
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO AMÔNIA R717

Verificação

Sistema

Refrigeração

Apresentação

Cronograma

Unidade

Inspeção e

Teste 

Pneumático

Relatório

Diário
Emissão

Laudo

Planejamento

Atividades

Acompanhando a tendência de mercado, onde a cada dia a indústria
disponibiliza mais recursos em investimentos para segurança de seus colaboradores, a
ENGETEX oferece serviços de avaliação em sistemas de refrigeração que operem com o

fluído frigorífico NH₃ (AMÔNIA ANIDRA – R717), buscando a conformidade junto as normas

regulamentadoras e normas internacionais, que padronizam esta operação.

Algumas das principais causas responsáveis pela abertura (ruptura) de elementos
de instalações (tubulações e conexões) e equipamentos do sistema (evaporadores e
condensadores), ocorrem durante a operação e estão relacionados aos procedimentos
de degelo, recolhimento e avanço de líquido (golpe de líquido) e principalmente ao
estado de conservação das tubulações e evaporadores, levando todo sistema de
refrigeração ao colapso.

Com o know-how de mais de 2.000 evaporadores inspecionados, a ENGETEX
realiza ensaios pneumáticos em evaporadores, tubulações, condensadores e
componentes do sistema de refrigeração, além das inspeções de integridade física para
identificar oportunidades de adequação através planos de ações corretivas, planos de
manutenção preventiva, gerenciamento das ações e emissão de atestado de integridade
dos evaporadores, componentes e tubulações submetidos ao ensaio.

NORMAS 

REGULAMENTADORAS

BRASILEIRAS

NR12 - 12.107 Devem ser 

adotadas medidas de controle 

dos riscos adicionais 

provenientes da emissão ou 

liberação de agentes químicos

NR36 - 36.9.3.1 A empresa deve 

adotar medidas de prevenção 

coletivas e individuais quando 

da utilização de produtos 

químicos.

NORMAS 

INTERNACIONAIS

IIAR – Bulletin 109

IIAR - Standard 2

ASME B31.5

ASME PCC-2

ASHRAE

Promover a segurança 
nos processos 
produtivos, integrando 
regulamentações a 
soluções dedicadas de 
engenharia.

Serviços que refletem 
os valores da Engetex:
• Integridade

• Responsabilidade

• Parceria

• Conhecimento

• Evolução

ESCRITÓRIO PRINCIPAL

Rua Tiradentes, No. 665 - Centro

Pirapozinho/SP

(18) 3269-4340

(18) 9 9688-8887
contato@engetexengenharia.com.br

 Ausência de projeto do sistema de refrigeração
 Ausência de procedimentos operacionais
 Ausência de padronização de equipamentos
 Ausência de manutenção preventiva
 Pressão excessiva de operação (degelo)

 Oxidação avançada nas soldas
 Juntas soldadas sem isolamento

 Tubos e conexões com costura
 Serpentinas danificadas
 Coletores com geometria quadrada

NÃO CONFORMIDADES MAIS COMUNS ENCONTRADAS 

FAÇA UMA CONSULTA PARA AVALIARMOS A NECESSIDADE DO SEU EMPREENDIMENTO


