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Forno Soleira 
Aquecida 
AN3701 
 

O Forno de Soleira Aquecida AN3701 é um 

equipamento de uso laboratorial, especialmente 

desenvolvido para a caracterização, em escala de 

laboratório, das propriedades de expansão e contração 

de Carvão Mineral, durante o processo de coqueifação 

sob condições controladas nos termos da norma ASTM 

D-2014. 

CARACTERÍSTICAS 

 Tampa de Pré-Aquecimento; Tampa de Fechamento 

da Câmara; 

 Câmara dupla com dimensões 280mm x 280mm x 

280mm aquecimento resistivo através de elementos 

resistivos de carberto de silício SiC ou fio refratário 

especial, operação contínua até 1100oC; 

 Tubos de Sílica translúcido com diâmetro 25mm 

para proteção dos elementos de aquecimento; 

 Soleira de placa de SiC com multipontos de apoio; 

 Laterais da câmara em placas de silimanita prensada; 

 Isolamento térmico em placas de fibra cerâmica para 

1260o C, de baixa densidade, baixa condutividade 

térmica e alta resistência a agentes químicos; 

 Estrutura de sustentação em metalon para apoio 

direto sobre piso, dotada de sapatas de altura 

ajustável para nivelamento; 

 Carcaça metálica dupla confeccionada com perfis e 

chapas de aço, dotada de janelas de acesso nas 

laterais, pintura na cor grafite com tinta epóxi por 

deposição eletrostática, garantindo alta resistência à 

abrasão e à temperatura; 

 Fácil troca das resistências aquecedoras e dos 

termopares de monitoração de temperatura; 

 Termopares de controle tipo N, com proteção por 

capa AISI310, corretamente posicionados, indicam 

simultaneamente a temperatura da carga diretamente 

acima da soleira e na superfície abaixo da placa de 

compressão; 

 Potência de 10kW por câmara de aquecimento, 

alimentação 220Vca. 

 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 

 Temperatura Máxima: 950°C 

 Potência Nominal por Câmara: 6800W - 170VCA - 

40A.  

 Potência Nominal Total: 13600W. (Oito resistores 

SiC LL 14”x26”x3/4”). 

 Alimentação: 220VCA, bifásico. 

 Dimen. Externas: Largura: 705mm; Comprimento: 

1890mm;  Altura: 1230mm 

 Peso Aproximado: 200 kg 

 Cor: Grafite (Pintura por deposição de tinta em pó 

por método eletrostático). 

COMPONENTES BÁSICOS 

 Unidade de Programação e Controle de 

Temperatura; 

 Painel Pressurizador para o Aplicador de Força; 

 Dispositivo de Aplicação de Força;  

 Êmbolo de Aplicação de Força; 

 Caçamba de Carga;  

 Nivelador da Amostra;  

 Tampa de Pré-Aquecimento;  

 Dispositivo de Medição do Deslocamento;  

 Calibrador 50mm;  
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SISTEMA DE CONTROLE 

O Painel de Controle é montado em um gabinete do 

tipo painel elétrico com altura de 1800 mm, largura de 

600 mm e profundidade de 500 mm, com grau de 

proteção IP-65, pintura eletrostática com poliéster 

cinza RAL7032 e porta frontal com visor de acrílico. 

SUPERVISÓRIO 

O sistema de aquisição de dados do Forno AN3701 é 

composto por um computador PC DELL com software 

supervisório que foi desenvolvido especialmente para 

esta aplicação com a ferramenta Elipse E3. 

 Comunicação Ethernet com o programa residente no 

PLC; 

 Acesso aos principais parâmetros de operação para 

controle do processo; 

 Aquisição, armazenamento e processamento de 

dados de temperatura em função do tempo; 

 Sistema de backup automático dos dados relativos 

ao ensaio.
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