
Garanta a qualidade imbatível do produto e o desempenho ao firmar uma 

parceria com a líder da indústria de fabricação de matriz plana e tecnologia.

A Nordson, fornecedor internacional líder de tecnologia 
de matriz de extrusão, oferece uma linha ampla de 
matrizes de extrusão planas com projeto personalizado 
e componentes de sistema relacionados para 
o revestimento por extrusão e a laminação. 

Os projetos de matriz para a indústria de revestimento 
por extrusão e laminação precisam atender às diversas 
exigências de desempenho para que sejam bem-
sucedidos. A equipe altamente qualificada da Nordson 
trabalhará com você para projetar uma solução inovadora 
a fim de atender às suas necessidades específicas. 

O sistema de anteparo duplo da Nordson possibilita um 
ajuste de largura simples e prático, ao mesmo tempo em 
que reduz o tamanho do cordão da borda. O resultado 
dessa abordagem nova é o mínimo de aplicação de 
polimero que ultrapasse a borda do substrato, o que 
reduz de maneira significativa os custos de resina 
e o desperdício de refile. 

A matriz EPC™ mais recente foi projetada para dar 
aos processadores a possibilidade de variar a largura 
do revestimento, ao mesmo tempo em que minimiza 
o desperdício de trim da borda. 

Vantagens de uma matriz EPC™
  O sistema de lâmina do restritor de largura 

interno a matriz ajustável permite que os 
operadores economizem no custo de material 
minimizando a largura do produto e reduzindo 
o tamanho dos cordões de borda

  Acarretando mais tempo de atividade da 
extrusora, as bases de lábio otimizadas oferecem 
orientação uniforme, reduzem inchaços da matriz 
e dão uma resposta significativa para ajustes de 
lábio manuais ou automáticos

  Lotes de produção mais longas são 
possibilitados com um sistema de resfriamento 
a ar opcional que reduz ou elimina vazamentos 
das vedações nas extremidades e dos 
componentes do anteparo

  Procedimentos operacionais padrão, como 
troca de vedações e ajuste da abertura entre 
os lábios da matriz, podem ser concluídos com 
rapidez e segurança porque inúmeros fixadores 
e componentes do anteparo pesados não 
precisam ser removidos

  Removendo rapidamente toda a montagem do 
sistema de anteparo, os processadores incorrem 
em menos tempo de parada de máquina para 
procedimentos de “divisão e limpeza” de rotina

Vedação por completo as 
extremidades dos canais 
internos usando bujões de 
restritor de largura interno 
a matriz, que eliminam 
a estagnação ou as áreas 
mortas. 

O sistema de anteparo de emergência externo oferece 
características de vedação altamente eficientes.

Características de uma matriz EPC™

  Controle automático de medição como uma 
opção comprovada

  Matrizes de coextrusão de vários manifolds 
ou de cavidade única

  Sistemas de restritor de largura interno a matriz 
para redução do cordão da borda

  Anteparo duplo (interno com emergência 
externa) oferece proteção de vedação adicional

  Facilmente adaptável para interface com 
equipamentos já existentes

  Diversas técnicas de acabamento e tratamento 
superficiais à disposição

  Solução de sistema completo: Comando 
motorizado, Feedblock de coextrusão, 
Tecnologia de multiplicação de camadas, 
Carrinho de manutenção do anteparo 
e Encapsulamento da borda

Soluções para revestimento por extrusão 
e laminação



Projeto de matriz e tecnologia de manifold

  A abordagem de projeto da Nordson é oferecer um comprimento de 
base do lábio apropriado, com um bom equilíbrio entre a queda de 
pressão em toda a base do lábio em comparação com a queda de 
pressão em toda a matriz

  Os manifolds para revestimento por extrusão foram projetados com 
uma seção transversal do manifold na forma de gota alongada, que 
oferece o desempenho ideal em aplicações de coextrusão 

  Os comprimentos de base do lábio foram projetados para dar uma 
resposta significativa ao operador e ajustes no sistema de controle de 
medição

Vantagens

  Camada reduzida para encapsulamento da camada em 
aplicações de coextrusão resulta em um produto de mais 
qualidade

  Deflexão do corpo de matriz uniforme reduz o tempo de purga 
e aumenta a eficiência operacional

  O controle do perfil da borda proporciona mais economia de 
material

Matrizes de coextrusão de vários manifolds

  Projetadas para acomodar materiais de viscosidades diferentes e 
temperaturas de processamento do material fundido diferentes

  Estruturas de coextrusão com diferenciais de temperatura de 
fusão de até 50 °F (28 °C)

  Entre as opções disponíveis estão projeto de saída de lábio 
especial, projeto de métrica completa, materiais de corpo 
especiais, diversos tratamentos de superfície e munhões 
de montagem

  A opção de projeto de lábio flexível duplo oferece bom controle 
de distribuição para cada camada, com cada articulação 
flexível localizada em uma posição na qual o ajuste do lábio 
influencia tanto a folga entre lábios quanto as folgas combinadas 
individuais. Com esse recurso, os operadores podem ajustar 
com precisão cada camada

Vantagens

  Designs de manifold otimizados tendo em vista maior 
eficiência na produção

  Mais qualidade do produto com distribuição precisa de 
camadas individuais

Soluções para revestimento por extrusão 
e laminação



Feedblock de coextrusão ajustável EDI Ultraflow™ V-T

  O projeto Ultraflow V-T inclui atuadores de perfilagem com barras de perfil 
intercambiáveis, possibilitando a uniformidade de espessura das camadas 
individuais a serem ajustadas com precisão durante a peração

  “Planos combinados” ajustáveis, localizados onde o vapor de 
derretimento ingressa no canal de fluxo central, podem operar em dois 
modos – cada um com uma vantagem diferente em termos de facilidade 
e ajustabilidade: 

   Eliminação do ajuste do feedblock pelo operador. Deixando o plano 
ajustável no modo de flutuação livre, os operadores podem deixar 
a posição ser determinada diretamente pela pressão de equilíbrio 
desenvolvida pelo fluxo das extrusoras.

