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RESUMO
O revestimento adesivo em materiais matriciais é utilizado em diversas
aplicações industriais. A modelagem e simulação de processos possuem grande
potencial para reduzir os custos de testes empíricos e o tempo de implementação de
projetos (etapas de prova de conceitos, testes e correção de falhas). Nos estudos
deste trabalho, levantaram-se as variáveis de um processo de revestimento de uma
superfície matricial por fluido adesivo, dados sobre os materiais e equipamentos,
especificações de produto e trabalhos já realizados sobre o tema. Foi desenvolvido o
Método da Colmeia que em 6 passos iterativos determina a máxima velocidade de
aplicação de um fluido sobre um material matricial, como por exemplo, um adesivo
sobre um tecido. O modelo gera o perfil do fluido sobre o material e essas
informações são comparadas aos dados de especificação de produto. Foi
necessária uma simplificação para construção do modelo em CFD para se obter
tempos reduzidos de processamento, dentre as simplificações: uma geometria em
2D para modelar o bico e o tecido utilizado, adoção da viscosidade do fluido adesivo
como a média da mesma nas condições trabalhadas (fluido Newtoniano), ausência
de flexibilidade do substrato e discretização da aplicação do fluido gerando a
aplicação estática sobre o interstício ou favo ao invés da movimentação da malha de
aplicação sobre um conjunto de interstícios.. O desvio encontrado entre o modelo
para o caso estudado em relação a dados reais foi 16,8%, algo bastante satisfatório
para esse tipo de processo visando o direcionamento de testes empíricos. Foram
simuladas diversas velocidades dentro das condições limites de equipamento e de
materiais que dependem de velocidade de aplicação, velocidade do substrato,
viscosidade do fluido, construção do substrato, alongamento do substrato,
tracionamento do equipamento, tipo do aplicador do fluido, densidade do fluido,
resistência à tração do substrato. Esses fatores impactam em ancoragem,
gramatura, adesividade, trespasse do fluido e entre outros. A partir de dados
específicos de um processo de revestimento hotmelt tipo slot die, o método foi
aplicado e encontrado o valor ótimo de velocidade ou de máxima produção (output)
de 70 m/min mantendo as características especificadas de produto.
Palavras-chave: Adesivos; Hotmelt; Tecidos; Fluidodinâmica Computacional (CFD);
Otimização

ABSTRACT
SIMULATION OF A MATRIX MATERIAL COATING PROCESS FOR THE DETERMINATION OF THE MAXIMUM ADHESIVE
COATING SPEED ON FABRICS

Adhesive coated matricial materials are used in several industrial applications.
The use of Process Simulation is a great value to the development of new products,
processes and optimization, reducing costs of empirical testing and implementation
time (proof of concepts, testing and failures correction). Studies of this work collected
process variables, materials and equipment data as well as product specifications
and other related issues on this subject. The Hive´s Methodology was developed in
its 6 iterative steps that determine the maximum speed of application of a fluid on a
matrix material, such as an adhesive on a fabric. The model generates the profile of
the fluid on the material and the information is compared to the database of product
specification. Simplifications were necessary to build the model in CFD in order to
obtain reduced processing times, among the simplifications there are: 2D geometry
model of the nozzle and the fabric, a constant viscosity (Newtonian) was adopted for
the adhesive considering the average of the real conditions, a nonflexible substrate
was considered and the application was discretized, generating a static fluid
application to the interstice or honeycomb instead of moving the grid on a set of
interstices. The model for the case studied generated an error of 16.8% compared to
a real data, which is acceptable for this type of process. Simulations were performed
on different speeds within the boundary conditions of the equipment and materials
that depend on application velocity, substrate speed, fluid viscosity, construction of
the substrate, substrate elongment, equipment tension force curve, applicator die
type, fluid density, application width, tensile strength and their impact on the
substrate at the anchorage, basis weight, tackiness, absence of fluid trespass and
characteristics of the fluid and the substrate. Based on a specific real process data,
the method was applied and it has been found the optimum range for maximum
production speed (output) of 70 m/min while maintaining the product specifications.
Keywords: Adhesive; Hotmelt; Fabric; Computational Fluid Dynamics (CFD); Optimization
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1 INTRODUÇÃO
A geração de modelos que explicam processos é algo que a humanidade
desenvolve há séculos e auxilia na descoberta de diversas aplicações e faixas
otimizadas de trabalho para equipamentos, evitando testes empíricos que muitas
vezes seriam impossíveis por questão de demanda de insumos ou de tempo.
Os modelos, assim, são um equacionamento de um processo, sistema ou
grupo de processos, com veracidade e semelhança junto a um fator erro que
dependerá do método utilizado. Os modelos se tornam elos ou elementos de ligação
entre os processos e a melhoria destes. Os simuladores utilizam desses modelos
para prever situações e gerar resultados.
A otimização, por sua vez, é o uso dos simuladores buscando valores ideais
de certas variáveis com a variação de outras, de modo que se tenha a redução de
recursos consumidos e determinando a máxima eficiência.
Em um mundo industrial cada vez mais escasso de recursos, as ferramentas
de modelagem, simulação e otimização fazem parte da caixa de ferramentas da
engenharia moderna visando atender o consumidor final em tempo reduzido, com
baixo custo de conversão, reduzido consumo de insumos e diminuindo
drasticamente os custos dos insucessos de testes que no meio acadêmico seriam
válidos por confirmarem uma antítese, mas que na indústria são sinônimos do atraso
do lançamento de um produto ou de um balanço financeiro negativo inesperado.
Os materiais matriciais revestidos, como por exemplo os tecidos, são
utilizados nas áreas de defesa, transporte, saúde, arquitetura, aeronáutica, esportes,
controle ambiental e diversos outros, buscando características como respirabilidade
e impermeabilidade.
Nos primórdios da indústria, o substrato mais comum era o algodão que foi
sendo substituído por rayon, nylon, poliéster, misturas, fibras de vidro e não tecidos.
Os polímeros mais utilizados para revestimento pertencem a 3 classes: borrachas,
policloreto de vinila (PVC) e poliuretano (PU).
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Inúmeros métodos de produção são utilizados para manufaturar uma enorme
gama de tecidos com cobertura. A maioria costuma transportar o tecido por rolos de
passagem e o revestimento é aplicado por meio de bicos aplicadores, cilindros
mergulhados ou passagem por cubas. Os revestimentos que possuem solventes
passam por zonas aquecidas após o recebimento dos produtos, que em seguida são
resfriados e rebobinados.
Entre os revestimentos de tecidos, existem a cobertura e a laminação.
Cobertura ou do inglês coating, é o processo de aplicação de um líquido viscoso
(fluido) ou composto formulado sobre substrato matricial. A laminação consiste em
revestir o substrato matricial com um filme polimérico ou membrana de um adesivo
com técnicas de troca de calor e contato. As propriedades dos tecidos revestidos
dependem do tipo do material usado, da formulação do mesmo, do tipo de substrato
matricial e do método de revestimento utilizado.
O estudo das técnicas de revestimento abrange a ciência dos materiais,
polímeros, tecidos, reologia, mecânica dos fluidos, modelagem matemática, cálculo
numérico, simulações e otimização de processos.
Por meio deste trabalho, buscou-se avaliar as publicações existentes,
propriedades e comportamentos de materiais, aplicações e possibilidades de
otimização do processo de revestimento de materiais matriciais. Os seguintes
tópicos serão abordados para uma melhor compreensão do tema: adesivos, tecidos,
reologia, variáveis dos processos e métodos de otimização de processo.
A partir de um equipamento de aplicação de adesivo tipo hotmelt por bico
aplicador ou slot die, foram realizados levantamentos das características de produto
e processo, equacionando os sistemas e utilizando o software CFD Multiphysics
COMSOL®. Junto ao método desenvolvido neste trabalho e denominado “Método da
Colmeia”, que em 6 passos iterativos determina a máxima velocidade de aplicação
de um fluido sobre um material matricial. Esse método será detalhado no capítulo 4.
Por fim, foram projetadas e testadas regiões de trabalho buscando a
otimização de processo e com a definição dos limites dos materiais e equipamento é
possível responder à questão de qual seria o limite de velocidade máxima para esse
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processo, sendo que esse valor dependerá do alongamento do material substrato,
resistência à tração, ancoragem (físico x química) e ausência de trespasse do fluido.
O trabalho foi dividido em 7 capítulos, iniciando por INTRODUÇÃO, em que é
ressaltada a importância na indústria de produtos revestidos por adesivos, a
importância de conhecimento das curvas que regem o processo e da modelagem,
simulação e melhoria contínua de processos.
No capítulo 2, OBJETIVOS, define-se a questão a ser respondida pelo método
elaborado para se estimar velocidade máxima de adesivação de um tecido, ou
melhor, qual a velocidade limite de aplicação de revestimentos (adesivação hotmelt
tipo slot die) sobre materiais matriciais sem gerar trespasse de massa e delaminação
considerando limites dados de equipamentos como velocidade, vazão, pressão,
temperaturas, tensão na aplicação e tensão de rebobinamento.
Em seguida, no capítulo 3, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, são abordadas as
descrições e detalhamentos sobre os materiais (adesivos e materiais matriciais),
processos

(aplicação

de

adesivos),

tipos

de

modelagem,

fluidodinâmica

computacional e a aplicação desta na solução de problemas de engenharia. Os
artigos relacionados à modelagem de aplicação de revestimento sobre substratos
também são relacionados.
No capítulo 4, METODOLOGIA, o “Método da Colmeia” é desenvolvido e
ilustrado pelo autor. São abordados os equacionamentos que regem o processo
(alongamento das células, menisco e colmeias) e a forma de determinar a máxima
velocidade de aplicação de adesivo sobre um substrato matricial. Dentre as
questões a serem respondidas, estarão:


A relação entre o alongamento do substrato e a quantidade de massa
por favo;



A quantidade de massa por favo em que ocorre o trespasse de massa;



A massa presente no menisco que não retornará após o encolhimento
do substrato tornando-se a camada superficial do revestimento.
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Nesta mesma etapa, são detalhados o processo de modelagem realizado, as
variáveis, condições de contorno, premissas, método, malha, etc.
Em RESULTADOS, capítulo 5, realiza-se a determinação da faixa ótima de
velocidade com base na analise teórica e CFD. As análises teórica e microscópica
trazem qual seria o volume por interstício sobre tensão e sem tensão, dimensões da
colmeia, padrão e quantidade de células, qual mínimo de volume para ancorar e
máximo para não trespassar, a relação velocidade versus tensão e versus
alongamento, a relação velocidade de máquina versus pressão e viscosidade. A
análise CFD traz os perfis de escoamento para análise junto aos dados teóricos e
medições.
Nos capítulos finais 6 e 7, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO,
são discutidos os resultados obtidos, as conclusões frente à proposta do trabalho e
sugestões para trabalhos futuros.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo simular um modelo capaz de relacionar as
variáveis de um processo de revestimento de um substrato matricial por adesivo. Foi
avaliado um equipamento de aplicação tipo slot die de adesivo hotmelt por meio de
simulação CFD usando o pacote comercial COMSOL®

para obter-se o

equacionamento e coeficientes capazes de obter uma aplicação com eficiência,
reduzindo tempo e materiais utilizados em desenvolvimentos dessa espécie. O
objetivo específico foi buscar a velocidade máxima de aplicação de revestimentos
sobre materiais matriciais sem gerar trespasse de massa, delaminação e
considerando limites dados de equipamentos como velocidade, vazão, pressão,
temperaturas, tensão na aplicação e tensão de rebobinamento.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A utilização de adesivos em produtos de consumo ocorre há décadas
atendendo a diversos tipos de aplicações, de embalagens à bandagens (Figura 1).
Figura 1 – Exemplo de aplicação de adesivos na montagem de
embalagens e em produtos médicos

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CATTIE (2013) e JOHNSON &
JOHNSON (2012)

A indústria, visando reduzir os tempos de ciclo e, em consequência, o custo
dos produtos, busca processos de menor custo e de menor tempo de ciclo.
Comparando os diversos processos de aplicação de adesivo (calandragem,
laminação, spray, etc.), os termoplásticos ou tipo cola quente, conhecidos como
hotmelt, possuem os maiores benefícios. Dentre eles:


Grande variedade de materiais que podem ser unidos;



Baixas temperaturas de trabalho (60 a 180°C);



Cura logo após resfriamento;



Rápida aplicação;
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Ausência de solventes em sua formulação;



Não Inflamável;



Alta resistência à umidade;



Transporte em forma sólida: peças, grânulos ou pelotas.

