráulico”, informa Martina Bitterlich, 

vice-presidente de comunicação corporativa da Rhein Chemie. 

 

“Na instalação, testamos os pacotes de aditivos para óleos hidráulicos com base na mais 

rigorosa e globalmente reconhecida especificação HF-0”, diz Philipp Junge, líder da 

divisão de lubrificantes da Rhein Chemie. De acordo com a empresa, cada teste leva de 

quatro a cinco semanas para ser concluído. 

 

A empresa destaca os desafios da indústria de fluídos para óleos hidráulicos que espera 

solucionar com a nova unidade de testes. “Para atender às crescentes exigências 

impostas à eficiência energética dos óleos hidráulicos, os sistemas hidráulicos estão 

cada vez mais compactos, aumentando o crescimento da potência e, consequentemente, 

o intervalo entre as manutenções está cada vez mais longo”, informa a Rhein Chemie 

em comunicado à imprensa. 

 

“Os aditivos devem estar de acordo com as exigências mais críticas, melhorando a 

estabilidade à oxidação térmica dos fluídos e oferecendo propiredades avançadas em 

antidesgaste com uma vida útil longa”, conclui a nota. 

 

A Rhein Chemie desenvolve pacotes hidráulicos com diferentes componentes 

individuais e performance, tais como inibidores de corrosão, antidesgaste e estabilidade 

à oxidação. A empresa desenvolve, produz e comercializa aditivos, especialidades 

químicas e serviços para os segmentos de borracha, lubrificantes e plásticos. A Rhein 

Chemie é uma subsidiária do grupo de especialidades químicas LANXESS, baseada em 

Leverkusen, Alemanha. 
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