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Funcionamento

EXTRUSORAS MONOBLOCO
Extrusoras monobloco, projetadas para atingir o 

máximo desempenho com reduzido consumo de 
energia e mínimo custo de manutenção, acumulam 
experiência de mais de 70 anos na extrusão de argilas 
e possuem as seguintes caracteristicas exclusivas:

– Três eixos principais acionados por um único motor.

–	 Conceito	eficiente	com	o	menor	número	de	peças	
do mercado.

– Misturador de duplo eixo de alta capacidade e 
acessibilidade.

– Suplementos de pá de introdução sincronizados 
com a hélice de extrusão.

– Extrução com elevada dureza, menor uminade e 
eficiente	sistema	de	vácuo.

– Redução no consumo energetico de secagem.

– Máxima acessibilidade para a substituição de todos 
os seus componentes.

– Todo o conjunto é montado sobre um chassi 
autoportante que permite a instalação direta na 
fundação.

Uma	ampla	gama	de	tamanhos	e	configurações	em	
extrusoras Monobloco que proporcionam excelente 
flexibilidade	e	adaptação	para	diferentes	aplicações	
de extrusão, com adição de água ou vapor, em baixa 
ou alta pressão.

A Extrusora Verdés Monobloco é basicamente um 
equipamento constituído por um conjunto de 

componentes ou mecanismos que permitem compactar 
a	argila,	mediante	un	eficiente	sistema	de	vácuo	que	
elimina as partículas de ar, submetendo a argila a uma 
pressão entre o corpo hélices da maquina e o molde, 
que é responsável pela formação da massa compacta 
que irá moldar telhas, tijolos ou pisos extrudados.

O comportamento de uma extrusora depende 
intrinsecamente da argila ou mistura de argilas a serem 
processadas e o tipo de peças que se deseja obter, assim 
como da preparação, granulometria e sua plasticidade.

As Extrusoras Verdés Monobloco são desenvolvidas para 
o preparo à alta pressão da argila a frio ou a quente 
mediante a adição de vapor.

As Extrusora Verdés Monobloco possuem apenas três 
eixos principais acionadas por um único redutor.

A Extrusora Monobloco Verdés é composta:

Redutor
• Consagrada caixa redutora, que traz engrenagens 

de alta performance e rolamentos amplamente 
dimensionados.

• Longa vida útil;

•	 Proporcionam	máxima	confiabilidade.

• Extrusão de materiais com elevada dureza.

Engrenagens
• Engrenagens de eixos paralelos;

• Dentes helicoidais;

• Tratamento térmico de cementação e tempera;

•	 Dentes	retificados.

• Permite maior durabilidade dos componentes do 
redutor;

Acoplamento único de Eixo Saída 
Redutor e Eixo Hélice
• Acoplamento por junção estriada macho/fêmea 
unificando	a	um	único	eixo	saída	redutor	e	eixo	hélice.	

• Simplicidade e facilidade na manutenção, não requer 
alinhamentos com eixos complicados;

• Eliminado a necessidade do manguito, permite maior 
velocidade em manutenção.

Lubrificação da Caixa Redutora
• Aumento da vida útil de rolamentos com a utilização 
de	um	sistema	eficiente	de	recirculação	do	óleo	entre	
os rolamentos e engrenagens da caixa redutora;

•	 Sistema	de	limpeza	constante	do	óleo	evitando	
eventuais	resíduos	das	manutenções	anteriores;

• Dispositivo de segurança eletrônico que impede o 
funcionamento da maquina em qualquer eventualidade 
por	falta	de	pressão	de	óleo	na	linha	de	lubrificação	
na caixa redutora;

•	 Menor	quantidade	de	óleo	lubrificante;

Caracteristicas técnicas
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Misturador  de duplo eixo
•	 Eficiente	sistema	consagrado	devido	ao	desempenho	

e distribuição das pás;

• Os eixos são contra rotativos, de modo, que além 
de misturar e transportar, aumentam a ação de 
amassamento do material pressionando-o entre as 
pás;

• Pás com suplementos intercambiáveis fabricados 
em liga de aço cromo ASTM A532 – Classe III – tipo 
A de elevada resistência ao desgaste;

• Opcionalmente os eixos poderão ser protegidos 
por protetores anti-desgaste de fácil montagem e 
substituição;

• Intensidade de amassamento ajustável fácilmente 
mediante à inclinação dos suplementos pá, alcançando 
uma	ótima	relação	entre	produção	e	qualidade.

Banheira
Com grande capacidade para obter uma homogeneidade 
e absorção.

Revestida com chapas de material resistentes ao desgaste.

Zona de pré compressão
• Duas hélices intercaladas e sincronizadas transportam 

e comprimem o material através dos protetores 
cônicos.

• O material é comprimido no conjunto de pentes e 
estrelas originando um perfeito sistema de vedação.

Câmara de vácuo

•	 Ampla	câmara	de	vácuo	que	permite	elevada	eficiência	
na extração do vácuo;

• Paredes interiores revestidas com protetores 
substituíveis;

• Pás de introdução com suplementos resistentes ao 
desgate.