O uso de hotmelt teve início na década de 1950 (WATSON, 1996) e, em 1997,
já eram utilizados mais de 3 milhões de quilos do adesivo em aplicações de união
(TREMBLAY, 1999).
A aplicação do adesivo hotmelt pode ser dada por equipamentos com bicos de
aplicação. Apesar da alta produtividade e facilidade de automação de processos
utilizando hotmelt, a penetração ao substrato é baixa e depende de vários aspectos
como rugosidade superficial do substrato, temperatura de aplicação, pressão de
aplicação, viscosidade do adesivo, vazão do adesivo, velocidade do substrato em
relação ao ferramental, entre outros.
Existem oportunidades para aperfeiçoarem-se os processos de aplicação de
adesivo hotmelt. É possível atingir melhorias por meio da utilização de alterações de
parâmetros de equipamento que reflitam as características desejáveis para um
produto final (resistência a delaminação, espessura, gramatura, etc.).
A busca desses parâmetros ordinariamente é dada de forma empírica e os
testes executados para obtenção das características desejadas de produto
consomem materiais, hora-homem e hora-máquina, além de grande quantidade de
tempo em alguns casos.
A utilização de modelos que regem a relação das entradas e saídas desse tipo
de processo é uma forma de se obter resultados de modo eficiente, consumindo
quantidades mínimas de recursos.
A Figura 2 demonstra graficamente um modelo de aplicação de adesivo sobre
uma superfície plana, onde em cinza observa-se o bico aplicador e em amarelo o
fluido. É possível inferir que a superfície que recebe o adesivo está em movimento
visto o perfil do fluido.
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Figura 2 – Modelo gráfico de aplicação de adesivo

Fonte: LIN et al (2010)

3.1 Adesivos
Os adesivos são materiais utilizados na união de outros dois materiais
diferentes ou de mesma característica. Segundo a ASTM (apud SILVA, 2008), o
adesivo é um material capaz de manter materiais unidos por interação superficial,
oferecendo resistência à separação.
3.1.1 Tipos de Adesivos
Dentre os tipos de adesivos, podem-se classificá-los: por evaporação de
solventes, sensíveis à pressão (PSA), termossensíveis, com cura por raios UV, entre
outros de menor utilização. O adesivo estudado no decorrer deste trabalho é
classificado como PSA ou hotmelt.
Os adesivos hotmelt são amplamente aplicados em diversas indústrias, como
por exemplo: médica, de filmes, etiquetas, embalagens, fitas autoadesivas, etc. Sua
viscosidade pode ser adaptada a diferentes condições variando a temperatura,
sendo uma característica ótima para automação.
De acordo com a norma DIN EN 9231 (BEUTH VERLAG, 2005 apud TKH,
2006), um adesivo hotmelt é definido como um sistema adesivo que é fundido a
quente e que desenvolve coesão após resfriado.
PSTC (2012) considera o tipo PSA o adesivo que na forma seca (sem solvente
ou água) é fortemente e permanentemente pegajoso à temperatura ambiente e que
adere firmemente a uma variedade de superfícies diferentes após um breve contato
sem a necessidade de uma pressão superior à manual, com os dedos ou as mãos.
Esses produtos não requerem ativação por água, solvente ou calor e têm suficiente
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força coesiva e natureza elástica de forma que podem ser manuseados com os
dedos e removidos de superfícies lisas sem deixar resíduos.
O primeiro PSA foi desenvolvido por Henry Day em 1845, aplicado em fitas
para uso médico pelos alemães em 1882. Em meados de 1920, além de na indústria
médica o mesmo foi aplicado na indústria de isolantes elétricos (WOO, 2002 apud
SILVA, 2008).
3.1.2 Características dos Adesivos
Os materiais adesivos podem estar na forma líquida ou sólida e podem ser
chamados de cola animal, amidos, dextrinas, emulsões (PVA, EVA, etc.), hotmelt,
borracha natural, silicones, entre outros polímeros (SEN, 2001).
Os adesivos podem ser monocomponentes (polifuncionais isocianatos,
borrachas e poliuretanos), bicomponentes (poyols e diisocianatos) e tricomponentes
(RFL).
De acordo com Silva (2008), os adesivos também podem ser classificados de
acordo com a natureza do polímero base e o meio em que é dissolvido. Em linhas
gerais, dividem-se em líquidos (dispersão em solvente ou solução aquosa) e sólidos.
Os adesivos líquidos à base de solvente utilizam como polímero base o
policloropreno, poliuretano, borracha natural, copolímero estireno-butadieno (SBR) e
copolímeros em bloco de poliestireno e polibutadieno ou poliisopreno. Dentre os
solventes comumente usados há o tolueno, o hexano, as misturas alifáticas, a
acetona, o acetato de etila, o álcool isopropílico, etc. Os adesivos em solução
aquosa são comumente constituídos por: polímeros origem natural (amido, caseína),
PVA, PU, SBR e látex de borracha natural e utilizam agentes estabilizantes. Há
ainda os líquidos sem solventes ou reativos que são à base de cianoacrilatos,
poliuretano reativo, silicone, acrílicos de cura por ultravioleta e epóxi (SILVA, 2008).
Os adesivos sólidos, conhecidos por hotmelt - que significa fusão a quente, são
à base de polietileno co-acetato de vinila, poliamida, poliuretano, poliolefina,
poliisobutileno e copolímeros em bloco de poliestireno com polibutadieno e
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poliisopreno (SBC). Um copolímero é um polímero formado por diferentes
monômeros (SILVA, 2008).
A mecânica de adesão de um polímero ao substrato compreende as seguintes
características:


Ancoragem mecânica, mecanismo que se prende nas irregularidades ou
poros da superfície do substrato;



Adsorção, forças atrativas físicas como de Van der Walls, pontes de
hidrogênio;



Difusão, penetração das macromoléculas de adesivo entre as moléculas
do substrato devido à mobilidade das cadeias e compatibilidade química.

3.2 Substrato Matricial
Substrato, do latim substratu (us = "embaixo [sub] do estrato [stratu, us] ou
camada"), é originariamente aquilo que está embaixo de uma camada (ou estrato)
de qualquer natureza. Na indústria é definido como um material a ser utilizado de
base para receber uma aplicação ou revestimento (SEN, 2001).
Tais substratos são considerados matriciais quando possuem uma superfície
irregular com macroporos, poros ou microporos. Os materiais matriciais são feito de
fibras que podem ser naturais de origem vegetal (algodão, sisal, etc.), animal (lã,
seda, etc.), mineral (amianto e fibra de vidro) ou artificiais (rayon, acetato, nylon,
poliéster, acrílicos, polipropileno, etc.) (SEN, 2001).
Há diversas características dos substratos que são consideradas quando se
pretende definir um material para uma determinada função ou para construção de
um produto, dentre elas: alongamento, resistência à tração, resistência química,
resistência microbiológica, estabilidade dimensional, custo, permeância de gases ou
respirabilidade, etc. (SEN, 2001).
3.2.1 Tipos de Substratos
O substrato matricial mais comumente usado nas aplicações industriais é o
tecido, cujo consumo anual é de muitos bilhões de metros quadrados e os tipos
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comuns são: algodão, raiom ou rayon, náilon ou nylon e poliéster (SEN, 2001). O
substrato abordado neste estudo é constituído por fibras de nylon e de poliéster.
O Nylon é um grupo de superpolímeros sintéticos com força e alongamento
superiores às fibras celulósicas. O material termoplástico é afetado por encolhimento
térmico e gera eletricidade estática na fricção. Sua alta resistência à ruptura,
elasticidade e resistência à abrasão, fazem com que se tenha uma vasta gama de
aplicações deste material em filtros, redes, paraquedas, cordas, tecidos balísticos,
etc. (SEN, 2001).
O poliéster se refere à classe de polímeros contendo repetidas cadeias
poliméricas. O termo comercial é o polietileno terefilato e assim como o nylon, gera
eletricidade estática e encolhe termicamente. Seu tecido tem como característica a
baixa adesão a filmes poliméricos (SEN, 2001).
3.2.2 Características dos Substratos Matriciais
Os substratos matriciais geralmente são compostos por fibras de um mesmo
material ou de diferentes, que para os tecidos são chamadas de trama (transversais) e
urdume (longitudinais) como na Figura 3. As características físicas das fibras, de urdume
e trama, juntas geram um material com variáveis diferentes das iniciais.
Figura 3 – Entrelace dos fios de trama e urdume

Fonte: Domínio público acessado em WIKIPEDIA (2012)
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Analisando o tema, a extensão do material sem a ruptura é chamada
alongamento. Em um tecido sem revestimento, o alongamento somente aparece
com um pequeno aumento à medida que ocorre o aumento de fios de trama e
urdume. Em tecidos revestidos, entretanto, o alongamento na trama é bem menor
que do urdume. Isso se deve ao fato de que durante o processo de revestimento, o
tecido é submetido a forças longitudinais, esticando a trama firmemente de forma
paralela. Devido a esse esticamento, o ângulo de looping entre o urdume aumenta,
esse fenômeno aumenta com o aumento de fios e causa melhora do alongamento
na trama. A utilização de fios de materiais diferentes pode gerar efeitos de
alongamento maiores na trama do que no urdume, visto a elasticidade de cada fio
dos materiais empregados. A norma para medição de alongamento e tensão de
ruptura é dada pelo padrão ISO 13934-1.
A medida da ductilidade de um material, determinada em um teste de tração, é
obtida com o aumento do comprimento medido após a ruptura e dividido pelo
comprimento original. Um maior alongamento indica uma maior ductilidade. O
alongamento não pode ser usado para prever o comportamento de materiais
submetidos a cargas repentinas ou repetidas de acordo com INSTRON (2012).
Na Tabela 1 é possível comparar as propriedades físicas de diversas fibras
diferentes.
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Tabela 1 – Principais propriedades dos materiais matriciais.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados de SEN (2001).
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De acordo com Abromavicius, Laureckiene e Milasius (2011), é possível avaliar
o alongamento dos tecidos comparando-o com as variáveis de resistência à tração,
estrutura de tecelagem e densidade das fibras utilizadas.
Kumpikaitė (2007) relacionou a estrutura do tecido como algo complexo devido
a seus diversos parâmetros estruturais como trama, urdume, material de trama,
material de urdume, etc.
No trabalho de Rukuizene e Milasius (2006) foram avaliados tecidos aplicados
à filtração, visando identificar o impacto de aplicação de forças axiais e biaxiais no
alongamento do material (Figura 4). Observou-se que nas regiões das bordas do
tecido o alongamento é maior, ou seja, uma inequalidade ou heterogeneidade no
material quanto a essa característica.
Figura 4 – Imagem de tecido com alongamento de 5 cm (a), 25 cm (b) e 70 cm (c).

Fonte: Adaptado de Rukuiziene e Milasius (2006).

Milasius (2000) apud Kumpikaite (2006) propôs um modelo em que se calcula o
fator Φ conforme Eq. 1. Esse fator pode ser descrito como uma razão entre a
amostra analisada e o tecido padrão, gerando uma espécie de escala de forma a
ordenar e comparar materiais diferentes. O tecido padrão é feito com a máxima
densidade de trama e urdume.

(Eq. 1)
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Onde:
T1 – Densidade de urdume,
T2 – Densidade de trama,
Tav – Densidade linear do tecido,
P1 – Fator de tear Milašius,
ρ – Densidade da matéria prima,
S1 – Número de fios do urdume,
S2 – Número de fios da trama.
As curvas de alongamento versus força também demonstram que seu
comportamento é praticamente linear até o ponto de ruptura (Figura 5) apesar de
uma diferença desprezível entre as zonas 1 e 2.
Figura 5 – Curvas de tensão versus alongamento (%) em tecidos.

Fonte: Elaborado por Rukuizene e Milasius (2006).

