Boquilhas
Boquilhas para Telhas com Direcionador de Fluxo em Plástico de Alta Resistência
O sistema de direcionamento de fluxo não é uma novidade para a DuraCer. Fruto de intercâmbio técnico com
produtores de telhas extrudadas da Colômbia, já tínhamos fabricado moldes contendo canal direcionador aberto na placa anterior a
moldura, o que permitia uma distribuição proporcional do fluxo de argila em toda a secção de extrusão (Figura 1), garantindo a
qualidade do produto, evitando trincas e empenamentos, alem de permitir uma melhor compactação da massa.
A distribuição de fluxo é garantida pela variação no ângulo de
entrada ao longo da placa até chegar a moldura. Os ângulos são
dimensionados de forma a corrigir as diferenças de velocidade nos diversos
pontos da secção de extrusão do produto (Figura 1).
A Moldura da boquilha é confeccionada em aço ferramenta
com insertos cerâmicos (Figura 2), que garantem uma durabilidade elevada e
aumento de peso muito inferior às molduras confeccionadas exclusivamente
em aço ferramenta ou com casquilho.
Figura 1 – Angulo de embutimento variável, freios/placa de sacrifício.
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Geralmente o fluxo de massa ainda tem a memória do
movimento de rotação provocado pela hélice da
extrusora, ocasionando possíveis oscilações no fluxo de
argila em diferentes pontos da secção de extrusão. Para
amenizar este efeito colocam-se aletas na parte anterior
do molde, conforme mostrado na Figura 3, que têm a
função de eliminar ou diminuir ao máximo este movimento
rotacional antes da massa atingir o ponto de entrada da
boquilha. Estas aletas contribuem para melhorar a
uniformidade do fluxo de argila durante o processo de
extrusão.
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Figura 2 - Parte Frontal (Placa,
Moldura e Módulo de Em butimento intercambiável).
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Figura 3 - Parte traseira da boquilha (montada).
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Adicionalmente, a boquilha dispõe de um sistema de freios para realizar ajustes finos, pois cada massa tem
uma característica própria e, às vezes, demanda pequenos ajustes. Estes ajustes, porém, são esporádicos, não criando
obstruções significativas ao fluxo da massa, e não chegam a prejudicar o bom desempenho proporcionado pelo sistema
direcionador de fluxo que, alem da melhoria na qualidade do produto, proporciona um aumento na produtividade e uma
redução no consumo energético.
Os freios além de serem usados para o ajuste fino, trabalham tam bém como placas de sacrifício, sendo eles os
responsáveis por absorver todo o desgaste por abrasão na aresta de entrada da boquilha, preservando por m uito mais tem po o
perfil de entrada da massa. Isto garante que o produto não sofra variações num curto período de tempo, sendo necessários
ajustes na m edida em que os mesmos vão se desgastando.
Mesmo com o uso dos freios como placa de sacrifício, com o tempo as placas confeccionadas em aço contendo
canal direcionador sofrem desgaste. Assim, o equilíbrio inicial do fluxo de argila vai se perdendo até um ponto em que fica
inviável o uso da placa. Visando a otimização do processo de extrusão, a DuraCer passou a disponibilizar em suas boquilhas
uma solução trazida da Europa, que consiste em confeccionar o direcionador de fluxo em termoplástico de Ultra Alto Peso
Molecular (UHMW), com furos de fixação para serem encaixados na placa usinada de form a a receber este componente,
conforme pode ser visto na Figura 4.

O baixo coeficiente de atrito do material termoplástico utilizado
confere uma alta resistência ao desgaste e, conseqüentemente, uma
extensão da vida útil com economia de argila e energia e grande
constância dimensional e de peso.
Depois de produzir quantidades muito superiores às
obtidas com as boquilhas confeccionadas de form a tradicional e
quando a troca se fizer necessária, ela é feita com muita facilidade,
de forma rápida e com baixo custo, uma vez que as peças são
moduladas, conforme pode ser visto na Figura 5. Outra vantagem é a
possibilidade do ceramista manter estas peças em estoque,
garantindo assim sua produção com tranqüilidade, baixo custo e,
principalm ente, com alta qualidade dos produtos.

Figura 4 - Modulo de embutimento intercambiável em UHMW.

Figura 5 - Componentes que compõem a boquilha.
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