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EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO

Vantagens de medição precisa da temperatura com a Linha de Extrusão de Alumínio

A temperatura é o parâmetro mais importante no processo de extrusão de alumínio, com essa medida é possível controlar 
a produção, desperdício, custo, qualidade e vida de imprensa. Sendo a extrusão de alumínio um processo dinâmico, o 
controle preciso e contínuo da temperatura só é possível através da utilização dos pirômetros, sem a necessidade do 
contato.  

Das tecnologias de sensores precisos, Israel goza de uma reputação mundial por seus pirômetros únicos. AST tem uma 
linha única de pirômetros de propriedade que usam uma abordagem totalmente nova para a medição precisa da 
temperatura. Estes pirômetros de propriedade fornecem medição de temperatura em alta precisão, sem real contato com 
o agente emissor de calor (alvo), usando de condições intermediárias. 

Estes produtos não são sensíveis a alterações nos parâmetros de emissividade ou a parâmetros de outro alvo, e não são 
afetados pelas condições intermediárias entre o pirômetro e o alvo. Como resultado, os pirômetros AST são capazes de 
lidar com alvos instáveis e condições intermediárias comumente encontradas no alumínio, indicando um elevado grau de 
precisão da temperatura alvo.

NOVA GERAÇÃO DE PIRÔMETROS IR PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO
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Momas®: Medição modular e sistema de automação.

Metas:
- Alta produtividade;
- Taxa de extrusão;
- Excelente qualidade;
- Extrusão de temperatura;
- Per�l de temperatura/ Per�l de taxa de resfriamento;
- Manter limitações em vista;
- Força de extrusão máxima de imprensa;
- Temperatura máxima de boleto;
- Intervalos prescritos dos parâmetros de processo.
- Empregar algoritmo de controle;
- Controle de aprendizagem interativo;
- Feedback adaptativo ao longo dos ciclos.

TARUGOS DE ALUMÍNIO

Tarugos pré-fabricados são aquecidos em forno de aquecimento para atingir temperatura necessária, normalmente cerca 
de 420-500°C. O aquecimento é destinado a reduzir a tensão de escoamento das ligas de alumínio e evitar �ssuras e 
defeitos super�ciais devido ao contato com altas temperaturas. 

O controle preciso da temperatura de pré-fabricados é muito importante, não só para o bem do processo de extrusão, mas 
também para evitar queima de energia preciosa. A medição dos tarugos previne a entrada na imprensa de menores peças 
aquecidas, mantendo assim a velocidade constante, a qualidade e melhora da vida da prensa.
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VÁLVULA DE ESCAPE

Os per�s de alumínio são tipicamente extrudados a velocidades de expulsão na gama de 5-50 m/min, dependendo da liga 
utilizada e a complexidade do per�l. A entrada para o contêiner de tarugos não tão aquecidos ou superaquecidos permite 
o controle da velocidade, qualidade e gasto. 

Como a velocidade de extrusão é aumentada a produtividade é aumentada. Por exemplo, se os per�s de alumínio são 
normalmente extrudidos a uma baixa temperatura de 520°C e a temperatura de extrusão for aumentada para 560°C, a 
velocidade de prensa de extrusão pode ser aumentada drasticamente. 

Quando os per�s são extrudados a temperaturas muito elevadas, por exemplo entre 580°C a 600°C, o produto pode ser 
dani�cado. Pirômetros AST pode evitar esse dano. Alguns clientes relatam o aumento das taxas de produtividade de 5 - 
10%, com o uso dos pirômetros AST.

FASE DE RESFRIAMENTO

Ar ou água em nível satisfatório. Este é um passo fundamental para garantir estrutura homogênea adequada, dimensões e 
características de resistência de extrusões. 

Com base no uso pretendido dos per�s de alumínio, eles são obrigados a ter diferentes propriedades mecânicas, como 
resistência e dureza. Estas propriedades são obtidas em duas operações. A primeira envolve o arrefecimento dos per�s no 
processo de extrusão, através do ajuste da temperatura e controle adequado das extrusões que saem da matriz.
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