Os autores concluíram que não há relação entre o ponto de ruptura e o padrão
do tear. Há a relação entre alongamento e ponto de ruptura, com o incremento de
trama diminui-se o a tensão de ruptura e aumenta-se o alongamento.
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Em Kovar (2007) foi realizada uma análise da carga de forças dos tecidos na
prática que é dada em direções biaxiais contemplando alongamento, inclinação,
rasgo e compressão lateral.
Observa-se em tecidos ao serem submetidos a tensões biaxiais a ocorrência de
inequalidade do alongamento assim que se distancia do centro, e também é possível
observar um alongamento residual ao serem retiradas essas forças (RUKUIZIENE e
MILASIUS, 2006).
Mesmo com as mesmas forças aplicadas, devido ao alongamento residual, a
porosidade varia e também a irregularidade das seções cruzadas de tecelagem da
trama.
Essa porosidade, chamada de respirabilidade ou ainda permeância, é uma
característica chave para aplicação dos tecidos, seja como filtros ou bandagens, e é
determinada pelos poros existentes nas camadas. Os poros dos tecidos são
formados pelos vãos livres entre trama e urdume. As fibras tensionadas e em
repouso geram poros de tamanhos diferentes (Figura 6).
Figura 6 – Representações gráficas do material matricial em repouso e sob tensão.

Fonte: Baseado nos artigos de Rukuizene e Milasius (2006) e Kovar (2007).
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3.3 Revestimento de Superfícies
O revestimento de superfícies, ou do inglês coating, abrange a mecânica dos
fluidos de forma profunda e os tipos de materiais utilizados para fluido e substrato
oferecem variadas opções de características de produto final para diversas
aplicações na indústria e para o mercado consumidor final.
3.3.1 Teoria de Revestimento
A ciência da deformação e fluxos é chamada de reologia, contemplando as
respostas de um material sujeito a uma força de cisalhamento. O entendimento das
propriedades do fluxo do fluido de revestimento (líquidos, soluções, dispersões e
fusões) é necessário para se controlar a espessura do revestimento, penetração,
adesão e ausência de defeitos (SEN, 2001).
Os líquidos com a força de cisalhamento diretamente proporcional à taxa de
cisalhamento são chamados de newtonianos (Figura 7). A viscosidade

para um

fluido newtoniano é constante, permanecendo inalterada com a taxa de
cisalhamento.
Figura 7 – Um fluido Newtoniano.

Fonte: Elaborado por SEN (2001).

Líquidos com viscosidade não constante, variando com a taxa de cisalhamento,
são os fluidos não-newtonianos. A viscosidade para uma taxa de cisalhamento
definida é chamada de viscosidade aparente. Somente por meio do perfil de
viscosidade é possível determinar a viscosidade por taxa de cisalhamento para
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esses fluidos e existem diversos modelos para determinar os perfis nãonewtonianos.
Para os fluidos não newtonianos há os casos de tixotrofia, reopexia,
pseudoplásticos, os de dilatância e os do tipo Bingham, conforme ilustrados na
Figura 8. Os pseudoplásticos possuem viscosidade aparente diminuindo conforme o
aumento da tensão e podem ser encontrados como tintas à base de látex. O modelo
Bingham é exemplificado pelos comportamentos dos produtos ketchup e maionese.
A tixotrofia é um caso especial de pseudoplasticidade em que a viscosidade
aparente cai constantemente com a taxa de cisalhamento sendo encontrada em
tintas e no mel. A reopexia é o contrário da tixotrofia e sua viscosidade aumenta com
o aumento da força de cisalhamento, como por exemplo, em alguns lubrificantes. Os
dilatantes são os com viscosidade aparente aumentando conforme o aumento da
tensão, como é o caso da areia movediça.
Figura 8 – Tipos de Fluidos Não Newtonianos.

Fonte: Elaborado por SEN (2001).

As propriedades reológicas do material de revestimento são de fundamental
importância para um revestimento de sucesso. Nas aplicações, o alto cisalhamento
aparece na ferramenta aplicadora. Os plastisois ou plastificantes são fluidos não
newtonianos apresentando comportamento pseudoplástico em baixas taxas de
cisalhamento, dilatação em moderadas e em altas, pseudoplástico novamente.
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Os plastificantes e aditivos incrementam a viscosidade dos adesivos e há a
alteração de viscosidade durante a fusão. Ao aquecer o revestimento, reduz a
viscosidade devido à redução de viscosidade do plastificante com a temperatura. O
comportamento pode ser observado na Figura 9 onde ocorre a evolução da
viscosidade nos pontos de temperaturas diferentes demarcados pelas letras de A a
E.
Figura 9 – Viscosidade variando em função da temperatura (fusão).

Fonte: Elaborado por SEN (2001).

3.3.2 Método de Revestimento
Aplicar uma camada polimérica em um material matricial implica em novas
características do tecido. O tecido adesivado apresenta alteração em resistência,
penetração de fluidos, etc.
Os métodos de revestimento são classificados pelo tipo de equipamento
utilizado, método de medição e tipo de revestimento aplicado. As aplicações podem
ser por bico aplicador,faca, rolos, cubas ou spray e o método pode ser por fusão,
calandragem ou laminação. Os métodos possuem medições de variáveis pré e pósaplicação para que se atinjam características especificadas.
Os parâmetros para determinar consistência do material são: tensão do
substrato, viscosidade do revestimento, uniformidade e porosidade do substrato.
No processo de extrusão de termoplásticos, uma temperatura apropriada é
requerida. A aplicação ocorre por meio de uma fina espessura do fluido transferida
para o substrato apoiado em um cilindro ou entre cilindros.
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O método slot die é um dos mais utilizados na indústria de hoje. O método
consiste em depositar uma camada de espessura determinada de líquido a uma taxa
controlada em um substrato em movimento (Figura 10 – Equipamento de aplicação
de adesivo hotmelt.Figura 10). A aplicação pode ser realizada de forma direta sobre
o substrato ou de forma indireta. A aplicação indireta se dá quando se utiliza um
substrato antiaderente (ex. papel siliconado), aplica-se o fluido sobre o mesmo e na
sequência calandra-se o papel revestido sobre o substrato que se adere ao filme do
revestimento devido a características mecânicas, tensão superficial, etc.
Figura 10 – Equipamento de aplicação de adesivo hotmelt.

Fonte: Nordson (2012)

Em uma camada uniforme, a espessura é simplesmente a vazão volumétrica
dividida pela largura do substrato e velocidade (Eq. 2).

Espessura =

O substrato, quando flexível na forma de uma longa folha, é armazenado e
transportado em rolos (Figura 11). Este rolo quando desbobinado para o processo e
rebobinado novamente é chamado de laminado.

(Eq. 2)
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Figura 11 – Exemplo de caminho do substrato e do fluido em um equipamento de aplicação
de hotmelt

Fonte: Morita e Komatsubara (2010)

O líquido flui pelo gap do bico aplicador e forma um fluxo no espaço entre o
bico aplicador e o substrato (web). O fluxo do fluido permanece em contato com o
substrato, o bico aplicador, duas interfaces ar-líquido ou menisco e três linhas de
contatos ar-líquido que possuem contato com a superfície do bico e do substrato.
Essas linhas dinâmicas de contato, que podem ser avaliadas na Figura 12,
geram ângulos de contato e as linhas de contato estáticas se mantêm em contato
com o bico aplicador. A linha estática se move livremente na superfície do bico
aplicador ou se mantém fixa nele dependendo do formato do bico e parâmetros
operacionais.
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Figura 12 – Detalhamento das regiões na aplicação do tipo slot die.

Fonte: Elaborado por Sartor et al (1990) apud Park (2008).

3.3.3 Características de Substratos Revestidos
Tecidos revestidos são materiais compósitos flexíveis, formados pelo substrato
têxtil e pela cobertura polimérica. A cobertura pode ser de um dos lados ou ambos e
de mesmo ou diferente polímero.
As propriedades físicas do material compósito dependem das propriedades do
substrato, da formação da cobertura, da técnica de revestimento, das condições de
processamento durante o revestimento. Os fatores responsáveis pelas diferentes
propriedades estão na Tabela 2.
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Tabela 2 – Fatores que afetam as propriedades dos tecidos revestidos

Fonte: SEN (2001).

Devido à aplicação longitudinal de tensão durante o processo de revestimento,
as posições de trama e de urdume se movem.
A resistência à tração dos tecidos depende das fibras, espessura,
novelamento, tenacidade e forma de tecelagem. Teoricamente, a força máxima
suportada por um tecido é a soma da força de todas as tramas juntas. Entretanto,
sempre há uma perda de força devido à tecelagem e a força teórica nunca é
alcançada. Essa redução é próxima de 10% para trama e de 15% para urdume.
Avaliando qualitativamente, ocorre que quanto maior a densidade maior é a redução
(SEM, 2001).
A extensão do material sem a ruptura é chamada alongamento. Em um tecido
sem revestimento, o alongamento se dá de forma branda nos fios de trama e
urdume. Em tecidos revestidos, entretanto, o alongamento na trama é bem menor
que no urdume. Isso se deve ao fato de que durante o processo de revestimento, o
tecido é submetido a forças longitudinais, esticando a trama firmemente de forma
paralela. Devido a esse esticamento, o ângulo de looping entre o urdume aumenta,
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algo diretamente proporcional ao aumento de fios. Esse looping causa melhora do
alongamento na trama (SEM, 2001).
A observação de SEN (2001) sobre a relação do revestimento com o
alongamento máximo na ruptura é positiva, ou seja, os materiais com revestimento
na trama ganham um alongamento extra de até 15%, aproximadamente.
A força de adesão entre a cobertura e o substrato é a combinação de ligações
químicas e mecânicas. A adesão mecânica ocorre nas fibras. Em casos de fibras
lisas com alta tenacidade, a adesão mecânica é baixa e predomina a adesão
química. A adesão ocorre muito mais por causa de ligação mecânica devido à
ligação aos interstícios entre trama e urdume. A adesão diminui com o aumento da
densidade do tecido e se torna maior com a maior penetração no tecido. A ligação
química é dada principalmente pelo tratamento superficial do tecido e dos agentes
ligantes do revestimento.
Os fatores que afetam a adesão ou ancoragem podem ser resumidos em: tipo
de fibras, superfície de fibra (umidade, acabamento, etc.), construção do tecido,
polímero do revestimento e sua composição, agentes ligantes, método e condições
de revestimento. Haddad e Black apud SEN (2001) estudaram o efeito do tipo de
tecelagem, construção, estrutura de tecido na adesão utilizando o peel test ou ASTM
751-79.
3.4 Modelagem de Processos
A modelagem e as simulações para otimização de processos visam resolver
problemas e atingir a excelência em processos industriais.
PINHO et al (2009) realizaram um trabalho sobre o tema em que diversos
autores são compilados, entre eles citam: Ackoff e Sasieni (1968) mostrando que
modelos são representações da realidade, Pidd (2001) declarando que são como
uma representação para um propósito definido e Davenport (1993) definindo como
seria a ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com
um começo, um fim, entradas e saídas claramente identificadas, ou seja, uma
estrutura para a ação.
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3.4.1 Simuladores
Os simuladores normalmente são relacionados a jogos eletrônicos ou
treinamentos para pilotos de aeronaves, e que na realidade vão além desses pontos.
Saliby (1999) apud PINHO et al (2009) possui uma definição abrangente em
que a simulação consiste no processo de construção de um modelo que replica o
funcionamento de um sistema real ou idealizado e na condução de experimentos
computacionais com este modelo. O objetivo seria melhor entender o problema em
estudo, testar diferentes alternativas para sua operação e assim propor melhores
formas de resolvê-lo.
A modelagem para simulação é iniciada pela definição de escopo do modelo e
abrangência, nível de detalhamento e escopo do projeto. As etapas seguintes
envolvem o levantamento de conceitos sobre o modelo de simulação, o
levantamento dos dados reais, a construção do modelo, a validação do modelo, a
interpretação dos resultados gerados e, por fim, a determinação de cenários mais
adequados ou ótimos frente às variáveis analisadas. A Figura 13 ilustra esse
processo e a realimentação para uma otimização contínua de um processo.
Figura 13 – Modelagem, Simulação e Otimização

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de PINHO et al (2009).

