
• Fiabilidade

• Segurança

• Consistência de processo

INSTALAÇÃO AVANÇADA PARA 
NITRURAÇÃO

NH3

AUTOMÓVEL & 
FABRICO DE PRODUTOS 

METÁLICOS 

Características especiais
Para garantir o bom desenrolar das suas operações, os nossos 
peritos oferecem-lhe um fornecimento de amoníaco seguro 
e perfeito, adaptado aos seus consumos e caudais máximos. 

Tanque de N2 líquido  

NH3

Armazenamento 
de amoníaco

INSTALAÇÃO AVANÇADA é constituída por::

• Armário à prova de fogo com sistema de aquecimento e 
ventilação; ou, consoante a quantidade de amoníaco, podemos 
ajudar a especifi car o projeto de um edifício ou de um contentor

• Coletor automático para operações contínuas
• Sistema de controlo de débito
• Amoníaco fornecido a partir de fase gasosa para consumos e 

caudais menores, ou de fase líquida para maior utilização
• Em função do país, embalagem específi ca para contentores de 

amoníaco assegurando qualidade e traçabilidade consistentes 

Conceito
A Air Liquide oferece aos clientes instalações de 
fornecimento de gás especialmente preparadas para 
processos de nitruração e nitrocementação que 
garantem uma atmosfera de qualidade.

A nitruração consiste em melhorar a dureza da superfície 
incorporando átomos de azoto numa peça metálica, o 
que permite o aumento significativo do limite à fadiga e 
da resistência à corrosão.

Em processos de nitruração gasosa o amoníaco é 
habitualmente utilizado num  forno de vácuo ou à pressão 
atmosférica. A nitrocementação utiliza um processo 
similar com adição de hidrocarbonetos.

Indústrias Aplicáveis
INSTALAÇÃO AVANÇADA PARA NITRURAÇÃO utiliza-
se em diversas indústrias como:

•  Automóvel

•   Aeronáutica

•  Fabrico de produtos metálicos



industrial.airliquide.pt
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Gama de Modelos
• Fornecimento en estado gasoso até 4 m3/h

• Fornecimento em fase líquida para mais de 4 m3/h ou 
consumos médios elevados

Dados Técnicos
• Fornecimento habitual de amoníaco:

Fornecimento de amoníaco

Tipo de 
fornecimento

Garrafa Contentor

Peso 44 kg 500 kg

Fornecimento 
gasoso

Até 0.6 kg/h 5 kg/h 

Gama de Evaporadores de amoníaco

Caudal 
(kg/h) por 
contenedor

5 10 15 

Potencia 
eléctrica (V)

400 

Oferta relacionada
A INSTALAÇÃO AVANÇADA faz parte da nossa solução Nexelia 
para Tratamento Termoquímico, concebida e adaptada para 
satisfazer as necessidades específicas dos nossos clientes. Esta 
proposta abrangente combina o que a Air Liquide tem de melhor 
em gases, tecnologias de aplicação e apoio especializado. Como 
sucede com todas as soluções incluídas na marca Nexelia, 
trabalhamos em estreito contacto com os clientes na pré-
definição de um conjunto concreto de resultados e assumimos o 
compromisso de os alcançar.

Contacte-nos

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “Arlíquido”,Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 2º piso 
Arquiparque-Mirafl ores 
1495-131 Algés / Portugal
Linha Directa 800 784 333


