GNR Analytical Instruments Group, está presente no mercado a mais de 25 anos graças a sua grande experiência no campo, onde produziu muitos instrumentos analíticos
habilitados a dar a melhor solução às diferentes necessidades metalúrgicas.
O espectrômetro GNR ROTROIL está em conformidade com o Método de Teste Padrão
ASTM D-6595-11 para a determinação de Metais de Desgaste e Contaminantes em
óleos lubrificantes usados ou fluidos hidráulicos usados pela Espectrometria de Emissão Atômica com Eletrodo de Disco Rotacional.
A determinação de detritos em óleos usados é uma chave importante para o método

de diagnóstico praticado no programa de monitoramento de condição da máquina. A
presença ou aumento na concentração de um metal de desgaste específico pode ser
indicativo de estágios prematuros de desgaste se houverem dados com limites de concentração ou aumento da tendência. Um aumento acentuado nos elementos de contaminação pode ser indicativo de materiais externos no lubrificante, tais como líquido de
arrefecimento ou areia, o que pode levar a desgaste ou degradação do lubrificante. O
método de teste identifica os metais e suas concentrações e então a tendência relativa
ao tempo ou distância pode ser estabelecido e a ação correta pode ser tomada antes
de falhas mais sérias ou catastróficas aconteçam.
O espectrômetro ROTROIL pode ser
utilizado em correlação a ambas as
normas ASTM e DoD JOAP para condições de monitoramento do óleo e procedimento de prevenção de falhas.
Os campos de aplicação típica varia de
Forças Armadas, Companhias Aéreas,
Ferrovias, Frotas Marítimas, Companhias Públicas e Privadas de Transporte, Mineração, Refinarias, Usinas de
Energia, Plantas de Óleos, Recicladores de Óleos, Plantas de Manufatura,

Laboratórios comerciais, Equipes de Corrida e onde quer que exista a necessidade para
análise elementar de óleos lubrificantes, fluidos de transmissão, combustível, fluidos
hidráulicos e graxas para desgaste metálico, contaminantes, aditivos e impurezas corrosivas para manutenção preventiva e redução de custo.

Acima tem uma tela típica de análises executadas pelo espectrômetro RTL utilizando um

programa de óleo a 20 ppm e a possibilidade de imprimir o relatório completo de análise.
O ROTROIL é a última geração e a versão mais avançada do tradicional Espectrômetro de
Emissão por Rotrodo, graças ao design compacto ele é uma unidade muito forte e confiável, capaz de ser movido e transportado para diferentes localidades onde as análises devem ser feitas. A nova placa eletrônica baseada no detector CCD amplia a facilidade e diminui o procedimento de padronização para ajustar a unidade e permite a possibilidade futura de atualização do sistema com novos elementos e programas, sob requisição, tais como Potássio, Arsênio, Berílio, Bismuto, Cério, Cobalto, Índio, Lantânio, Lítio, Estrôncio,
Tungstênio, Ítrio entre outros.
A câmara óptica de comprimento focal de 500mm baseado na montagem Paschen-Runge

representa a melhor solução para obter a melhor resolução e intensidade máxima e, consequentemente, para obter o melhor desempenho alcançável com a Espectrometria de Eletrodo de Disco Rotacional.

Características principais:
Construção Rígida
Sem necessidade de gás
Sem preparação da amostra
Sem necessidade de habilidades especiais
Análises em 30 segundos
Fácil possibilidade de atualização

Dados Técnicos
Sistema Óptico
Montagem Paschen Runge
Campo Escpectral: 190 a 800 nm
Comprimento Focal: 500 mm
Grade Holográfica de Alta Luminosidade com 1200 ou 2700 estrias/mm dependendo da
aplicação
Fonte
Fonte de centelha multi-frequencia

Parâmetro de excitação controlado pelo computador
Software
MLab, operação em ambiente Windows é muito fácil de utilizar
O operador pode realmente usar todas as funções do espectrômetro
Algumas das funções mais importantes são:
Análises
Padronização automática
Impressão e gerenciamento de certificados
Conexão de rede e acesso remoto
Auto diagnóstico
PC Portátil
PC interno incluído com tela touch screen (opcional)
Energia: 110/ 220 VAC 16A 1KW
Dimensões: C 52,5 cm, A 73,0 cm, P 50,0 cm
Peso: 55 kg
Contatos:
Divisão Química
Joel Cunha—31 2510 0060 E-mail: joel.cunha@fundamentaltec.com.br
Divisão Hidráulica
Marlon Gomes—31 2510 0080 E-mail: Marlon.gomes@fundamentaltec.com.br
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