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Quebra no corte de porcelanatos na obra 

• Entradas de reclamações quanto ao problema de corte dos porcelanatos no 
momento do assentamento, independente da ferramenta utilizada (máquina 
manual com Vidia, máquina de corte elétrica, etc). 

 



Trinca ocorre fora do “risco” da 
Vidia. 

As quebras ocorrem de formas 
parecidas a choque térmico. 



• O que fazer?? 
 
 
• Iniciamos pesquisas em literaturas disponíveis (internet, livros, artigos 

publicados, etc) e fizemos reuniões “Brainstorming” para entender o 
problema e chegarmos a sua causa raiz. 

 

• Após alguns dias de estudo e debates chegamos a algumas possíveis 
causas: 

• Tensões residuais: Micro trincas, presença de quartzo (quantidade e 
tamanho) após a queima, resfriamento rápido; 

• Outros: Acordo dilatométrico, umidade da massa, pressão de 
compactação, espessura da placa, desenho da muratura. 



• Testes 
 
 

• A partir das possíveis causa montamos uma tabela de testes a serem 
executados: 

STD 1 2 3 4

Var. 

Peneiramento 

Barbotina

Var. 

Umidade

Var. Pressão 

Compactação

Var. 

Espessura

Var. 

Resfriamento

Var. Camada 

Engobe

TESTES FORMULAÇÃO DA 

MASSA
TESTES NO PROCESSO

TESTES PARA ANALISE NAS QUEBRAS DO PORCELANATO



• Resultados dos testes 
 

 
• Após a realização dos testes foram cortadas todas as peças com maquina 

de corte manual (Vidia), onde os resultados foram expressos conforme 
abaixo 
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AA% 
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0,75 
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AA% 

0,47 



• CONCLUSÃO 

TODOS OS TESTES AINDA QUEBRARAM NO CORTE 

• Iniciamos a analise dos testes após o corte, onde: 
• Analisamos as placas que não quebraram e as que quebraram, realizando 

os seguintes ensaios: 
• AA%; 
• Dilatação; 
• Presença de quartzo através do dilatômetro; 
• DAP; 
• Resistência mecânica; 

• Notamos que nas placas quebradas existia um certo desajuste na DAP, ou seja, 
esta estava desigual no decorrer da placa. 

• Fizemos então testes corrigindo a DAP no momento da prensagem e 
“tirando” a correção da DAP para assim provocarmos o problema. 



• RESULTADO: 
• DAP ajustada - Zero quebras 
• DAP desajustada - 100% de quebras 

 
• CONCLUSÃO 

• Após os testes da DAP, chegamos a conclusão que a DAP interfere na 
quebra de duas formas: estando alta ou desiguais (não uniforme em 
toda a peça). Exemplo: 

 

1,98 1,96 2,00

DAP DESAJUSTADA

2,021,972,00

2,04 2,05 2,02



• Concluímos que a diferença na DAP causa as quebras no 

momento do corte das placas de porcelanato; 

• Adotamos o parâmetro de controle, podendo variar ao longo 

da placa em no máximo 0,05 g/cm³; 

• Instalamos equipamento na área da prensa para medição da 

densidade diariamente e/ou quando necessário ; 

• Realizamos testes de corte em todo turno na saída dos 

fornos;  

• Monitoramos entradas de SAC desde que adotamos tal 

controle, não há registros de reclamações por esta patologia; 

• Considerações Finais 



OBRIGADO!! 


