
Análises cromatográfricas em fluidos isolantes: 

Gases dissolvidos;

Determinação da concentração de bifenilas policloradas; 

Determinação de dibenzil dissulfeto (DBDS);

Determinação de compostos furânicos (2-FAL).

Análises de rotina em óleos minerais isolantes:

Índice de neutralização;
Rigidez dielétrica;

Teor de água;

Densidade;

Fator de potência;

Tensão interfacial.

Ensaios Realizados

Química

Laboratório de Análises
de Óleos Isolantes
O aboratório de leos atua na análise e avaliação de fluidos 
isolantes, como óleo mineral isolante (OMI), óleo vegetal isolante (OVI) 
e silicone, utilizados para a refrigeração e isolação de equipamentos 
elétricos.

Baseado em técnicas avançadas e normas nacionais e internacionais de
regulamentação, faz diagnósticos e emissão de laudos sobre as condições
dos fluidos isolantes e equipamentos.

Análises de PCB e gases dissolvidos
em amostras de fluidos isolantes

Caracterização fisico-química de fluidos isolantes e emissão de laudos

A área de Química do Lactec presta serviços, consultoria e suporte à pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) em seus laboratórios de óleos minerais e vegetais isolantes, águas e efluentes, pilhas e baterias 
e análises de materiais.



Análises especiais:

Cor;

Composição carbônica;

Índice de refração;

Inibidor DBPC;

Ponto de fulgor e combustão;

Ponto de anilina;

Enxofre corrosivo;

Ponto de fluidez;

Contagem de partículas;

Compatibilidade de materiais com óleo;

Estabilidade à oxidação;

Umidade relativa da superfície de isolamento (URSI). 

Outras análises:

Grau de polimerização de papel isolante;

Ensaio de teor de umidade e subprodutos em gás SF6;

Palestras e treinamentos;

Coleta de amostras.
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Caracterização de fluidos isolantes e diagnósticos de
condições de operação em transformadores

Laboratório de Análises de
Óleos Lubrificantes Industriais

Análises de rotina: 

Índice de neutralização;
Cor;

Características espumantes – sequência I;

Características emulsionantes;

Viscosidade cinemática;

Viscosidade cinemática;

Teor de água e sedimentos por centrifugação.

Ensaios Realizados
Caracterização de óleos lubrificantes industriais

Análises de caracterização:
Características espumantes – sequência II e III;

Teor de água por Karl Fischer;

Densidade a 20/4°C;

Proteção contra ferrugem;

Corrosão em lâmina de cobre;

Ponto de fulgor e combustão;
Concentração e tamanho de partículas.

Corpo técnico capacitado para a realização de 
amostragem de fluidos isolantes em transformadores

Os óleos lubrificantes industriais são analisados e avaliados no Lactec com 
base em normas nacionais e internacionais. Por meio de técnicas 
avançadas, também são feitos diagnósticos e emissões de laudos sobre os 
fluidos lubrificantes utilizados para a refrigeração e lubrificação de 
equipamentos industriais, como turbinas, reguladores de velocidade e 
compressores.


