
A IPIAC-NERY, fundada em 1855, é uma 
empresa com vasta experiência no sector 
da cerâmica estrutural. Ao longo de todos 
estes anos fomos adquirindo know-how 
que nos tornou uma das melhores empre-
sas neste ramo da indústria. Em todo o 
mundo já realizámos muitos projectos de 
fábricas completas, com várias capacida-
des de produção e automatização, destina-
das ao fabrico do tijolo, telhas, abobadilhas, 
pisos, argila expandida, etc. A IPIAC-NERY 
procura estar sempre na vanguarda das 
inovações tecnológicas e ecológicas, pes-
quisando as soluções mais práticas, efica-
zes e económicas satisfazendo, assim, as 
necessidades dos seus Clientes.
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Preparação e stockagem de argilas

Moldação e corte de argilas, enrolamento
e transporte ao forno rotativo

Cozedura e arrefecimento de argila expandida
em forno rotativo

Stock intermédio de argila expandida

Selecção de granulometrias de argila expandida

Ensilagem para carga a granel

Ensacamento automático, paletização com robot
e plastificação dos sacos



A fáBRICA dE ARgIlA ExPANdIdA 
está preparada para produzir anualmente 220.000 m3 de 
produto final.

A linha tecnológica completa inclui o processamento 
prévio das argilas com posterior apodrecimento da carga 
preparada na seção de armazenagem; trituração e prepa-
ração da massa argilosa até aos parâmetros necessários 
para moldação dos agregados verdes; pré-aquecimento 
e cozedura dos agregados da argila no forno rotativo; ar-
mazenagem do produto cozido num armazém intermédio 
de onde os grânulos são enviados para a seção de se-
lecção. Os silos de selecção armazenam os grânulos de 
tamanho uniforme. Por sua vez, a escolha do tamanho 
do produto corresponde às necessidades do cliente, de 
acordo com o produto a fabricar.

O fornecimento do produto final é variável, dependendo 
dos desejos do Cliente e pode ser efectuado das segui-
das formas: a granel em camião; em big bags; ou em 
sacos de 50l, no caso de venda do produto a retalho.

A linha tecnológica é automatizada e o processo está 
controlado por um sistema de supervisão que permite 
registar os dados, em tempo real, de toda a fábrica e 
centralizar a informação registada.

O produto final apresenta os agregados de forma re-
donda com superfície cozida e estrutura porosa no seu 
interior. A argila expandida é um material cerâmico leve 
e resistente que possui as seguintes propriedades: peso 
leve com elevada resistência, excelente isolamento so-
noro e térmico, resistência ao fogo e geada. É resistente 
aos produtos químicos e tem uma grande durabilidade. É 
também considerada como uma alternativa atraente em 
comparação com outros materiais de construção.  

A densidade do produto varia, mas em geral ronda os 
300-450 kg/cm2. Uma das aplicações mais importantes 
da argila expandida é como inerte nas construções leves 
de betão. A argila expandida é um material natural e eco-
lógico o que contribui para a sua enorme procura.

1 - Câmara de entrada
2 - Pré aquecedor
3 - Expansor

4 - Câmara de saída
5 - Queimador
6 - Agregados da argila 

7 - Argila expandida
8 - Arrefecedor
9 - Fluxo de gases quentes

Comprimento total
Peso com revestimento
Poder calorífico do forno
Caudal de ar
Consumo de calor esp.
Factor de expansão
Produção

63000 mm
525000 kg
24 MW
93899 m3/h
500 kcal/kg
≤3
20000 kg/h

O principal elemento neste processo produtivo é o foRNo RotAtIvo. O nosso 
forno rotativo é composto por dois corpos metálicos com diâmetro variável que giram a velo-
cidades diferentes. O corpo com diâmetro interior de 2,5 м х 42,00 м possui um pré aquece-
dor onde os agregados de argila em verde são aquecidos até 600-800ºC. O outro corpo com 
diâmetro interior de 3,7м х 20,75 м é expansor onde os agregados expandem e ganham a 
sua forma final. No expansor a temperatura de cozedura está entre os 1170-1200ºC. 
O interior do forno está revestido com material refractário. As duas partes que compõem o 
forno, pré aquecedor e expansor, giram independentemente à volta de um eixo a velocida-
des diferentes. Está montado com pouca inclinação relativamente ao solo, o que permite, 
com ajuda da rotação, mover os agregados do ponto extremo alto ao ponto extremo baixo. 
O seu funcionamento está baseado no princípio de refluxo: os agregados verdes movem-se 
ao encontro do fluxo dos gases quentes, aquecem-se na parte do aquecedor e, depois de 
entrarem na zona da chama do queimador, expandem.

Processo de expansão de argila expandida

Características técnicas

1 - Preparação e stockagem de argilas

2 - Moldação e corte de argilas, enrolamento e 
transporte ao forno rotativo

3 - Cozedura e arrefecimento de argila expan-
dida em forno rotativo

4 - Stock intermédio de argila expandida

5 - Selecção de granulometrias de argila 
expandida 

6 - Ensilagem para carga a granel

7 - Ensacamento automático, paletização com 
robot e plastificação dos sacos
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Planta da fábrica


