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Equipamento para Análise de 
Matéria Volátil AN3175  
 

Equipamento para Análise de Matéria Volátil de acordo com a norma ASTM D 3175, operação até contínua 1000°C e 

intermitente de 1100º Celsius, com câmara cilíndrica aquecida com dimensões de 63 x 212mm. 

CARACTERÍSTICAS 

 Aquecimento através de resistências, de fio metálico, 

moldadas em fibra cerâmica refratária para operação 

contínua até 1000°C e intermitente até 1100°C; 

 Isolamento térmico em fibra cerâmica de baixa 

densidade e baixa condutividade; 

 Montagem em carcaça metálica dupla, 

confeccionada com perfis e chapas de aço pintado 

por processo eletrostático. A carcaça interna e a 

carcaça externa são pintadas na cor cinza e as 

tampas de acabamento do forno na pintada na cor 

grafite. 

 Termopar de controle tipo K com isolação mineral, 

bainha de AISI310 de 6mm; 

COMPONENTES BÁSICOS 

 Forno tubular vertical do tipo cadinho; 

 Unidade de Controle de Temperatura; 

 Suporte para sustentação do cadinho; 

 Porta Cadinho. 

 

 

 

UNIDADE DE CONTROLE TEMPERATURA 

Unidade de controle de temperatura para o forno de Análise de Matéria Volátil, modelo FORNAX 2000, com 

controlador de temperatura, montada em gabinete metálico com pintura eletrostática nas cores cinza chumbo e cinza 

claro, dimensões 170mm x 220mm x 320mm e dotado de pés de borracha para apoio sobre bancada e as seguintes 

outros itens principais: 

 Controlador de temperatura microprocessado, tipo PID, dimensões 48mm x 48mm, configurável para vários tipos de 

termopares, termoresistência PT100 ou tensão e corrente lineares, saída lógica para controle e um relé de alarme; 

 Módulo de potência tiristorizado do tipo relé de estado sólido com disparo em zero Volt; 

 Alimentação de 220Vac, monofásica, com capacidade de corrente máxima até 10A; 

 Saída de controle para potência de 2200W. 

SUPORTE SUSTENTAÇÃO DO CADINHO 

Suporte, para sustentação do cadinho, especial para o ensaio de material volátil conforme norma ASTM D 3175, 

fabricado com barra redonda de aço AISI 310 ou liga tipo Kanthal DS de 3mm de diâmetro. 

PORTA CADINHO 

Porta cadinho para sustentação e resfriamento do suporte após o ensaio, confeccionada com chapa de aço pintado por 

processo eletrostático pintada na cor grafite. 