   Otimização de interfaces entre camadas. Para polímeros cuja 
interação no ponto de confluência oferece a possibilidade de 
comprometimento da estrutura multicamada, o plano ajustável pode 
ser movido manualmente para ajustar melhor o fluxo do polímero.

  Recurso de carretel seletor opcional disponível

Vantagens

  Os atuadores de perfilagem de grande diâmetro permitem 
ajustes altamente eficazes, que podem ser posicionados no 
ponto de combinação ou significativamente acima para refinar a 
distribuição das camadas 

  Elimina o tempo de inatividade possibilitando trocas de produtos 
“em tempo real”, bem como o ajuste ainda mais preciso de 
camadas individuais

  Oferece possibilidade efetiva de ajuste, sem sacrificar 
o aprimoramento

Vantagens das embalagens para alimentos

  Podem prolongar a vida útil reduzindo a OTR e a entrada total 
de oxigênio ao longo de um período prolongado

  Utilizando LMT, as propriedades de barreira podem ser mais 
bem mantidas quando os pacotes são flexionados, pois 
camadas EVOH mais finas tendem a desenvolver menos furos

Tecnologia de multiplicação de camadas

  O multiplicador de camadas é uma ferramenta especial que pode ser 
adaptada para multiplicar algumas ou todas as camadas dentro de 
um “sanduíche” de coextrusão oferecido por um feedblock

  A LMT (Layer Multiplication Technology, Tecnologia de multiplicação 
de camadas) desenvolvida pela Nordson oferece aos processadores 
um sistema aprimorado e versátil, que conta com insertos facilmente 
trocados

  Não importa quantas microcamadas existam na estrutura, a 
espessura geral não é maior que a de uma coextrusão convencional, 
e a estrutura contém a mesma quantidade de material virgem

Soluções para revestimento por extrusão 
e laminação



Reduza o tempo de parada de máquina e os custos de operação

A meta da Nordson é maximizar o tempo de atividade da extrusora, e a matriz EPC™ mais recente foi projetada 

com recursos inovadores para economizar o tempo e o dinheiro dos processadores. 

    Mudanças rápidas e precisas na largura. Uma estrutura de apoio mais 
robusta e um mecanismo de comando para o anteparo garantem um 
sistema mais estável e com ajuste de largura repetido. As alterações feitas 
na largura são realizadas por um único movimento de toda a montagem do 
sistema de anteparo. 

    Remoção rápida do sistema de anteparo para “divisão e limpeza”. 
Já é possível abrir a matriz sem desmontar por completo os anteparos 
em uma das extremidades. Em vez disso, toda montagem do sistema de 
anteparo pode ser removida estando intacta soltando-se quatro parafusos. 

    Acesso imediato para substituir vedações e ajustar abertura entre os lábios 
da matriz. O reprojeto da matriz EPC™ possibilita a realização dessas tarefas com rapidez e facilidade, sem que 
seja preciso manusear inúmeros fixadores e componentes de anteparo pesados. 

    O Carrinho de manutenção do anteparo EPC™ possibilita a remoção da 
montagem do sistema de anteparo sem o uso de um guincho ou de um suporte 
suspenso. A limpeza e a manutenção já podem ser feitas distantes da matriz 
a uma altura segura e confortável, ao mesmo tempo em que se reduz o risco 
de danificar os componentes do anteparo com um carrinho seguro e travável. 

    Limpeza fácil e rápida da matriz com o 
raspador de lábio. O novo projeto de 
anteparo EPC™ permite que os operadores 
retraiam todos os componentes do anteparo 
e externos com abertura entre os lábios 
da matriz para inserir um raspador de 
latão simples. O raspador de lábio vai além 
da abertura do lábio e entra no manifold 
secundário da matriz para limpar facilmente 
o polímero carbonizado que causa linhas de 
matriz. 

Sistemas de processamento de polímeros Nordson Corporation

Os sistemas de processamento de polímeros Nordson oferecem aos clientes componentes projetados para derreter, 
homogeneizar, filtrar, medir e dar forma a materiais plásticos e de revestimento líquido. A Nordson Corporation 
aproveita a experiência coletiva na indústria de plásticos com uma série de aquisições estratégicas para oferecer 
um portfólio abrangente exclusivo das tecnologias líderes da indústria. A Nordson oferece uma gama completa de 
produtos de precisão desde produtos de transmissão – roscas e barris para extrusão e moldagem por injeção – até 
sistemas de filtragem, bombas e válvulas – passando pelas matrizes de extrusão e sistemas de peletização para 
atender às necessidades em constante evolução da indústria de polímeros. 

Nordson Extrusion Dies Industries é um fornecedor internacional líder de matrizes planas, feedblocks 
e equipamentos relacionados para filme, chapa, revestimento por extrusão, revestimento líquido e peletização. 
A empresa mantém fábricas na Bélgica, na China, no Japão e nos EUA, inclusive recursos em todos os quatro 
continentes para remanufatura das próprias matrizes e aquelas construídas por outros fornecedores.

Soluções para revestimento por extrusão 
e laminação
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