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Processos de Fabricação Mecânica

Extrusão de Materiais Plásticos



Polímero fundido

Polímeros cristalinos:

 Existe uma alteração descontínua no volume específico à Tm.

Polímeros amorfos:

 Sem alteração descontinua na Tm.

 Existe, no entanto, uma aumento da inclinação na Tg

Polímeros semi-cristalinos:

 Comportamento intermédio entre os dois anteriores.
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Reação ao calor

•Amolece ao longo de uma gama de temperaturas



As diversas estruturas dos polímeros

Linear característico

Linear ramificada

Fracamente entrelaçada Elastômero

Fortemente entrelaçada Termofixos



Características dos polímeros 

Índice de fluidez (IF), também conhecido por índice de

fusão:

 Define-se como sendo a quantidade em gramas de

polímero, que flui durante dez minutos através de um

orifício calibrado (=2,09 mm x L=8,0 mm), em condições

de força e de temperatura definidas (2,160 kg e 190 ºC).

 Quanto mais viscoso for o material no estado

fundido, maior será o seu peso molecular médio e menor

será o valor do índice de fluidez.

 O peso molecular varia inversamente ao índice de

fluidez.



Características dos polímeros 

Densidade

 Esta grandeza está relacionada com a estrutura
dos polímeros e condiciona as propriedades das peças
moldadas.

 Indicação da taxa de cristalinidade, que influencia
a dureza, a fragilidade, a elasticidade, a resistência ao
choque e a resistência à fissuração, entre outros.

 Quando a densidade aumenta, a dureza e a
rigidez também aumentam. No entanto, a resistência ao
impacto diminui.



Densidade e outras propriedades térmicas

Material Calor 

específico

(Cal/g oC)

Cond. 

Térmica

(J/s mmoC)



(g/cm3)

Coef. Expansão térmica,  

 (oC-1 x 10-6)

Ponto de Fusão (oC)

Metais

Aço 0,11 0,072 7,87 12

Alumínio 0,21 0,22 2,70 24 660

Cobre 0,092 0,40 8,97 17 1083

Cerâmicas

Vidros 2,5 1,8-9,0

Alumina 0,18 0,029 3,8 9,0

Sílica 2,66

Polímeros

Res. Fenólicas 0,4 0,00016 1,3 60

Nylon 1,16 100

Teflon 0,25 0,00020 2,2 100

Borracha 

natural

0,48 0,00012 1,2 80

LDPE 0,5 0,00034 0,92 180

HDPE 0,5 0,00034 0,96 120

PS 1,05 60



Propriedades para processamento de Polímeros fundidos

Para conformar um polímero termoplástico, ele deve ser

aquecido de forma a amolecer até atingir uma consistência

líquida.

Nesta forma, ele á chamado de polímero fundido. 

Propriedades importantes dos polímeros fundidos:

Viscosidade

Viscoelasticidade



Viscosidade de Polímeros fundidos

Viscosidade (Def.): Propriedade do fluido que relaciona

tensão de cisalhamento sofrida durante o escoamento do

fluido à taxa de cisalhamento.

De forma geral: resistência ao escoamento caracterítico

de um fluido.

Seria a medida do atrito interno que aumenta quando

gradientes de velocidade são impostos ao fluido – quanto

mais viscoso for o fluido, maior será o atrito interno e maior

será a resistência o escoamento.

Devido a seu elevado peso molecular, um polímero

fundido é um fluido espesso com alta viscosidade



Viscosidade de Polímeros fundidos

A viscosidade pode ser melhor definida usando a figura 

abaixo

A força F pode ser reduzida a uma tensão, dividindo-a pela área A:

A tensão de cisalhamento está relaicionada a uma taxa de

cisalhamento, definida como a variação na velocidade dv em relação a

distância dy

F

A

F


dy

dv




Viscosidade de Polímeros fundidos

A viscosidade decorrente do cisalhamento é a propriedade

do fluido que define a relação entre F/A e dv/dy; que é,

onde  é uma constante de proporcionalidade

denominada de coeficiente de viscosidade, Pa-s

 Para Fluido Newtoniano (exemplos: óleo, água), a

viscosidade é constante à uma dada temperatura

 Para fluido não-Newtoniano, ela varia

dy

dv

A

F
  



Viscosidade de Polímeros fundidos

A maioria dos processos de conformação de polímeros

envolve escoamento através de canais pequenos ou

matrizes.

