
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aplicação  
 

Equipamento desenvolvido para atender indústrias produtoras de óleos lubrificantes e 
produtos petroquímicos, onde se deseja separar substâncias impuras contidas no 
solvente pelo método da destilação, onde o aparelho separa os produtos contaminantes 
(resinas, vernizes, pigmentos, óleos, gorduras, etc.) do solvente original, que, 
recuperado diretamente em recipientes, fica disponível para análise imediata. O método 
de destilação de solventes é aplicado para a definição do “Ponto inicial de ebulição 
(PIE)’’ temperatura indicada pelo termômetro, no instante em que a primeira gota deixa 
o tubo do condensador”. Outro método pelo qual se utiliza o destilador é o “Ponto seco 
(OS)’’, temperatura indicada pelo termômetro no instante em que a ultima gota do 
liquido evapora do ponto mais fundo do balão de destilação”. 

Características técnicas  

Gabinete  Gabinete construído em aço inox 304 com conformação mecânica de fino ajuste. 

Dimensão do aparelho  Comprimento = 600 mm, largura = 400 mm, altura = 610 mm. 

Resistência  Resistência caracol em placa de cerâmica de 1500 Watts. 

Amperímetro  Amperímetro digital de 25 A para visualização da corrente aplicada. 

Temperatura  Temperatura ambiente até 300°C. 

Controlador  Controlador de potencia analógico com escala de 0% a 100%.  

Capacidade  Balão de 100 ml.  

Refrigeração  Cuba de refrigeração em aço inox com capacidade para 12,5 litros.  

Fluido refrigerante  Água, água e gelo ou gelo seco.   

Tensão de alimentação  220 VAC. 

Descrição do aparelho 

Aparelho fabricado com gabinete isolante em aço inox 304, tampa em inox 304 com 
manipulo de alumínio, sistema de aquecimento por indução elétrica à resistência de 
1500 Watts, controle de potência por Dimmer eletrônico acionado manualmente pelo 
manipulo analógico, conexão com a rede elétrica através do cabo de dupla isolação e 
com três plugs sendo duas fases e um terra, possui amperímetro digital de 25 A.  

Descrição do ensaio 

Basicamente o ensaio consiste obter a amostra em balão de 100 ml onde esta é 
destilada sob condições equivalentes à destilação diferencial por batelada. A 
temperatura do mercúrio do termômetro é equilibrada com aquela do liquido 
refluxante, antes que deixe o balão de destilação.  

Normalização  ASTM D 1078. 

Itens opcionais   Composição de itens que acompanha 

- Balão volumétrico de 100, 125, 200 e 250 ml conforme o 
requisito do ensaio exigido pela norma; 
- Proveta para destilador. 

- Destilador de solvente; 
- Manual técnico de utilização; 
- Certificado de garantia. 
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