
 

 

 

 

        

 

 

 

 

               

 
 
 
 
 

Aplicação 
 

Equipamento projetado para atender as necessidades de empresas de seguimentos 
petroquímicos caracterizados pela produção de graxas e óleos lubrificantes onde é necessário 
estabelecer o nível de qualidade do produto com base na análise da sua funcionalidade em real 
aplicação ao que se refere à capacidade de proteger sistemas mecânicos, em especifico com 
rolamentos, contra corrosões. O aparelho mede a capacidade de proteção de um lubrificante 
em aplicação no rolamento contra corrosão na presença de água. O método de ensaio avalia as 
propriedades preventivas de ferrugem de graxas em órgãos de rolamento, medindo a 
capacidade de lubrificação para proteger um rolamento contra corrosão na presença de água. 
Como os rolamentos são utilizados normalmente em ambientes expostos à umidade e 
variações de temperatura, pode formar-se condensação no rolamento, promovendo o 
aparecimento de ferrugem, onde é prejudicial ao bom funcionamento do rolamento e irá 
comprometer a longevidade do mesmo. 

Características técnicas  

Dimensões externas  Largura = 38 mm, comprimento = 123 mm, altura = 28 mm.  

Motor   Motor elétrico de indução.  

Rotação  Velocidade de ate 100 rotações por minuto.  

Tensão  115 VAC. 

Peso   40 Kg. 

Frequência  60 Hz. 

Descrição do aparelho 

O aparelho realiza o teste pela montagem de um rolamento de linha dupla por estação de 
teste para até 8 estações separadas de teste. Os rolamentos de ensaio são 1306K/236725 fila 
dupla autoalinhamento, rolamentos especialmente tratado com esferas padronizadas. Os 
rolamentos são lavados cuidadosamente, preenchido com a quantidade adequada de 
lubrificante de teste e montado sobre o eixo com a ajuda de um nylon manga e porca. Os selos 
são montados e a quantidade especificada de água é introduzida nas caixas, os rolamentos são 
colocados nas caixas e as caixas são fechadas e seladas. 

Descrição do ensaio 

Dois conjuntos de rolamentos revestidos com massa do lubrificante em cada estação são 
parcialmente imersos na água rodando a uma velocidade de 80 rpm, que é uma sequência de 
execução e os períodos de repouso. No final do ensaio, as pistas dos anéis exteriores do 
rolamento são inspecionadas para ferrugem. O processo de ensaio dura um período de uma 
semana. 

Normalização  ASTM D6138. 

Itens opcionais  Composição de itens que acompanha 

- Rolamento para reposição. - Determinação das propriedades de corrosão e inibição de graxas; 
- 8 conjuntos de rolamentos; 
- Manual técnico de utilização; 
- Certificado de garantia. 
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