Em Knopper (2012), a simulação de processos é um terceiro galho da ciência
complementando a experimentação e a teoria tradicional, sendo que há comumente
a divisão dessa ramificação em duas partes: a empírica e a fundamental. A parte
empírica é baseada em dados experimentais, dominada pela análise estatística e
tendências já a fundamental é baseada em um pacote de equações que regem os
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sistemas estudados. Todos esses modelos são aplicados para desenhar,
aperfeiçoar e controlar processos e produtos.
Independentemente do processo ou método de simulação, devem-se saber
qual problema deve ser resolvido, por que, o que e como simular, o escopo, as
variáveis a serem consideradas e quais abordagens ou técnicas de modelagem
serão empregadas.
A definição da técnica mais apropriada depende do processo a ser modelado.
Os tópicos seguintes apresentarão técnicas existentes aos processos a elas
relacionadas.
3.4.2 Métodos de Modelagem e Otimização de Processos
A simulação pode ser contínua ou discreta. Na simulação contínua, as
variáveis do sistema têm valores que variam continuamente ao longo do tempo e há
equações que fornecem o valor das variáveis em todos os instantes de tempo. Já na
simulação discreta, as variáveis do sistema têm valores definidos apenas em
instantes de tempo nos quais ocorrem eventos. Um evento pode ser definido como
uma alteração no valor de uma ou mais variáveis do sistema.
Dentre os métodos utilizados nas diversas aplicações, é possível classificá-los
nos seguintes tipos ou agrupamentos: VSM (Value Stream Map - Lean), Simulação
Eventos Discretos, CFD (Fluidodinâmica Computacional), SIPOC (Six-Sigma),
Processos Termoquímicos, Fluxogramas ou Modelagem de Business, Redes
Neurais, Lógicas Fuzzy, Pesquisa Operacional (Programação Linear), Modelagem
Fenomenológica, Equações Diferenciais, Resistência dos Materiais, Movimentação
de Objetos, Simuladores de Plantas Geradoras de Eletricidade, entre outros.
Cada método visa um processo ou uma situação diferente. As aplicações dos
métodos supracitados direcionam os modelos para: Cadeias produtivas, Logística,
Linhas de Montagem, Sistemas de Controle (sensores/atuadores), Controle de
Inventário, Aerodinâmica de Estruturas, Sistemas de Refrigeração e Aquecimento
(HVAC), Transferência de Calor e Massa, Processos Produtivos, Processos
administrativos, Mercado Financeiro, Inteligência Artificial, Gerenciamento de
Alarmes, Maximização de lucros, Processos físico-químicos, Mecânica dos Fluidos,
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Fenômenos Naturais, Metalurgia, Robótica, Geração Termoelétrica e Hidrelétrica e
Treinamentos para operadores, técnicos ou engenheiros.
Os métodos de simulação podem ser relativos a uma só área do conhecimento
ou permear diversas áreas como, por exemplo, a união de Sistemas Dinâmicos e
Cadeias de Suprimentos ao utilizar métodos de controle para controle de inventário.
A especificidade dos métodos também varia, de forma macro como os aplicados a
processos discretos ou de forma altamente específica como os utilizados para
simulação de plantas termoelétricas citadas por Porfírio (2005).
Realizando o agrupamento dos tipos de métodos e classificando-os por
aplicação, recursos necessários, resultados possíveis de serem obtidos ou
respostas aos problemas e ferramentas existentes no mercado podem-se realizar
uma análise macro desse universo e obter o melhor caminho para a solução do
problema cuja resposta é buscada. A Tabela 3 possui os dados e exemplos de
métodos existentes para se construir os modelos, simular e gerar melhorias.
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Tabela 3 – Comparação entre os Métodos de Modelagem e Simulação.
Tipos de métodos

Aplicação comum
Cadeias produtivas; Logística; Processos Macro Discretizados

Tempos de Ciclo; Operadores; Máquinas; Restrições; Curvas
Probabilísticas de Defeitos

Gargalos; Definição de tamanho de filas e Tempos de espera

Sistemas de Controle (sensores/atuadores)/Controle de
Inventário

Frequências de Trabalho; Equações dos Sistemas

Curvas Demanda x Fornecimento; Gargalos

Aerodinamica de peças e conjunto de peças; Sistemas de
refrigeração e aquecimento; Análises de comportamento de
fluidos em tubulações; Trocadores de calor

Temperaturas; Pressões; Materiais; Dimensionais;
Coeficientes Térmicos; Vazões; Concentrações

Equacionamento Térmico e de mecânica dos fluídos; Gráficos de troca de calor
e distribuições de vazão indicando perdas de carga; Oportunidades de
melhoria em eficiência térmo-energética; Análise de vórtices

COMSOL; FLOW3D; CFX

Processos Produtivos; Processos Administrativos;

Fornecedores (Suppliers); Entradas (Inputs); Processo ou
Atividades (Process); Saídas (Outputs); Consumidores ou
Clientes (Customers)

Define os elementos relevantes em um processo; Gera base para uma análise
de melhoria DMAIC; Define "in-out of scope" em projetos

MS Visio; MS Excel

Materiais; Produtos; Pressões; Temperaturas; Vazões; Dados
dos Equipamentos

Otimização de eficiência; Determina Faixas de trabalho; Vazões; Temperaturas;
Pressões; Resíduos; Concentrações

SIPOC (Six-Sigma)
Tanques; Reatores; Bombas; Linhas produtivas
Processos Termo-Químicos

Fluxograma

Redes Neurais / Lógicas Fuzzy

Pesquisa Operacional (Programação Linear)

Fenomenológica/Equações diferenciais

Resistência dos Materiais e Movimentação

Simuladores de Plantas Geradoras de Eletricidade

Ferramentas

Linhas de montagem; Cadeias produtivas; Logística
Simulação Eventos discretos

CFD (Fluidodinamica Computacional)

Resultados
Tempo que agrega valor; Tempos de espera; Gargalos

VSM (Value Stream Map - Lean)

Dinamica de Sistemas

Recursos
Tempo e Custo por etapa; Pessoas; Equipamentos; Tamanho
de Lotes; Tempo de Demanda ou Takt Time

MS Excel

Rockwell Arena; MS Excel;
Redes de Petri

MatLab

Chemcad; DWSIM; HySys

Cadeias produtivas; Logística; Processos Produtivos; Processos de Atividades; Responsáveis; Conexões; Materiais; Equipamentos Sequenciamento de atividades; Definição de responsáveis; Definição de
Montagem e Movimentação
processos decisórios; Define registros ou documentações

MS Visio; MS Excel

Reconhecimento de padrões; Previsões de séries temporais;
Classificações; Mercado Financeiro; Determinação de Alvos;
Inteligência Artificial; Gerenciamento de Alarmes

Entradas; Equações de Processamento; Saídas; Referências

MatLab; Neuraltools

Maximização de Lucros; Minimização de Recursos; Simulação de
Restrições

Equações Lineares; Faixas de Operação; Variáveis a Maximizar Faixas de operação otimizadas
ou Minimizar

Processos físicos-químicos; Mecânica dos fluídos; Mercado
Financeiro; Fenômenos naturais

Entradas; Equações de Processamento; Saídas; Faixas de
Operação

Banco de dados; Faixas de operação; Geração de Softwares de simulação

Metalurgia; Peças Mecânicas; Engenharia civil; Aeronáutica e
Automobilística; Robótica

Forças; Velocidades; Acelerações; Temperaturas;
Dimensionais; Coeficientes dos Materiais; Área de
movimentação; Equação de Movimento 2D ou 3D

Análises de fadiga; Otimização de Resistência x dimensionais x peso; Ensaios
não-destrutivos; Interação entre movimentos de peças e braços robóticos

Geração Termoelétrica e Hidrelétrica; Treinamento Operacional;
Treinamento de Manutenção e Engenharia;

Variáveis de Processo e de Equipamentos

Otimização de segurança e confiabilidade; Start-up rápido; Redução de custos
e tempo de treinamento; Otimização de eficiência; Redução de custos
operacionais

Fonte: Elaborado pelo autor.

Determinação de padrões aproximados; Comparações entre imagens e
conjuntos de variáveis

MS Excel; Rockwell ARENA;
LINDO

MatLab

CATIA; Pro-Engineering;
MatLab; Working Model

ProTRAX
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O conceito de Early Equipment Management (EEM), “Early Management” ou
Controle Inicial trata de desenhar um sistema ou processo, da concepção até a
implementação, no menor tempo possível e com a qualidade especificada (SCHLIE,
2007). Essa avaliação modela um sistema a partir de uma base de dados dos
clientes,

equipamentos

disponíveis

no

mercado,

capacidade

produtiva,

especificações de equipamento, custos operacionais e planos de manutenção sem
locais de difícil acesso ou fontes de sujeira, estando totalmente alinhados com a
metodologia oriental TPM ou Gerenciamento de Produtividade Total.
Além da busca pelo desenho de um processo para sua implementação rápida a
um custo competitivo, há também a demanda de modelagem de processos para
otimização destes ou novas condições de uso, como nos caso de novos produtos.
Frequentemente realizados na implementação de um novo produto, testes em
escalas produtivas sem uma prévia modelagem geram retrabalhos e dispêndios de
materiais e insumos como energia elétrica, vapor, ar comprimido, etc. Testes e
retrabalhos de projetos possuem altos custos. Com base nessa realidade, os
simuladores entram para otimizar tempo e recursos na etapa do desenvolvimento de
projetos. A eliminação de erros é de grande valia financeira nas fases prévias à
implementação de um projeto ou otimização de um processo já existente como
mostra a Figura 14.
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Figura 14 – Comparativo entre o custo de eliminação de erros com a etapa do
desenvolvimento de um processo ou produto.

Fonte: Bernardo e Giulietti (2011).

Nesse comparativo observa-se a relação entre o custo de eliminar um erro e a
proporção do investimento realizado nas fases: Laboratório, Minifábrica, Planta
Piloto e Larga Escala (Planta produtiva). Os autores Bernardo e Giulietti (2011) citam
a relação 1:1000 para um problema resolvido no início do projeto para um com
solução tardia ocorrido na escala produtiva.
3.5 Fluidodinâmica Computacional
Fluidodinâmica computacional ou CFD (Computational Fluid Dynamics) é o
campo de estudo dedicado à solução de equações de fluxos, termodinâmica,
mecânica dos sólidos, transferência de calor e massa, por meio do uso de
computadores com o emprego de equações de conservação. De acordo com Çengel
e Cimbala (2006), a fluidodinâmica computacional conecta as áreas da computação,
engenharia e matemática (Figura 15).
Há diversos pacotes de software para essa finalidade, sendo os mais típicos:
ANSYS CFX, COMSOL Multiphysics, ANSYS FLUENT e FLOW-3D. Dentre as
aplicações industriais, citam-se: indústrias aeroespaciais, náutica, de energia,
eletrônica, automobilística, biomédica, química, esportiva.
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Figura 15 – CFD como interface entre computação, engenharia e matemática.

Engenharia
(fluidodinâmica)

Fluidodinâmica
Computacional
(CFD)
Matemática

Ciência da
Computação

Fonte: Adaptado de Tu, Yeoh e Liu (2008)

A modelagem de um processo físico pode se dar de forma analítica (poucos
casos e complexa), experimental em escala reduzida (simplificada, com dificuldade
em extrapolar resultados, erros de medição), experimental em escala real (com altos
custos ou impossível) e computacional (aplicada a inúmeros tipos de problemas).
Em um modelo computacional, comparado a um experimental, é possível
conseguir mais informações sobre o processo e despende-se de menor
investimento, todavia o modelo não é 100% real. As premissas matemáticas podem
estar incorretas e podem haver múltiplas soluções. Sendo o objetivo obter uma
solução que atenda à questão trabalhada, as condições de contorno utilizadas
precisam ser assertivas.
A primeira etapa da modelagem computacional de um fenômeno físico consiste
na identificação dos princípios físicos e das variáveis dependentes e independentes
que descrevem o problema. Tais informações são utilizadas no modelo matemático
constituído de um conjunto de equações diferenciais. A segunda etapa consiste em
obter a solução do modelo matemático em que, devido à certa complexidade de se
resolver as equações diferenciais analiticamente empregam-se métodos numéricos
(RIBEIRO, 2004).