Taxas de escoamento são geralmente altas, levando a altas

taxas de cisalhamento e altas tensões de cisalhamento,

portanto pressões significativas são necessárias para
realizar o processo.



Viscosidade e Taxa de Cisalhamento

Figura: Relações de viscosidade para fluido

Newtoniano típico e um polímero fundido.



 

Pseudo plástico

Viscosidade de um polímero fundido

diminui com a taxa de cisalhamento,

assim o fluido torna-se menos

viscoso com altas taxas de

cisalhamento

Fluido Newtoniano

Viscosidade é uma constante a

uma dada temperatura, ela não

muda com a taxa de cisalhamento

n

k 













: tensão de cisalhamento (N/m2)

n: coef. Viscosidade N·s/m2 (quando n= 1, a expressão (2) reduz-se a eq. (1) e k se torna . Um polímero

fundido apresenta n<1)

:   taxa de cisalhamento (1/s)




(1)

(2)



Viscosidade e Temperatura

A viscosidade decresce com a temperatura, assim o fluido torna-se menos 
viscoso a altas temperaturas 

Figura:  Viscosidade como função da temperatura para polímeros 
selecionados a taxas de cisalhamento de 103 s-1.

Obs.: essa taxa de cisalhamento equivale àquelas encontradas em 
operações de moldagem por injeção e extrusão em alta velocidade.



Viscoelasticidade
Definição: é a propriedade de um material que determina a deformação que ele

sofre quando submetido a combinações de tensão e temperatura ao longo do

tempo. Propriedade pertencente ao polímero sólido e ao fundido.

(a) Resposta perfeitamente elástica do material à
tensão aplicada ao longo do tempo e (b) reposta de
um material viscoelástico sob a mesma condição. O
material em (b) sofre uma deformação que é função
do tempo e da temperatura.

Um modelo simples de

viscoelasticidade (pode ser

aproximado através da lei de Hooke:

 = E ().

No caso de um sólido viscoelástico,

a relação entre tensão e deformação

é dependente do tempo e será

expressa assim:

 (t) = f(t) .

A função tempo pode ser

conceitualizada como o módulo de

elasticidade que depende do tempo.

Poderia-se escrever E(t) e se refere

como o módulo de viscoelasticidade.



Viscoelasticidade

Módulo de viscoelasticidade como função da temperatura para

polímero termoplástico.
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Viscoelasticidade

Exemplo: expansão na matriz durante a extrusão, na qual o polímero

quente expande quando passa pela abertura da matriz. Esse

efeito seria uma manifestação de memória de forma do

polímero. Para minizar esse efeito aumenta-se o comprimento

da estricção na matriz

Δx

Escoamento do 

polímero

Matriz
Extrudado 



Moldagem por Extrusão

Definição geral:

Extrusão: é a produção contínua de um artigo semi-

acabado, tubos ou filmes/folhas a partir de material

polimérico (resina plástica)



Moldagem por Extrusão

Definição Espec.: Processo de compressão no qual o

material é forçado a escoar através do orifício de uma

matriz para formar uma peça contínua e longa cuja a

forma da seção transversal é determinada pela forma do

orifício

Amplamente usado para termoplásticos e elastômeros

para produção em massa de itens tais como tubos,

canos, mangueiras, formas estruturais, filmes e folhas,

fibras contínuas e encapamento de fios elétricos

Realizado como processo contínuo; o extrudado é

cortado em comprimentos pré determinados



Moldagem por Extrusão

Sistema de extrusão é composto por

Extrusora,

Molde/matriz,

Equipamento de calibração/resfriamento

Puxador

Equipamento de corte.