Bancada
• Rolamento axial de contato angular que absorve 

a carga axial produzida pela reação da pressão de 
extrusão;

• Rolamentos e retentores apoiados sobre casquilhos 
que facilitam a manutenção;

•	 Eficiente	sistema	de	vedação,	evitando	a	perda	de	
vácuo;

• Paredes internas em contato com o material possuem 
revestimento de protetores substituíveis

Conjunto Corpo Hélices
• Corpo de hélices construído com dobradiças 

possibilitando melhor acessibilidade para manutenção 
e reposição de peças.

• Interior revestido com protetores estriados de alta 
resistência ao desgaste.
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Modelos 051 065E 066R 067R 068RB 069RB

Diâmetro hélices de 
extrusão

mm 130/100 360/320 400/350 450/400 500/450 600/550

Diâmetro hélices de pré 
compressão

mm - 320 400 450 450 550

Pressão contínua de 
extrusão

Kg/cm2 18 18 21 21 21 21

Largura do misturador mm - 420 610 770 855 990
Comprimento total do 
misturador

mm - 1290 1281 2100 2200 2550

Produção en úmido t/h 0,21 7 - 12 10 - 20 20 - 30 30 - 40 30 - 64
Potência instalada cv 4 75 - 100 75 - 150 150 - 200 200 - 300 300 - 450

Notas        

As	potências	indicadas	correspondem	a	cada	uma	das	potências	indicadas,	não	sendo	indicado	rotações	
superiores, sob pena de quebra de elementos da maquina         

Pressões	de	trabalho	hélices	de	extrusão	paralelas:	Pressão	contínua	de	extrusão	18	Kg/cm2   
Pressões	de	trabalho	hélices	de	extrusão		cônicas:	Pressão	contínua	de	extrusão	21	Kg/cm2   
Densidade considerada:  1,5 t/m3       

As	produções	destes	equipamentos	podem	sofrer	alterações	provenientes	de:	 	 	 	 	
*Caracteristicas	e	preparação	da	matéria	prima	(argilas	com	moagem	deficiente,	mal	umedecidas	e	não	
homogêneas), prejudicam o rendimento produtivo

Conjunto Eixo Hélices
• Eixo construído de aço de alta resistência;

• Hélices construídas de aço com revestimentos 
resistentes ao desgaste que garantem alta durabilidade;

•	 Possibilidades	de	diferentes	configurações	de	hélice	
de ponta para otimizar a distribuição de pressão e 
o	fluxo	do	material.

Acionamento: 
Esta maquina é acionada por um motor elétrico com 
transmissão mediante polias e correias com canais 
em “V”, acoplada em uma embreagem pneumática. 
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Quem é Verdés

Desde 1908 na Europa. 
Desde 1974 no Brasil.

A experiência Verdés desenvolvida por 
mais de 100 anos é uma garantia de 
qualidade,	confiabilidade	e	soluções	
ideais para os clientes.

O profundo conhecimento das 
maquinas projetadas, aperfeiçoadas 
e construídas em Verdés, é a chave 
para compor a solução de engenharia 
mais adequada para o processo.

Ninguém pode nos dizer algo 
novo	sobre	maquinas	ou	soluções	
modernas para britagem, trituração, 
moagem, mistura ou extrusão 
que ainda não conheçamos. Está 
em nossos genes e conhecemos 
perfeitamente	todas	as	soluções.

planta piloto  l  desenho fabricação  l  montagem  l  treinamento de operadores  
posta em marcha  l  peças reposição  l  assistencia técnica  l  modernização

Serviços ao cliente

EMPRESA

A Verdés fabrica a 
mais completa linha 

de maquinas para 
preparação de minerais 

da América Latina 
e projeta as mais 

otimizadas	soluções	de	
engenharia.  

PEÇAS ORIGINAIS

Peças originais: As 
maquinas Verdés 

merecem peças de 
reposição originais 
de alta qualidade e 
fabricação	própria.	

Nosso armazém sempre 
à sua disposição.

GARANTIA

As maquinas e 
instalações	Verdés	têm	

garantia de 6 meses 
a	partir	da	nota	fiscal.	
Vocé pode contratar 

uma garantia  
estendida por  

2 anos.

SOLUÇOES

Quer aumentar 
sua produçao e/ou 

qualidade e reduzir o 
custo da energia? Tem 
perdas de produçao? 

Tem paradas de 
maquina ou trincas ? 

Temos a Soluçao.

ASSISTANCE

A través do Assistance, 
os	clientes	dispõem	 
de uma completa 
gama de serviços. 

Você é o nosso 
bem mais valioso, 
queremos cuidar  
de sua instalação.

PROVAS  
INDUSTRIAIS

Planta Piloto + Ensaios 
Industriales a sua 

disposiçao no Centro 
de Desenvolvimento de 
Tecnologia Felipe Verdés  
Um teste industrial vale 
mais que mil palavras. 