49
Há diversas técnicas de discretização de problemas visando à simplificação
para a aplicação de métodos numéricos como, por exemplo, os métodos: Elementos
Finitos, Volumes Finitos e Diferenças Finitas. Essas técnicas dividem os domínios de
problemas em subdomínios. Por conseguinte, problemas complexos tornam-se
simplificados para resolução por meio de métodos computacionais. A obtenção da
solução deste problema simplificado pode ser realizada a partir de métodos que
buscam reduzir o erro ou resíduo, sendo um dos mais utilizados o tipo Galerkin.
Há também formas de acoplamento de domínios que são utilizados quando se
analisa um problema que envolva conjunto de equações de princípios físicos
diferentes, como no caso em um mesmo problema da existência da análise
estrutural e de mecânica dos fluidos. Um tipo conhecido é o ALE ou EulerianoLagrangiano-Arbitrário.
3.5.1 Conservação de Massa e Momento (Navier-Stokes)
As modelagens de processos físicos se baseiam em equacionamentos de
conservação de massa, momento ou energia. Essas equações de conservação são
formuladas a partir de uma estrutura de continuidade.
Sendo N uma propriedade extensiva e n uma propriedade a ser conservada
como, por exemplo, a massa de um corpo, existe a possibilidade de se escrever a
equação de continuidade da seguinte forma para um volume infinitesimal (volume de
controle) formado por uma superfície de controle (SC) apresentado na Figura 16:
Figura 16 – Volume de controle infinitesimal.

Fonte: Çengel e Cimbala (2006)

50

(Eq. 3)

A conservação do momento linear na equação de Navier-Stokes (Figura 17)
demonstra o comportamento de um fluido.

Figura 17 – Equação de Navier-Stokes comentada.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Chakraborty (2013)

Sendo seus componentes vetoriais apresentados nas equações 4, 5 e 6:
(Eq. 4)

(Eq. 5)

(Eq. 6)

A inexistência de uma equação específica para a pressão gera a necessidade
da utilização de artifícios matemáticos para determiná-la a partir de uma terceira
equação e algoritmos. A aproximação por vórtice realiza a diferenciação parcial de
Navier-Stokes e por meio da equação da continuidade, adicionalmente à equação de
Poisson, realiza iterações a partir das velocidades iniciais do fluido para se obter o
valor de pressão. Há também o algoritmo chamado SIMPLE (Semi-Implicit Method
For Pressure Equations) que, a partir de iterações da equação de momento e um
valor de pressão inicial, gera os valores do gradiente de pressão.
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A solução numérica de equações diferenciais parciais depende do princípio de
minimização de erro. Esses princípios podem ser descritos como a busca por atingir
o valor zero do resíduo R como na Eq. 7 aplicada ao Método dos Elementos Finitos
(subcapítulo 3.5.2), sendo w uma função de ponderação arbitrária.
(Eq. 7)

Dentre os métodos de minimização de erro, podem-se enumerar:


Colocação de subdomínios (integral do resíduo forçado a nulo);



Colocação pontual (resíduo forçado a ser nulo em um número m de pontos do
domínio);



Garlekin (nulidade das médias ponderadas por meio do método dos resíduos
ponderados, ou seja, um conjunto de funções de peso independentes para o
contorno);



Mínimos quadrados;



Raileigh-Ritz.

De acordo com Ascher e Petzold (1998), um outro método popular é o BDF
(Backward Differentiation Formulae) que se trata de uma família de métodos
implícitos de solução de equações diferenciais através de métodos lineares
iterativos.
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3.5.2 Elementos Finitos
O método dos elementos finitos originou-se da análise estrutural (RIBEIRO,
2004) e resolve um conjunto de equações diferenciais por meio da discretização de
um domínio em elementos ou subdomínios, resultando em uma malha com
inúmeros pontos nodais.
A Figura 18 apresenta um domínio linear dividido em 3 elementos (e1,e2 e e3)
cujos subdomínios possuem nós de 1 a 4. Ao invés das equações de conservação
para um domínio todo, calculam-se as soluções para cada nó e ao final consolida-se
todo o domínio.
Figura 18 – Elementos finitos em um domínio 1D.

Fonte: Chakraborty (2013)

Os elementos podem ser caracterizados por sua dimensão, pontos nodais,
geometria, grau de liberdade e forças nodais (MANOPULO, 2005).
Figura 19 – Tipos de elementos finitos

Fonte: Rannacher (1999)
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Na Figura 19 observou-se a diversidade de geometria dos elementos e o
número de nós possíveis para cada uma delas.
O procedimento de solução do conjunto de equações consiste em dividir a
estrutura em peças (elementos com nós), conectar os elementos para formar um
sistema aproximado de equações para toda a estrutura (matrizes), resolver
equações do sistema envolvendo desconhecida quantidade de nós por meio do
cálculo de minimização de erro (método Galerkin, método BDF, etc.). Uma equação
de forma matricial é empregada para realizar numericamente as resoluções do
problema.
O desenvolvimento teórico sobre o Método de Elementos Finitos realizado a
seguir foi baseado nas notas de aula de LIN (2005).
A forma com que o método de elementos finitos obtém temperaturas, forças,
fluxos ou outras variáveis desejadas em um modelo é minimizando a energia
funcional. A energia funcional consiste em todas as energias associadas com um
modelo de elementos finitos. Baseado na lei de conservação de energia, a energia
funcional do elemento finito deve ser sempre zero.
O método de elementos finitos obtém a solução correta para qualquer elemento
do modelo minimizando sua energia funcional. A mínima energia é encontrada com
o uso da derivada da função funcional. Assim, a equação básica de uma análise de
elementos finitos é:
(Eq. 8)

onde F é a energia funcional e p é o potencial do ponto desconhecido a ser
calculado (na análise estrutural, o potencial é a posição). Isso ocorre baseado no
princípio do trabalho virtual, que estabelece que para uma partícula em equilíbrio,
sob um conjunto de forças para qualquer posição, o trabalho virtual é zero. Cada
elemento finito terá sua própria energia funcional.
Como exemplo, em análise estrutural, a equação governante para um corpo
rígido pode ser obtida minimizando a energia potencial total do sistema. A energia
potencial total

pode ser expressa por:
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(Eq. 9)

Onde

e

são vetores de fadiga e tensão em qualquer ponto,

respectivamente, d é o vetor de posição de qualquer ponto, b é o vetor de forças
sobre o corpo por unidade de volume, e q é o vetor de tração aplicada à superfície
em qualquer ponto superficial.
As integrais de volume e superfície são definidas sobre toda a região da
estrutura

e a parcela com a condição de contorno sob a carga

. O termo à

extrema direita representa a energia interna e o segundo e terceiro são,
respectivamente, a energia potencial da carga e as cargas distribuídas na superfície.
No

método

dos

elementos

finitos,

o

deslocamento

possui

valores

desconhecidos somente nos pontos nodais, assim a variação no elemento é descrita
em termo dos valores nodais por meio de funções de interpolação. Então, para
qualquer elemento d = N u, onde N é a matriz das funções de interpolação e u é o
vetor do desconhecido deslocamento nodal e é equivalente a p na equação básica
para análise de elementos finitos.
As tensões em cada elemento podem ser expressas em termos de
deslocamento nodal dos elementos com ε = B u, onde B é a matriz de deslocamento
das tensões. Finalmente, as fadigas podem ser relacionadas às tensões com o uso
da matriz de elasticidade (módulo de Young) como s = E ε .
A energia potencial total da estrutura discretizada será a soma da contribuição
de cada elemento. Assim, 

onde

representa a energia potencial total

de cada elemento individual.

(Eq. 10)

Derivando a equação acima, temos a equação de equilíbrio do elemento:
(Eq. 11)

onde:
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(Eq. 12)

e

e k é conhecido como matriz de rigidez.
Os significados físicos dos vetores u e f variam de acordo com a aplicação a
ser modelada conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Aplicações e significado dos vetores u e f.
Aplicação

Vetor estado (u)

Vetor Forças (f)

Mecânica dos sólidos

Deslocamento

Força mecânica

Condução de calor

Temperatura

Fluxo de calor

Acústica

Deslocamento potencial

Velocidade de partícula

Fluxo potencial

Pressão

Velocidade de partícula

Fluxo Genérico

Velocidade

Vazão Volumétrica

Eletrostática

Potencial elétrico

Densidade de cargas

Eletromagnetismo

Potencial Magnético

Intensidade Magnética

Fonte: Lin (2005)

Assim, de acordo com Tabela 4, para o trabalho realizado sobre fluxo de fluidos
o vetor u é relativo à velocidade do fluido e o vetor f representa as vazões
volumétricas. O vetor coluna u normalmente é chamado de DOF (degrees of
freedom) ou, pela tradução literal, vetor grau de liberdade.
No que concerne ao método, vasta é sua aplicação independentemente da
complexidade da geometria do domínio. Este método baseia-se na simplificação de
um problema, porém não carrega características de conservação. Suas equações
diferenciais simplificadas são válidas nos pontos e não no domínio.
É possível realizar dois tipos de interpretação sobre o método de elementos
finitos: o físico e o matemático. A forma física indica que dividindo um modelo em
peças ou elementos sob o efeito de leis da natureza, os resultados combinados
representam um resultado contínuo. Já matematicamente, as equações diferenciais
representando o sistema são convergidas na forma variacional, que é aproximada
por uma combinação linear de uma séria finita de funções iterativas.
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3.5.3 Malhas
A grade que divide os elementos ou volumes discretizados é chamada de
malha ou, do inglês, mesh. A malha ideal (malha ótima) para um determinado
número de equações é aquela com uma distribuição de erros por elemento com a
maior uniformidade possível. A obtenção desta malha ótima é feita ao se adotar a
estratégia de refinamento até que seja alcançado um nível de erro especificado. Os
elementos com um erro maior que o erro médio são refinados.
Os formatos de cada elemento podem variar e para duas dimensões
normalmente esses elementos são de formato triangular ou retangular. Contudo,
para três dimensões utilizam-se os formatos de pirâmides, prismas, tetraedros ou
hexaedros.
Uma malha de elementos finitos pode ser estruturada, não estruturada ou
híbrida. As malhas estruturadas têm uma conectividade regular ou todos os pontos
interiores têm o mesmo número de elementos adjacentes, enquanto as malhas não
estruturadas possuem conectividade irregular, ou melhor, cada ponto pode ter um
número diferente de elementos adjacentes. Em geometrias complexas, uma malha
híbrida propicia uma melhor precisão porque conta com elementos de mesmo
tamanho nas áreas triviais e variados em regiões de maior gradiente.
O refinamento de uma malha impacta diretamente na taxa de convergência dos
cálculos a cada iteração, na precisão da solução e no tempo de processamento.
Sendo assim, grande parte do tempo de um projeto em CFD é empregada na
determinação da malha adequada à geometria utilizada.
Os autores Tu, Yeoh e Liu (2008) apresentaram essa demanda de revisão de
malha em caso de não convergência dos resultados. Na Figura 20 observa-se a
sequência da solução via CFD desde a inicialização das variáveis, passando pelos
controles de solução (algoritmo de solução e de obtenção da pressão, p.e. BDF e
SIMPLE, respectivamente) e monitoramento da solução (definição da tolerância
admissível), até a checagem de convergência da solução. Por fim, resulta-se na
revisão de parâmetros iniciais e malha, ou a obtenção da resposta ao caso
estudado.
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Figura 20 – Visão geral do processo de solução CFD.