Extrusão e Molde

Extrusora

É a unidade mestre de um sistema de extrusão o qual deve suprir

um fundido homogêneo ao molde na quantidade, temperatura e

pressão necessária.



Máquina extrusora



Máquina extrusora



Cilindro da extrusora

Diâmetro interno na faixa de 25 a 150 mm (1.0 a 6.0 pol.)

Razão L/D geralmente em torno de 10 e 30: razão mais alta para termoplásticos,

mais baixa para elastomeros.

Alimentação feita por gravidade para o interior da rosca cuja rotação transporta o

material através do cilindro.

Aquecedores elétricos fundem a massa polimérica; misturam e trabalho mecânico

adiciona calor o qual mantém o fundido.



Extrusão e Molde



Extrusão e Molde

Detalhes da rosca da extrusora



Extrusão e Molde

Detalhes da rosca da extrusora no interior do cilindro

ROSCA

CILINDRO
Passo p

Direção do escoamento 

do fundido

Canal

Filete



Extrusão e Molde

Detalhes da rosca da extrusora



Extrusão e Molde

Dois tipos:

Co-rotativas:

Maior cisalhamento

Forças de arraste similar às encontradas nas extrusoras com

monorosca



Extrusão e Molde

Contra-rotativas: Mais utilizadas para extrusão de PVC rígido na

forma de perfis ou tubos.



Extrusão e Molde

Parafusos
Zona de alimentação: recebe os pellets do funil (por gravidade) e os transporta

Zona de compressão: comprime o material transportado da zona de

alimentação e o plastifica

Zona de dosagem: aqui ocorre a homogeneização do fundido e a elevação da

temperatura até o ponto desejado. Em extrusoras convencionais, a pressão é

desenvolvida nessa seção da rosca ao mesmo tempo. Ela também determina a

saída (“output”) em tais sistemas de extrusão.



Extrusão e Molde



Extrusão e Molde



Extrusão

Aplicações Específicas das Roscas

A rosca com zona de compressão + curta (+rápida), onde a

profundidade do canal na zona de alimentação decresce (canal mais

profundo) para a região mais rasa, (razão da zona de dosagem

passando por essa região curta de compressão) tem sido usada com

sucesso para termoplásticos cristalinos.

Zona de 

compressão mais 

curta



Extrusão

Aplicações Específicas das Roscas

PVC - rosca com seção constante onde o diâmetro da alma da rosca

aumenta uniformemente ao longo de todo comprimento.



Extrusão: Exemplos de matrizes

Figura: (a) Seção lateral de uma matriz extrusora para formas sólidas regulares,

tais como barras redondas e (b) seção transversal da matriz (fieira) com o perfil

extrudado. O efeito viscoelástico do produto pode ser notado.



Extrusão: Exemplos de matrizes

Figura: Seção lateral da matriz extrusora para formas vazadas, tais como

tubos; Seção A-A é a vista frontal da seção transversal mostrando como o

mandril é posicionado; Seção B-B mostra a vista frontal tubular antes da

matriz.



Extrusão: Exemplos de matrizes

Figura: Vista lateral da matriz para revestimento de cabos elétricos.



Extrusão – Análise do processo

Legenda

D diâmetro

 ângulo de hélice

h profundidade do canal

n rotação do parafuso

W largura do canal

e largura do filete

 folga radial

Qd fluxo volumétrico de arraste (drag)

Qb fluxo volumétrico de contra-pressão (back)

QL fluxo volumétrico de vazamento (leakage)

 . D . tg e

Qd

Qb

QL

D

h



Direção do transporte

W =  D sen



n



Extrusão – Análise do processo

Extrusora monorosca

Fluxo volumétrico líquido (Qx):

