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Os meios de têmpera são utilizados para o 
endurecimento de aço ou ferro fundido após 
a austenitização da peça. Dependendo do 
material/liga e do meio de refrigeração (por 
exemplo, óleo, solução polimérica à base de 
água e sal fundido), a peça esfria a uma ve-
locidade específica e de forma controlada.
Os modernos processos de tratamento tér-
mico apresentam constantemente novas 
exigências relativas a fluidos de têmpera. O 
programa de desenvolvimento abrangente da 
PETROFER garante que a nossa gama de pro-
dutos está totalmente preparada para atender 
aos novos avanços da indústria. Analisamos 
constantemente os novos materiais para ade-
quação das nossas formulações e a nossa 
gama de produtos existente é modificada e 
melhorada continuamente nos nossos labo-
ratórios com o apoio de testes de campo e 
em ambientes de produção, para garantir que 
é utilizada a melhor tecnologia disponível.

A nossa abordagem de parceria com clientes 
para o tratamento térmico resulta no seguinte:

 aumento de saves
 aumento da eficiência do processo
  simplificação da aplicação
  economia de energia e melhorias ambientais

A linha de produtos da PETROFER para trata-
mento têrmico provê para nossos clientes 
um portfólio completo para todos processos. 
Benefícios para você e sua empresa.

ÓLEOS DE TÊMPERA
A PETROFER fabrica todo o tipo de óleos de têmpera, desde óleos de têmpe-
ras simples para endurecimento de aços de alta liga até óleos de refrigera-
ção acelerados para obter profundidade máxima de endurecimento em aços 
de baixa liga ou não ligados. Também dispomos de versões laváveis com 
água de quase todos os nossos óleos de têmpera, assim como de fluidos de 
têmpera e revenimento especiais sintéticos biodegradáveis (isentos de óleo 
mineral). Todos os nossos óleos de têmperea partilham uma característica 
comum, eles são fabricados com aditivos da melhor qualidade para garantir 
oxidação mínima, melhor resistência ao envelhecimento e evaporação mí-
nima. Com as séries ISOMAX, ISORAPID, MARQUENCH e VACUQUENCH, a 
PETROFER disponibiliza um portfólio completo de óleos de têmpera, para 
resfriamento à diferentes velocidades, todos os tipos de componentes, to-
dos os designs de fornos e todos os requisitos do processo de tratamento 
térmico. Também se encontra disponível a tecnologia de ponta de fluidos de 
têmpera base GTL (gás para líquido).

POLÍMEROS PARA TÊMPERA
A PETROFER foi pioneira na tecnologia de têmpera com polímero original-
mente desenvolvida para proporcionar têmpera controlada e segura, tendo 
preenchido a lacuna entre as propriedades possíveis com óleos de têmpera 
acelerados e têmpera em água. Os polímeros para têmpera solúveis em água 
AQUATENSID, AQUACOOL e FEROQUENCH são utilizados para a refrigeração 
de componentes feitos de aço, ferro fundido, ligas e alumínio. Soluções de 
polímero para têmpera não apresentam qualquer risco de incêndio e, em de-
terminados processos de tratamento térmico, os nossos produtos são capa-
zes de substituir óleos de têmpera acelerado. Nos últimos anos, a PETROFER 
continuou a desenvolver a linha dos polímeros para têmpera, atendendo e 
excedendo as legislações e normas internacionais mais recentes.

BANHOS SALINOS
A PETROFER fabrica sais de tratamento térmico há décadas, sendo atual-
mente uma das poucas empresas existentes que ainda oferecem uma vasta 
gama de produtos para atender às necessidades da maior parte dos proces-
sos de tratamento térmico em banho de sais. As nossas gamas AQUARAPID 
e NEUTROSAL são adequadas para uma grande variedade de aplicações 
especiais, desde tratamento térmico para endurecimento de aço, transfor-
mação de martensita e de bainita, transferência térmica e vulcanização de 
borracha. As várias vantagens dos banhos de sais incluem: baixo custo, baixa 
distorção, distribuição de temperatura uniforme e tempo de tratamento curto.