Fonte: Adaptado de Tu, Yeoh e Liu (2008)

Ao finalizar a convergência, vê-se necessária uma análise criteriosa da
solução entregue pelo sistema computacional avaliando se esta é válida com base
em resultados anteriores experimentais e faixas de soluções possíveis para as
condições de contorno utilizadas.
3.6 Aplicação de CFD na Resolução de Problemas
De acordo com Çengel e Cimbala (2006), o processo de solução de um
problema de dinâmica dos fluidos pode ser resumido nas 8 etapas subsequentes:
1. Um domínio computacional é escolhido e uma malha (também chamada
de mesh) é gerada dividindo o domínio em vários pequenos elementos chamados
células. Para domínios bidimensionais, as células são áreas e para domínios
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tridimensionais são volumes. Cada célula deve ser vista como um pequeno volume
de controle onde são resolvidas as equações de conservação de forma discretizada.
2. As condições de contorno são especificadas para cada limite do domínio
computacional (2D) ou para cada face do domínio (3D).
3. O tipo do fluido (água, ar, gasolina, etc.) é especificado junto às suas
propriedades (temperatura, densidade, viscosidade, etc.). Muitos programas CFD
possuem as propriedades de fluidos comuns tabeladas.
4. Os parâmetros numéricos e algoritmos são selecionados. Esses pacotes de
solução são estruturados normalmente entre regime e transientes, fluxo laminar e
turbulento, entre outras opções.
5. Os valores iniciais para todas as variáveis do fluxo são especificadas. Essas
são as chamadas condições iniciais, que podem ou não ser corretas, mas são
necessariamente o ponto inicial do cálculo que o processo iterativo irá proceder na
etapa 6.
6. Iniciadas as variáveis, formas discretizadas das equações de conservação e
de Navier-Stokes são resolvidas iterativamente como ilustra a Figura 21. Na
ilustração três opções de Método de Discretização são enumeradas: Diferenças
Finitas, Elementos Finitos e Volumes Finitos. Ao final, são obtidas as respostas às
variáveis de pressão (p) e velocidade de fluxo nos três eixos x, y, z (u, v, w). Caso
sejam colocados os termos da direita da equação de Navier-Stokes, a solução será
exata se a soma deles, definida como resíduo, for zero para cada célula do domínio.
Em uma solução CFD, entretanto, a soma nunca será igual a zero, porém se torna
mais próxima a cada iteração. O resíduo deve ser visto como medição de quanto a
solução para um sistema de equações de transporte está diferente da solução exata
e monitora a média residual associada a cada equação de transporte para
determinar quando a solução convergiu. Algumas centenas ou até milhares de
iterações são requeridas para convergir para a solução de um problema, e o resíduo
decresce a cada número de iterações em muitas ordens de grandeza.
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Figura 21 – Visão geral do processo de solução CFD

Fonte: Adaptado de Tu, Yeoh e Liu (2008)

7. As propriedades globais do fluxo, como a diferença de pressão, e
propriedades como forças e momentos sobre os corpos são calculadas a partir da
solução convergida. É possível acompanhá-las durante as iterações.
8. Assim que convergida a solução, as variáveis de fluxo como velocidade e
pressão são apresentadas de forma gráfica para análise. Usuários também podem
definir e analisar funções construídas por combinação algébrica de variáveis. A
maioria dos programas CFD possuem diversas funções, após processamento, para
análise como gráficos de vetores, gradiente de cores, etc., tornando a etapa de
análise bastante intuitiva.
A solução convergida é atingida quando os resíduos atingem um critério de
convergência ou tolerância, que é definido nos parâmetros do controlador de
iteração ou solucionador.
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Foi detalhada no subcapítulo 3.5.1 a inexistência de uma equação específica e
para obtenção da variável pressão há a necessidade da utilização de algoritmos em
paralelo ao de solução do sistema de equações diferenciais.
Como foi descrito, o processo de CFD pode ser dividido em 3 grandes etapas:
pré-processamento, processamento e pós-processamento.
O pré-processamento é composto pela definição do domínio, variáveis de
entrada e configurações do solucionador computacional. O processamento
compreende todo o processo iterativo na busca da convergência da solução. Por
fim, o pós-processamento compreende a apresentação das soluções e análise por
meio de banco de dados ou tabelas e de forma visual como:


Gráficos bidimensionais;



Gráficos de vetores, como por exemplo, o desenvolvimento do fluxo ao longo
de uma forma geométrica;



Gráficos de gradiente de cores, como a composição do fluido ao longo do
tempo;



Gráficos de contorno entre faixas de variáveis;



Animações, sendo a movimentação do fluido sobre superfícies uma opção.

3.7 Modelagem de Processos de Revestimento
As equações e teorias sobre a modelagem aplicada a processos de
revestimento se baseiam em equações de mecânica dos fluidos, termodinâmica e
resistência dos materiais.
Nos últimos 40 anos, diversos estudiosos buscaram responder perguntas
contribuindo para o aprofundamento do conhecimento sobre este tema. Os estudos
sobre a modelagem de processos de revestimento vieram de forma mais intensa na
primeira década dos anos 2000.
Ruschak (1976) apud Park (2008) buscou determinar qual seria a mínima
espessura e qual seria o limite de mínimo de fluxo por meio da análise de Viscocapilaridade em um fluxo de baixo número de capilaridade (Ca).
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Em sequência Silliman (1979) apud Park (2008), utilizou método de elementos
finitos com formulação Galerkin para resolver a equação de Navier-Stokes, em
regime permanente e com fluido newtoniano em um modelo em duas dimensões de
um bico aplicador de adesivo.
Em Sartor (1990) apud Park (2008), ocorre a primeira tentativa de visualização
do fluxo para identificar quando e onde havia a presença de vórtices.
Em Feng (1998), há a análise da aplicação tipo slot die sem apoio. Esse
processo é chamado de tensioned-web coating ou aplicação sobre substrato
tensionado e o gap é controlado pela interação elastodinâmica. Sobre esse tipo de
abordagem há pouca literatura publicada de acordo com Pranckh e Coyle (1997)
apud Feng (1998). O trabalho utilizou o método de elementos finitos na variante
Galerkin e um fluido não newtoniano teve seu fluxo determinado pelas equações de
Navier-Stokes, fluxo incompressível, inextensível, de baixa espessura. Utilizou-se de
conceitos da teoria da membrana, negligenciando os momentos de torção e fletores
e utilizando os números de Modulo de Young e Razão de Poisson. A teoria da
membrana indica que devido à baixa espessura do substrato, ao baixo ângulo de
abraçamento sobre o bico aplicador e ao fato de a força aplicada ao substrato ser de
magnitude superior (maior que 10³) à das forças hidrodinâmicas do bico, os
momentos fletores e de torção podem ser desprezados. Dessa forma, Feng obteve
sucesso em calcular perfis de pressão e demonstrar como estes são alterados por
condições de processo como: tensão do substrato, ângulo de entrada, ângulo de
saída. Ele mostrou que a altura do gap entre o substrato e o ferramental é regulada
automaticamente pela ação elastohidrodinâmica, ou seja, a interação entre a força
normal do substrato tensionado e a força e pressão do líquido, quando o fluxo é
alterado, ou quando a espessura da camada final é alterada. No entanto, somente o
formato do bico aplicador descrito por Tanaka et al (1984) apud Feng (1998) foi
estudado nesse trabalho, que não considerou a camada de ar anterior ao bico
aplicador.
Kheshgi e Carvalho (2000) apud Park (2008),encontraram a mínima espessura
aplicável para um numero alto de Ca diferente do previsto na teoria de Viscocapilaridade.

62
Lee (2001) estudou o formato do bico aplicador experimentalmente,
visualizando condições diferentes e quando sucedia o rompimento do fluxo. Neste
trabalho foi registrada a espessura mínima possível variando o ângulo de entrada e
ângulo de saída utilizando formas circulares em cada peça do bico e encontrado que
um ângulo de saída maior é positivo pois posterga a ocorrência da quebra do fluxo.
Nesse trabalho, vários desenhos de bicos ou ferramentais foram testados. Em
alguns estudos desse tipo de aplicação, o bico é considerado no modelo como um
cilindro de rolagem e utilizam-se equações que simulam rolamentos.
Em Brethour e Benkreira (2002), foi estudado o processo de revestimento por
lâmina ou Doctor Blade para compreender melhor defeitos de qualidade deste
processo. Os autores demonstraram a modelagem do sistema por CFD por meio de
volumes finitos no revestimento das imperfeições de um substrato. Em modelos de
fluxo contínuo, a condição “no-slip” ou sem escorregamento na linha de interface é
vista como uma singularidade. Todos os mecanismos de adesão são previstos
baseados no ângulo de contato estático, projetando o ângulo de contato dinâmico. A
rugosidade superficial do filme é de grande importância no revestimento, pois os
vales microscópicos possuem ar onde o líquido tende a fazer pontes aumentando o
ângulo de contato. O revestimento com rolo com gravuras é usado para baixas
velocidades e baixa gramatura sendo controlado por viscosidade do fluido, tensão
superficial, velocidade do rolo e geometria das células. No modelo o ar preso nas
gravuras é tido como isentrópico e foi considerado que não houve transferência de
energia, ou massa entre o fluido e as bolhas de ar. Foi utilizado o software Flow3D®.
Figura 22 – Preenchimento de vales de um cilindro de rotogravura em CFD

Fonte: Elaborado por Brethour e Benkreira (2002).
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Outros trabalhos buscaram entender o comportamento das linhas de contato e
de interface utilizando Método de Elementos Finitos como no caso de Madasu
(2002). Sua motivação foi que a dinâmica de revestimento de um substrato flexível é
um fenômeno considerado importante para a indústria e a uniformidade é impactada
pelo revestimento e em menor escala por capilaridade. Se a linha de contato se
move, o ângulo de contato dinâmico se mantém constante e em um substrato
deformável. A aplicação estudada foi do tipo slot die utilizando a equação de NavierStokes, método de elementos finitos que se desenvolve bem para superfícies
irregulares. O autor recomendou a continuidade de seu trabalho em substratos
flexíveis, pois não atuou em substratos com penetração e capilaridade.
Em Lin, Liu e Wu (2008), foi desenvolvido um modelo matemático para slot die
com substrato tensionado aplicado a membranas de LCD, utilizando: as equações
de fluido, o substrato ou web como membranas, a interface líquido-ar através da
teoria de Landau-Levich e o efeito de capilaridade negligenciado. Foram realizadas
comparações com a prática para se responder qual a mínima espessura aplicável,
com acuracidade razoável e confirmou-se que, se variando o ângulo do bico
superior, obtém-se um efeito mais significativo do que o ângulo da saída do bico.
Park (2008) possui uma excelente explanação sobre a física da aplicação de
revestimento do tipo slot die, ilustrando o mecanismo dessa tecnologia bem
estabelecida na indústria. Nessa área, pequenas melhorias significam grandes
reduções em custos de produtos. Na aplicação por slot die onde não há um cilindro
para apoio do substrato, ocorre um ligeiro abraçamento do substrato ao bico
aplicador. O gap constante e a distância entre substrato e bico aplicador são as
condições de processo de maior importância para garantir uniformidade da
aplicação. A força normal aumenta devido à tensão do substrato curvado que
impacta no balanço de forças hidrodinâmicas exercidas pelo fluxo do líquido. Nesse
tipo de modelagem, em vez de um vácuo após o bico aplicador, geralmente
parâmetros como tensão do substrato e ângulo de entrada e saída são variados
para se obter o perfil de pressão desejado.
Park obteve as relações entre variáveis (ângulos, vazão, gap, pressão, entre
outros) e construiu um modelo para uma e dupla camada de fluido. Seu modelo em
2D demonstrou como os microvórtices e a linha de interface líquido-ar reagem
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quando há mudanças nos parâmetros do processo e como controlá-las. Em suas
simulações utilizou o método elementos finitos por formulação Galerkin e Malha
Móvel.
Figura 23 – Esquemático de uma aplicação em material tensionado.

Fonte: Adaptado de Park (2008) apud Chino et al. (1988).