Qx = Qd – Qb – QL

Desprezando o escoamento por vazamento QL, temos

Qx = Qd – Qb

Essas quantidades dependem da geometria da rosca, assim o fluxo volumétrico

de arraste (Qd) será:

Qd = Kd . h . n

Kd = 0,5. 2.D2 . sen . cos 

Portanto

Qd = 0,5. 2.D2 . h . n. sen . cos 

i.e.,

Qd ~ h ;  ; D2 (Parâmetros de Projeto)



Extrusão – Análise do processo

Fluxo volumétrico da contra-pressão

Qb = Kb (p . h3) . ( . L)-1

sendo Kb = (1/12) . .D . sen2 

Portanto:

Qb = (1/12) (p . h3) . ( . L)-1. .D . sen2 

onde,

D diâmetro do cilindro (25 – 200 mm) tem relação direta com comprimento do cilindro:

L/D varia de fator de 5 - 30

p pressão

n velocidade da rosca (rotação)

 viscosidade

L comprimento da rosca i.e.,

Qb ~ (p . h3 . D) . ( .L)-1 (Parâmetros de processo)



Extrusão

Se a contra pressão for zero, de maneira que o escoamento do fundido esteja sem restrição na

extrusora, então o escoamento igualaria ao escoamento de arraste Qd (Equação).

Dado os parâmetros de projeto e de processo, esta é máxima capacidade de escoamento possível

da extrusora, assim:

Qmax = 0,5. 2.D2 . h . n. sen . cos 

Por outro lado, se a contra-pressão for tão elevada de forma que o escoamento seja zero, então a

contra-pressão igualaria ao escoamento de arraste:

Qx = Qd – Qb= 0, de forma que Qd = Qb

Usando a expressão para Qd e Qb, pode-se encontrar pmax

pmax = 6..D.n.h-2.L..cot 

Os valores de Qmax e de pmax são os pontos sobre os eixos no diagrama conhecido como

Característica da Extrusora



Extrusão
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Extrusão

Com a matriz posta na extrusora e o processo em andamento, os valores de Q e de p 

estarão em algum lugar entre os dois extremos, determinados pelas características  da 

matriz. 

A taxa de escoamento através da matriz depende do tamanho e da forma da abertura e 

da pressão aplicada para forçar o fundido através dela. Ela pode ser expressa por

Qx = Ks.p

onde Qx é o fluxo volumétrico líquido (m3/s), p é a pressão (Pa), Ks fator de forma da 

matriz (m5/Ns). Para uma forma circular da abertura e para um dado comprimento de 

canal, o fator de forma pode ser calculado:

Ks = .Dm
4. (128 .  . Lm)-1

onde Dm é o diâmetro de abertura da matriz (m),  é aviscosidade do fundido (Ns/m2) e 

Lm = é o comprimento da abertura (m).

Obs.: Para outras formas diferentes da circular, o fator forma é menor do que para seção

circular de mesma área de seção transversal, significando que maior será a pressão

necessária para se conseguir uma taxa de escoamento.

A relação entre Qx e p é denominada de Característica da Matriz. 



Extrusão: Exercício

Em uma extrusora com cilindro de diâmetro D = 75 mm, o parafuso rotaciona

a n = 1 rev/s. A profundidade do canal h vale 6 mm, o ângulo de hélice  é

20º, o comprimento do cilindro é L =1,9 m, e a viscosidade do polímero

fundido é assumida como  =100 Pa·s. Determine:

a) O fluxo volumétrico máximo (Qmax) e a pressão máxima (pmax);

b) O fator de forma Ks para uma abertura circular da matriz na qual Dm = 6,5

mm e Lm = 20 mm;

c) Os valores de Qx e px no ponto de operação.

Respostas:

a) Qmax = 53,5·10-6 m3/s, pmax = 20,5 MPa

b) Ks = 21,9·10-12 m5/Ns

c) px = 2,2 MPa e Qx = 47,8·10-6 m3/s


