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Organização voltada ao fornecimento de
soluções em serviço e consumo
industrial, a KomaX é especializada em
Filtração e Tratamento de Fluido
Hidráulico.
Ademais, a KomaX é referência na área
de filtração, distribuindo produtos
PARKER em mais de 20 estados no país, e
seu Setor de Serviços abrange os
melhores profissionais nas áreas de
Tratamento Hidráulico, Elétrica,
Refrigeração, Climatização, Automação,
Instalação e Montagem de Equipamentos
Industriais.



O fluido hidráulico e lubrificante tem como objetivo preencher os espaços
entre as peças do sistema e lubrificando as partes móveis. Além disso, atua
como meio de troca de calor e transmissão de energia.
O fluido dielétrico tem como principal função isolar descargas elétricas,
além de remover partículas erodidas e resfriar o sistema.

Quando o fluido encontra-se contaminado,
suas funções são prejudicadas e o sistema
não funcionará como projetado, o que
acarretará na parada da máquina e,
consequentemente, da produção.



Já foi demonstrado que cerca de 80% das falhas dos sistemas hidráulico
podem ser atribuídas diretamente a contaminação do óleo hidráulico.

“Quando o fluido é 
mantido 10 vezes mais 

limpo, a vida das 
bombas hidráulicas é 
aumentada 50 vezes”. 
(Oklahoma State University APUD FITCH, 1991)   80%
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O fluido hidráulico novo não é livre de contaminação, geralmente restam
partículas insensíveis aos filtros padrões. Além disso, se não forem
adequadamente absorvidos, restam contaminantes durante o processo de
manufatura e montagem (partículas de borracha, respingo de solda, areia de
fundição, etc.).

Durante a operação, a contaminação pode ocorrer
através de tampas de respiro, vedações gastas ou
outras formas de aberturas do sistema. E, o próprio
desgaste do das peças pode gerar sedimentos e reagir
com os demais contaminantes.



Para determinar o nível de contaminação de um fluido foram criadas diversas
normas com o intuito de padronizar este controle. Atualmente se usam a
NAS 1638 e ISO 4406, ambos vão determinar quantidade de partículas por
faixas de tamanho contidas no líquido.

O instrumento utilizado para o diagnóstico é o
contador de partículas, como o Parker
icountLCM20, um contador portátil, à laser
que é sensível a partículas menores que a
faixa de 2+ mícron, usado pela KomaX nas
manutenções preventivas.
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Uso de filtros absolutos

Limpeza do sistema antes do primeiro uso (Flushing)

Troca de gaxetas e vedações com frequência;

Aplicação de tampões nas mangueiras e manifolds
quando manuseados

Filtração do fluido antes de usá-lo no sistema. 



A manutenção do fluido hidráulico ajuda a
prevenir/reduzir a contaminação e paradas
indesejadas da operação.

A KomaX oferece um plano continuo de
manutenção para minimizar e reduzir os
contaminantes e diminuir seus custos. Sem
parar a sua operação.



Nossos produtos





• PARKER. WHITE PAPER: Normas e Padrões (ISO 4406 e NAS 1638) no 
Controle da Contaminação.

• PARKER. WHITE PAPER: Tipos de Contaminação em Sistemas 
Hidráulicos.

• PARKER. Sistema de purificação portátil: Modelos PVS 185, 600, 1200, 
1800, 2700

• FLITCH, James C.P.E. Manutenção proativa pode economizar 10 vezes 
mais do que práticas de manutenção preditiva/preventiva 
convencionais. SOTREQ, CAT. 


