
 

 

 

 

                         

 
 

Aplicação 
 

Equipamento desenvolvido para atender indústrias do seguimento petroquímico em 
especifico para produção de graxas e lubrificantes, onde baseado nos princípios de 
normalização da ASTM D-1742 pelo qual especifica o processo de separação de óleo em 
graxa, o aparelho em questão atende os requisitos da norma, sendo apto para realizar a 
separação entre as substancia através do sistema da tela com orifícios.   

Características técnicas  

Cuba Cuba em latão com superfície coberta por cromo. 

Dimensão da cuba Diâmetro interno = 55 mm, diâmetro externo = 60 mm, altura = 40 mm.  

Tela Tela de aço inox 304 de 200 mesh. 

Orifício Orifício de 75 microns.  

Normalização ASTM D-1742, IP -121 E DIN-51817. 

Descrição do aparelho 

Aparelho fabricado em latão coberto por cromo, conformado por processo de usinagem 
de precisão com conferência dimensional por instrumentos calibrados, livrando o 
equipamento de variações com alto índice, onde o mesmo é submetido a um teste de 
funcionalidade sendo certificado que ele possa atender aos requisitos de ensaio, para 
separação de óleo em graxa. 

Descrição do ensaio 

O ensaio consiste basicamente espalhando-se a amostra de graxa sobre uma tela de 200 
mesh (furos de 75 microns). O recipiente onde esta tela está instalada é submetido a 
uma redução de pressão a 0,25 psi por 24 horas e a 25°C. A cuba posicionada no interior 
desse recipiente recolhe o óleo separado da graxa nessas condições. Esse ensaio só é 
aplicável a graxas com consistência superior ao grau NLGI 1, à qualidade de sua 
estrutura e à composição da graxa de forma geral. Normalmente, graxas contendo 
aditivos sólidos, como bissulfeto de molibdênio ou grafite, apresentam uma separação 
de óleo superior às demais.  

Projeto 
Equipamento projetado para fácil compreensão, exigindo conhecimento técnico apenas 
do ensaio para análise da amostra. 

Opcional sobre requisição  Composição de itens que acompanha 

- Espátula para manuseio da graxa. - Kit separador de óleo em graxa (cuba e tela); 
- Certificado de garantia. 
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