Em Morita e Komatsubara (2010), há uma modelo de previsão de mínima
espessura de revestimento utilizando slot die coating e demonstrou-se a posição e
formato da interface gás-líquido. Os autores buscaram reduzir o número de
capilaridade para atingir uma espessura reduzida. Foi constatado que a estabilidade
de uma camada fina está diretamente ligada ao formato do fluxo na saída do bico ou
a interface ar-líquido. Foi utilizado o método de Elementos Finitos em duas
dimensões, um líquido incompressível newtoniano, a formulação Galerkin e ignorada
a influência da gravidade e de momento fletor ou de torção. Utilizando as equações
de Stokes e da continuidade com distribuição de velocidades Couette-Poiseuille,
com velocidade no substrato e líquido, sem penetração no substrato e interface
líquido-gás com pressão entre o líquido e gás determinado pela tensão superficial,
um pacote de equações iterativas foi calculado usando o método Newton-Raphson.
Neste trabalho foi constatado que o ponto de contato entre gás, líquido e ferramental
se move mantendo o ângulo de contato constante, sendo σ a tensão superficial, U a
velocidade da web e µ a viscosidade.
Ca = Número de Capilaridade = µ . U / σ

Em Nam e Carvalho (2010), experimentou-se uma gama de formatos do bico
aplicador avaliando ângulos, formação de vórtices, quebra do fluxo e gotejamento. O

(Eq. 13)
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trabalho reforçou que um ferramental ótimo é aquele em que se obtêm mínimas
espessuras de aplicação.
Lin et al (2010) aplicou um pacote comercial Flow-3D®, gerando a simulação
(Figura 24) de um bico aplicador tipo slot die e comparou com um sistema real.
Figura 24 – Modelagem do tipo CFD de aplicação de adesivo

Fonte: FLOW3D (2012).
Nesse estudo foi considerado o sistema 2D isotérmico, regime permanente,
incompressível newtoniano, sem penetração de ar na superfície do substrato usando o
método de VOF (método de volume finito) e usando malha com divisão de 10 μm2. Os
autores foram bem sucedidos na simulação com variações desprezíveis no menisco da
saída do fluxo e formação de linhas em altas velocidades. O sistema real indicou defeitos
em altas velocidades diferentemente do modelo, isso ocorreu devido ao modelo não
contemplar vibrações mecânicas ou desalinhamento de ferramental. Em soluções de alta
viscosidade, a espessura depende do número Ca se a inércia do fluido for negligenciada,
porém essa força é importante para baixa viscosidade. Nesses dois casos extremos a
espessura mínima encontrada foi maior que a experimental. A espessura do filme pode
ser determinada através do número de Reynolds.
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4 METODOLOGIA
O levantamento dos dados foi realizado, após a revisão bibliográfica, de modo
que se obtivessem as informações técnicas sobre o equipamento de trabalho, o
fluido e o substrato. Além dos dados tabelados desses itens, uma análise
microscópica é necessária sobre o substrato revestido real para se determinar quais
seriam o volume por interstício sob tensão e em repouso, as dimensões da colmeia
e a quantidade de células. Essa análise e termos serão abordados no subcapítulo
sobre o Método da Colmeia (4.1).
Com os dados obtidos, foi necessário realizar sua organização, consolidação e
realizar os cálculos para determinar alguns parâmetros como o mínimo volume de
fluido para ancorar e máximo volume de fluido para não gerar trespasse. Esses itens
podem ser correlacionados a altura D2 e D3 abordados no método da Colmeia e que
serão gerados no subcapítulo 4.2. A relação velocidade versus tensão e velocidade
versus alongamento do substrato, a relação velocidade máquina versus pressão e
viscosidade do fluido que foram utilizadas para definir os passos de iteração na
simulação com o software CFD serão detalhados no mesmo subcapítulo.
O uso de técnicas de fluidodinâmica computacional (CFD) foi aplicado para se
obter a velocidade de máquina (condições de contorno: pressão, temperatura,
velocidade, tensão) para atingir o tamanho de volume e altura máxima com o
substrato alongado e que em repouso atenda às especificações. Foram verificadas
diversas velocidades para preenchimento de volume.
O trabalho foi realizado em duas etapas. Uma por meio de análise física do
material (microscopia digital) e a outra por meio de simulação CFD que são
abordadas no capítulo seguinte.
Por meio do uso do software de simulação CFD foi possível avaliar o
comportamento do fluido em modo dinâmico e avaliar os fatores de sucesso para
cada velocidade de trabalho. A simulação representa a aplicação do fluido sobre o
substrato alongado de forma dinâmica e após certo período ocorre a interrupção da
aplicação, representando o repouso do material revestido. Após a retirada das forças
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de tensionamento do processo, é possível a avaliação as características da
aplicação.
Os critérios para verificação do modelo são gramatura, ancoragem mínima,
ausência de trespasse conforme descritos no subcapítulo 4.1. Portanto, buscou-se
determinar a velocidade máxima de revestimento que isenta o material de defeitos.
Um material com qualidade ou sem defeitos é aquele em que não há a presença de
fluido em uma região que ultrapasse o interstício (trespasse), com o mínimo de
penetração do fluido para ancoragem (ausência de delaminação) e atendendo certo
volume por interstício que está diretamente relacionado à adesividade.
4.1 Método da Colmeia
Ao aplicar o adesivo sobre o tecido, o fluido cria uma camada na superfície do
material e parte daquele adentra entre as tramas e urdumes formando meniscos. Ao
aumentar a pressão de aplicação, o material penetrado poderá trespassar, ou seja,
passando por toda altura deste favo.
Assim, este trabalho dará o nome de Método da Colmeia à sequência de
passos para a determinação da máxima velocidade de revestimento de um material
matricial sem que haja delaminação, trespasse ou baixa gramatura (adesividade).
A ilustração sobre o Método da Colmeia (
Figura 25) mostra um substrato matricial com sua trama e urdume e, à medida
que se aplica uma amplificação da imagem, observam-se os interstícios ou favos. Ao
aplicar um fluido sobre essa superfície, a superfície e esses favos são revestidos.
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Figura 25 – Ilustração sobre o “Método da Colmeia”

=
Fonte: Elaborada pelo autor baseada em imagens de domínio público obtidas em
WIKIPEDIA (2012).

O material permanece tensionado durante a aplicação, ou seja, a partir de
forças tracionando o tecido, o conjunto de favos, ou colmeia, se estreitam e se
alongam gerando colmeias retangulares e não quadradas como anteriormente (ou
de circulares para elípticas).
Uma maior velocidade linear do substrato exige uma maior tensão, caso
contrário o material sairia pela tangente das passagens como mostra a imagem da
direita da Figura 26. Ao se exigir uma tensão maior, obtém-se um favo de maior
deformação que depende de cada substrato.
Figura 26 – Ilustração do comportamento dinâmico de um substrato em processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O limite de velocidade de aplicação de adesivos depende da capacidade do
equipamento de fornecer a vazão e a pressão adequadas e o comportamento do
tecido ao ser tensionado. Para cada aumento de velocidade, é necessário avaliar a
camada de adesivo e como esta se acomoda no substrato, pois o objetivo é a
qualidade do produto final.
A qualidade de um revestimento, em especial adesivos, é dada pelas
especificações de adesão, ancoragem e ausência de trespasse do revestimento pelo
substrato. A adesão e ancoragem estão correlacionadas com a altura da camada
superficial e o tamanho dos meniscos formados, respectivamente. O trespasse de
massa depende da altura do favo e tamanho dos meniscos.
Assim, a velocidade limite é aquela em que o material ao retornar ao repouso
de tensão faz com que se obtenha:


A quantidade de adesivo por favo na faixa desejada;



O menisco não ultrapassando a altura do favo;



A camada superficial atendendo à adesão;



A altura do menisco sendo mínima para ancoragem.

A altura do menisco varia em função do volume de adesivo injetado no favo
tensionado relacionados à pressão, à vazão de adesivos, aos alongamentos da
trama e urdume, aos comprimentos dos fios da trama e urdume e à tensão utilizada
no equipamento.
Através de um microscópio é possível medir o tamanho da camada superficial,
altura do favo, diâmetro do favo por tensão de tração (Figura 27). Essa informação é
utilizada para a definição do limite máximo de velocidade.
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Figura 27 – Fotografia Microscópica de um Substrato Matricial

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os favos são de fato retangulares e como a Figura 27 mostra os fios formam
enlaces gerando vazios retangulares na seção transversal, ou melhor, na camada
superficial. O volume possível de ser preenchido por um revestimento está
destacado na forma geométrica da Figura 28.
Figura 28 – Enlace de trama e urdume com os interstícios de
preenchimento destacados.

Fonte: Adaptado de Rukuizene e Milasius (2006).

O volume da cada favo é o somatório dos volumes preenchidos pelo fluido e os
restantes preenchidos pelo ar atmosférico conforme ilustra a Figura 29.
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Figura 29 – Favos revestidos com suas parcelas de volume identificadas.

Fonte: Adaptado de Rukuizene e Milasius (2006).

Com base nessa ilustração (Figura 29), é possível identificar alguns volumes,
sendo estes nomeados de:


Volume ou Camada 1: camada superficial responsável pela adesão;



Volume ou Camada 2: camada formada pelo menisco e responsável pela
superfície de ancoragem



Volume ou Camada 3: camada formada pelo ar atmosférico com relação direta
à ancoragem e que pode gerar trespasse de adesivo (defeito)

Esses volumes podem ser calculados por meio da geometria dos favos, sendo
as variáveis adotadas:


C = comprimento do material;



dt = distância entre tramas;



du = distância entre urdume;



ha = altura adesivo sobre os favos;



hf = altura do favo;



hm = altura do menisco;



L = largura do material.

Obtém-se o cálculo dos volumes 1, 2 e 3:
Volume de adesivo = Volume 1 + Volume 2

(Eq. 14)

Volume do Favo = Volume 2 + Volume 3

(Eq. 15)
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Volume 1 = C x L x ha

(Eq. 16)

Volume 2 = dt x du x hm

(Eq. 17)

Volume 3 = dt x du x ( hf – hm)

(Eq. 18)

Com o retorno ao repouso, as camadas 1 e 2 tendem a sair para o lado de
menor resistência. Como após sair da aplicação o lado oposto à superfície revestida
é refrigerado, a camada 1 tende a aumentar a superfície de trabalho aumentando a
adesão, a camada 2 aumenta a ancoragem e a camada 3 é reduzida com o avanço
do fluido com tendência ao trespasse no dorso. Essa face, com a presença de
adesivo, caracteriza-se como trespasse e se caracteriza como um defeito.
Foi possível projetar para toda a faixa de velocidade limitada pelo equipamento
que o material (tecido) poderá ser submetido gerando as características finais
esperadas, sendo essa faixa de 30 a 100 m/min. Essa atividade é baseada nas
tensões de tração a cada velocidade do equipamento, nos dados de pressão e
vazão do equipamento, no alongamento medido do substrato e nas dimensionais de
colmeia e filme superficial de adesivo de um substrato real.
O alongamento das colmeias é dado de forma linear como citado por
Rukuizene e Milasius (2006). Ao aplicar a equações de Força centrífuga (Eq. 19), a
tensão necessária por velocidade para manter o material tensionado é obtida (Figura
30).

(Eq. 19)
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Figura 30 – Curva de Força de tensionamento versus Velocidade do
substrato.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para manter o substrato em sua trajetória, há a demanda de incremento de
tensão a cada incremento de velocidade. Dessa forma o material não se direciona
pela tangente do arco de contato gerando alguma forma de enrosco ou quebra de
componentes pelo seu acúmulo nos cilindros de passagem como apresentou a
Figura 26.
Há linearidade na relação alongamento versus Força aplicada ao substrato
(Figura 31), implicando da mesma forma na variação das colmeias do material em
relação à tensão. Essas características foram obtidas por meio de testes e dados
fornecidos pelos fabricantes dos substratos.
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Figura 31 – Alongamento X Força de tensionamento do substrato.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao relacionar as duas curvas (Figura 30 e Figura 31), é possível gerar a
equação analítica para determinação do alongamento em função da força aplicada e
da velocidade do substrato. Essas características são de fundamental importância
para a simulação do efeito alongamento dos materiais, a ser incorporado na
simulação.
A partir do Método da Colmeia é possível avaliar a quantidade de fluido que em
repouso deverá permanecer em cada favo por meio do uso de simuladores CFD.
Como a análise deste trabalho é regida por equações de mecânica dos fluidos,
o pacote escolhido no simulador CFD é do tipo de interface de nível com fluxo
laminar baseado nas equações de Navier-Stokes (COMSOL, 2012).
(Eq. 20)
(Eq. 21)

Sendo a equação para análise da interface:
(Eq. 22)
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A densidade é uma das funções calculadas:
(Eq. 23)

E a viscosidade dinâmica é dada por:
(Eq. 24)

onde ρ1 e ρ2 são densidades constantes dos Fluido 1 e Fluido 2, respectivamente, e
μ1 e μ2 são as viscosidades dinâmicas dos Fluido 1 e Fluido 2, respectivamente.
Onde ainda, o Fluido 1 corresponde ao domínio onde
corresponde ao domínio onde

, e o Fluido 2

.