PASTAS PROTETIVAS PARA CEMENTAÇÃO
As inovadoras pastas à base de água e pastas à base de solventes conven-
cionais protegem peças em vários processos de tratamento térmico. A nossa 
gama SURFATECT inclui produtos para proteção contra carburação gasosa, 
nitretração gasosa, nitretação iônica, processos de tratamento térmico em 
vácuo e brasagem. Após a conclusão do tratamento, os resíduos das pastas 
de proteção são facilmente removidos com soluções aquosas de limpeza ou 
mecanicamente.

 uniforme 
   e controlado
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NOSSA LINHA DE PRODUTOS
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REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
  elevada resistência ao envelhecimento
  saves significativos com custos devido à vida útil extraordinariamente 
longa do produto

  menos tempo de parada da unidade devido a limpeza e reabasteci-
mento 

 custos com descartes inferiores

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE NO PROCESSO 
  produtos eficientes com uma relação preço-desempenho excelente
  baixas tensões térmicas: redução de alterações dimensionais e dessa 
forma, menos retrabalho 

  resultados de tratamento térmico otimizados e uniformes 
  gama completa de velocidades de têmpera, desde velocidade superior 
à da água e inferior à do óleo

  distribuição de temperatura muito equilibrada: elevada flexibilidade 
a nível do processo de tratamento térmico, tempo de austenitização 
curto, capacidade de evitar tensões térmicas elevadas

  produtos altamente estáveis com processo de longa duração
  a utilização de óleos base altamente refinados prolonga a vida útil e 
reduz a formação de resíduos

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL
  resistência a alta evaporação, baixa absorção de gás e rápida desga- 
sificação

  emissões de fumos e fumaça reduzidas
  produtos base água: aumento da segurança no trabalho evitando fu-
mos e chamas e utilizando uma formulação não perigosa fisiológica e 
toxicologicamente

SETORES INDUSTRIAIS QUE USAM NOSSOS PRODUTOS
  aeroespacial, defesa e marinha
  cadeia de suprimentos de componentes e automotivas
  cadeia de suprimentos de equipamentos para construção e agricultura
  consumíveis, eletrônicos, linha branca e marrom
 energia eólica
  equipamentos médicos
  fabricante de equipamentos e ferramentas
  forjarias e fundições
 prensas, estrusoras, elementos de fixação
  transporte público
  tratamento têrmico

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Óleo de têmpera acelerados de alta performance como ISORAPID e 
MARQUENCH são utilizados para endurecer componentes tais como en-
grenagens, elementos de fixação e rolamentos enquanto os modernos 
polímeros para têmpera solúveis em água são utilizados para endurecer 
virabrequins, peças para a indústria de óleo, forjados, eixos, rolamentos e 
muitas outras aplicações. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA
Os polímeros para têmpera solúvel em água da PETROFER tem sido uti-
lizado substituindo com sucesso em diversas aplicações. O quenchant 
solúvel FEROQUENCH 2000, como um exemplo de progresso técnico, tem 
sido utilizado substituindo óleo de têmpera em diversas aplicações e tan-
ques de têmpera. Isso tem trazido para os usuários do produto melhoras 
na limpeza do ambiente de trabalho e segurança, devido a composição 
química que não é combustível, dessa forma reduzindo fumos e fumaças.

Características de resfriamento do AQUATENSIDMetal quente temperado

OS SEUS BENEFÍCIOS EXPERIÊNCIAS DE APLICAÇÕES



Para obter mais informações, acesse o nosso website ou contate-nos 
através do mesmo em www.petrofer.com.

A PETROFER é um fornecedor de sistemas que disponibiliza produtos 
químicos perfeitamente adequados em toda a rota do processo de produção.
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