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TAXA DE RESFRIAMENTO NA
EXTRUSÃO DE PERFIS DE ALUMÍNIO

Per�s de extrusão de alta qualidade para indústrias (ex. automobilística, espacial e aérea) exige a necessidade de meios 
especiais de controle do processo. O processo de controle é essencial para alcançar qualidade e as propriedades 
mecânicas do per�l. Um parâmetro importante no per�l de extrusão do alumínio é a velocidade de arrefecimento 
(resfriamento).

Ao deixar a matriz, a extrusão é arrefecida por meio da utilização de ar ou de água. Este é um passo crítico que assegura que 
o per�l extrudido tenha características da estrutura metalúrgica, de dimensão e de resistência corretas. As propriedades 
mecânicas do per�l de alumínio são alcançadas em duas operações. A primeira envolve o arrefecimento do per�l com a 
taxa de arrefecimento correta quando a secção deixa a matriz. A segunda é quando o per�l é seguido por uma segunda 
operação conhecida como endurecimento por envelhecimento.

Pirómetros AST medem a temperatura do per�l extrudido a jusante (o �uxo normal da água, de um ponto mais alto para 
um ponto mais baixo) do molde de modo a determinar a taxa de arrefecimento efetivo. Está bem estabelecido que 
alterações ainda menores na taxa de arrefecimento podem deteriorar as propriedades mecânicas do per�l, criando 
tensões internas ou deformações.

AST/3T IR- VARIAÇÃO DE PIRÔMETROS DE EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PIRÔMETRO: 
- AC3000;
- Faixa de medição: 200°C -600°C;
- Gama emissividade: 0,1 (200°C) a 1,0 (600°C);
- Alta sensibilidade;
- Precisão: ± 1%. 

A LOCALIZAÇÃO DOS PIRÔMETROS
Há dois possíveis locais onde os pirômetros podem ser colocados:
1- Acima da unidade de refrigeração;
2- 10-15m da saída da imprensa sobre a mesa de resfriamento.

Posição 1: Instalado na saída de arrefecimento.

Posição 2: 10-15m da saída da imprensa.

O pirômetro pode ser instalado com o sistema de escaneamento para melhorar a uniformidade da temperatura do per�l. 
Os dados podem ser coletados e analisados   por meio de saídas analógicas ou digitais. Uma velocidade de arrefecimento 
ideal pode ser ajustada com base nestas leituras.



AST
Accurate Sensors Technologies

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS

Por exemplo, os resultados coletados em uma das instalações de produção de clientes da AST mostrou variação 
signi�cativa da taxa de resfriamento para diferentes per�s extrudados com as mesmas condições de resfriamento. As 
medições foram fornecidas por dois pirômetros, um foi localizado a 15 metros da saída da imprensa e outro acima da 
tabela de refrigeração.

Em um caso especí�co de dois per�s com formas diferentes, uma quase plana e o outro tubular, uma queda de 
temperatura de 169°C foi medido no per�l plano, enquanto que o tubo tinha uma queda de temperatura de apenas 93°C.
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Seguindo medições da temperatura acima verdadeiros, uma taxa ou velocidade de arrefecimento de extrusão ideal pode 
ser ajustado.

∆
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DISCUSSÃO TÉCNICA

Atenuação da água: Na maioria dos casos, após atenuação da água, temperatura per�l é inferior a 100°C, por isso 
recomenda-se utilizar a indicação digital de fora de alcance ou o sinal analógico de 4 mA. A taxa mínima de arrefecimento 
pode ser calculada pela seguinte fórmula:

Saída da temperatura-240°C *\velocidade+ taxa de resfriamento de extrusão

* 240°C é a temperatura mínima que podemos medir a todo o tipo de per�l, quando pirômetro indica �fora do intervalo� 
signi�ca que a temperatura é, com certeza, menos de 240°C.

Aplicação principal para pirômetro é após de arrefecimento com o ar, onde o cliente gostaria de manter a taxa de 
refrigeração necessária. O per�l de temperatura resfriado pelo ar normalmente é acima de 250°C. Nosso AC3000 será 
capaz de medir com precisão e pode compensar automaticamente as alterações de forma.

No entanto, a �m de obter uma boa precisão nas leituras, as condições de sombra são os preferidos como luz solar direta ou 
de halogênio/ tungstênio /lâmpadas de mercúrio podem causar distorção nas leituras.

NOTA A

AC3000 com lentes especiais podem medir de 170°C, com a emissividade alvo � = 0,1 (signi�ca per�l complicado e não 
tubo ou plana).

NOTA B

Pode-se medir FR3000 145°C com emissividade alvo � = 0,1 (signi�ca per�l complicado e não tubo ou plana).

CONCLUSÃO

A taxa de arrefecimento ideal para o per�l de extrusão do processo é um parâmetro importante que afeta as propriedades 
físicas e mecânicas do per�l. As propriedades mecânicas do per�l podem ser melhoradas ajustando a velocidade do per�l 
sobre a mesa de arrefecimento ou aumentando/diminuindo o �uxo de ar ou de água.

A avaliação das taxas de arrefecimento de diferentes per�s entre a saída de imprensa e outros locais mais abaixo na linha de 
produção (têmpera, mesa de arrefecimento, etc.) podem ser alcançados através da medição da temperatura real do per�l 
nas gamas de temperatura mais baixas.

Sensores Tecnológicos de Precisão AST Ltd. é especializada em medições de temperatura verdadeiros sem contato, 
oferecendo à extrusora uma variedade de sistemas que mostra a temperatura exata em diferentes locais da imprensa e 
melhora signi�cativamente a qualidade do produto que ajuda a aumentar a produtividade.
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