As quatro forças ao lado direito da equação 25 são devidas à gravidade, tensão
superficial, forças externas e força definida pelo volume utilizado. A força de tensão
superficial atua na interface entre os dois fluidos sendo:
(Eq. 25)

O coeficiente de tensão superficial (SI: N/m) é σ, κ é a curvatura, e n é a
normal a interface. δ (SI: 1/m) é a função delta de Dirac concentrada na interface. κ
depende da segunda derivada da função . Há também a função alternativa:
(Eq. 26)

A função δ é, aproximadamente, a função abaixo:
(Eq. 27)

A força da gravidade é dada por:
Fg = ρg

onde g é o vetor relativo a gravidade.
Ao construir o modelo no simulador, o Método da Colmeia pode ser aplicado
utilizando 6 passos iterativos detalhados a seguir.

(Eq. 28)
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a) Passo 1 (Início estacionário): Após a construção do modelo, consiste
neste em estado estacionário. Nesta etapa não há fluxo ou velocidade
relativa entre aplicador e substrato.
b) Passo 2 (Movimento e Fluxo): Ocorre a aplicação de tensão no substrato,
gerando o alongamento do material (em transitório). Nesta etapa também é
iniciado o movimento fluido e há a velocidade relativa entre aplicador e
substrato.
c) Passo 3 (Movimento/Fluxo/Alongamento): Atinge-se a velocidade relativa
determinada, a aplicação de fluido e o tensionamento do substrato em
regime permanente.
d) Passo 4 (Movimento/Fluxo/Alongamento em Regime): É definido pelo
fim do trecho de aplicação determinado para o estudo, cuja distância de
aplicação é suficiente para as análises dos critérios de especificação de
produto.
e) Passo 5 (Sem Movimento/sem Fluxo/Desalongamento): Cessa-se a
aplicação de fluido, velocidade e retira-se a força de tensionamento do
substrato. Essas ações fazem com que o material retorne ao repouso
mudando sua geometria e reacomodando o fluido sobre os favos.
f) Passo 6 (Análise e Revisão de Velocidade): O passo 6 finaliza a
sequência de iteração e avalia os resultados obtidos com base em três
critérios: D1, D2 e D3. Esses fatores indicarão que a velocidade escolhida
não produzirá defeitos, ou seja, características indesejadas.
A gramatura especificada é dada pela soma dos volumes gerados por D1 e D2.
D1 e D2 estão relacionados à ancoragem do fluido sobre o substrato e ao defeito
conhecido como delaminação. D3 é relacionado ao defeito de trespasse de fluido
que pode gerar a blocagem ou do inglês blocking para materiais transportados em
bobinas. A delaminação é a não aderência do revestimento na superfície e
blocagem é quando um material acondicionado em bobinas não pode ser
desbobinado por estar com as superfícies unidas e cada camada da espiral.
Os fatores D1, D2 e D3 foram obtidos a partir das medições de um substrato
revestido de acordo com as especificações de produto final a 30 [m/min]. A
velocidade de 30 [m/min] foi utilizada por ser a aplicada a um processo real que gera
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características de adesividade, ancoragem e ausência de trespasse. Essas
medições são expostas no capítulo 4.2.
Se a velocidade determinada não atender a esses fatores D1, D2 e D3, uma
velocidade inferior deverá ser utilizada no modelo.
Após a determinação das faixas de velocidades aceitáveis, ou seja, sem a
presença de defeitos, desenvolvem-se as análises e exposições dos resultados.
Assim, é possível simular a velocidade máxima matematicamente antes de testes no
equipamento que consomem materiais e recursos humanos. Este trabalho focou na
obtenção do valor de D3 para a determinação da máxima velocidade de aplicação.
Todo esse processo é ilustrado na Figura 32 e necessita-se conhecer as
seguintes variáveis:



v = Velocidade do substrato, sendo v1 = constante;
= Vazão mássica = f(v), sendo

= constante;



F = Tensionamento do substrato = f(v);



∆l = Alongamento do substrato = f(F), sendo l1 = constante.
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Figura 32 – Passo a passo do Método da Colmeia.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 6

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.2 Medições
Diversas medições e coleta de dados são necessárias para levar ao modelo
informações para que este reflita o processo modelado. Neste trabalho foram
utilizadas informações do substrato, fluido, equipamento e características do
laminado especificadas. O substrato matricial ou tecido estudado é uma combinação
de náilon e poliéster. Suas características essenciais estão descritas na Tabela 5 –
Dados referentes ao substrato matricial em estudo. Tabela 5 obtidas a partir de
dados fornecidos pelo fabricante do material.
Tabela 5 – Dados referentes ao substrato matricial em estudo.

Alongamento da trama
Alongamento do urdume
Tensão de Desbobinamento
Largura do substrato
Resist. à tração longitudinal
Resist. à tração transversal

Unid.
%
%
N
mm
Kgf/pol
Kgf/pol

Processo em Repouso
Mínimo Objetivo Máximo
9
40
55
70
50
80
100
438
440
442
22,7
22,7
22,7
11,34
11,34
11,34

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluido ou adesivo PSA simulado possui comportamento não-newtoniano que,
neste trabalho, foi considerado newtoniano como premissa adotada. Assim, suas
características constantes são enumeradas na Tabela 6. A largura adesivada
corresponde à extensão do substrato a ser revestida na transversal, esse valor é
basicamente determinado pelo ferramental de aplicação.
Tabela 6 - Dados referentes ao fluido em estudo.
Variáveis
Viscosidade
Densidade
Largura adesivada

Unid.
cps
g/cm3
mm

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mínimo
2450
0,967
409

Objetivo
3300
0,967
418

Máximo
4150
0,967
422
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Após as análises de microscopia ótica utilizando o equipamento ilustrado na
Figura 33, obtiveram-se imagens do substrato revestido, após repouso, cuja
aplicação foi realizada a 30 [m/min].
Figura 33 – Equipamento de Microscopia e Medições via imagem, utilizado
OLYMPUS SZ61 Zoom Stereomicroscope.

Fonte: Olympus (2012)

Essas imagens são úteis para a medição da estrutura das fibras de trama e
urdume que geram as irregularidades de superfície. Essas irregularidades foram
apresentadas no subcapítulo 4.1 deste trabalho e foram nomeadas de favos ou
colmeia (Figura 34).
Figura 34- Foto Microscópica do laminado com cotas dos entrelaces entre trama e
urdume e também das colmeias detalhadas na Tabela 7

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Assim como as dimensões da geometria dos favos, suas alturas foram obtidas
a partir da fotografia apresentada na Figura 35.
Figura 35 – Foto Microscópica do laminado com cotas dos fios de trama e urdume
detalhadas na Tabela 7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Baseado nas imagens de microscopia, junto às características aferidas ao
produto final desejado ou especificadas, foi construída a Tabela 7. As dimensões
dos favos são utilizadas para a construção do modelo em CFD.
Tabela 7 – Dados referentes ao laminado em estudo.

Variável
Diâmetro trama
Diâmetro urdume
Distância entre fios de trama
Distância entre fios de urdumes
Altura de adesivo sobre superfície
Adesividade
Gramatura total

Unid.
m
m
m
m
m
g/pol
g/m2

Ancoragem
Trespasse

g/cm
g

Fonte: Elaborado pelo autor.

Processo em Repouso
Mínimo
Objetivo
Máximo
-6
-6
7,0x10
6,3x10
5,7x10-6
3,3x10-6
3,1x10-6
2,9x10-6
3,5x10-5
3,1x10-5
2,9x10-5
-5
-5
1,7x10
1,5x10
1,4x10-5
1,0x10-7
1,0x10-7
1,0x10-7
2000
3500
4700
55
60
65
790
0

1320
0

1850
0
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A amostra analisada atendeu a requisitos especificados de produto (Figura 36).
Os valores de altura do revestimento sobre superfície, penetração do fluido nos
favos e distância livre dos favos são definidos como valores ideais. Esses valores
serão referências para os resultados do modelo determinando se a velocidade
incremental ensaiada é válida ou não.
Figura 36 – Foto Microscópica do laminado com cotas de superfície detalhadas na
Tabela 8

Fonte: Elaborado pelo autor.

No subcapítulo 4.1 apresentaram-se os fatores D1, D2 e D3. Analisando o perfil
em repouso, temos as variáveis D1 (espessura superficial do adesivo), D1+D2+D3
(espessura total do laminado) e D2 (espessura do adesivo nos vales da trama). As
imagens das medições realizadas com aplicação a 30 m/min demonstraram os
valores de referência D1, D2 e D3 presentes na Tabela 8:
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Tabela 8 – Medições dos fatores obtidos por microscopia.
ITEM
TOTAL
D1
D2
D3

COTA
340,5
26,90
143,35
170,25

UNID.
[μm]
[μm]
[μm]
[μm]

Fonte: Elaborado pelo autor.

O equipamento de aplicação de adesivo do tipo slot die ou bico aplicador foi
detalhado no texto, nas imagens Figura 10 e Figura 12 do subcapítulo 3.3.2. O tipo
do bico aplicador e sua posição sobre o substrato permaneceram constantes
durante os ensaios de variação de velocidades.
A face do bico aplicador do fluido possui dimensão de 30,3 [mm]. Considerando
as dimensões do substrato, o gap ou orifício de saída do fluido do ferramental
encontra-se em aplicação a cada instante sobre 50 orifícios no material estudado
considerando a largura padrão de 420 [mm]. A Tabela 9 apresenta as características
do equipamento quanto à velocidade, temperatura e largura do slot (orifício de saída
do fluido).
Tabela 9 – Dados referentes ao equipamento em estudo
Processo atual
Variável

Unid.

Mínima

Atual

Máxima

Velocidade

m/min

28

30

100

Temperatura

°C

175

177

179

Largura slot

mm

420

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Construção do Modelo para Simulação
Para a simulação em elementos finitos CFD foi utilizado o software COMSOL®
MULTIPHYSICS 4.3a com o pacote Laminar Flow – Level Set Transiente com
inicialização, com um computador com a configuração seguinte: sistema operacional
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64 bits Windows 7 Professional, processador Intel Xeon 2X 2.4GHz, 32GB de
memória RAM.
Gerou-se então o modelo CFD conforme as premissas seguintes:


2D;



Modelo Laminar;



Fluxo de duas fases com interface de nível;



Substrato não flexível;



Viscosidade constante, sendo adotada a média de viscosidade de trabalho.

Foi elaborado o desenho de blocos simulando a aplicação do fluido via o canal
do slot die sobre a área equivalente a um interstício (Figura 37).
Figura 37 – Desenho do modelo simplificado utilizado para as simulações em CFD.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diversas malhas foram geradas até se obter a de menor tempo de
convergência e menor erro percentual relativo às imagens de microscopia. A malha
extra fina aplicada ao modelo (Figura 38) foi de formato triangular com tamanhos
máximos de 0,02 mm chegando até valores mínimos como 0,2 μm nas regiões
refinadas.
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Figura 38 – Malha utilizada de elementos finitos triangulares

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir do método dos Elementos Finitos e tendo a malha adequada, é
possível realizar aproximações para se obter as variáveis dependentes por meio da
discretização pela formulação BDF simplificando o sistema de equações diferenciais
de Navier-Stokes.em cada nó dos elementos.
Dessa forma, solucionam-se as equações de Navier-Stokes reformulando-as
de forma a ser possível resolver uma variável por vez. Realizando u e p, as variáveis
de velocidade e pressão e uc e pc a velocidade e pressão corrigidas,
respectivamente. O algoritmo de correção de pressão soluciona Navier-Stokes
usando os seguintes passos (COMSOL, 2012):
1) Soluciona-se em sequência para todos componentes de u da seguinte
equação:
(Eq. 29)

Onde as potências (p.e. n e n+1) são os índices do passo e

é discretizado

utilizando o método MDF, em que os valores de u de passos anteriores são
substituídos pelos valores uc.
2) Soluciona-se a equação de Poisson para ajustar a pressão:
(Eq. 30)
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3) Atualiza-se a velocidade corrigida:
(Eq. 31)

Variáveis globais são criadas para atender diversos equacionamentos do
modelo. Essas variáveis estão relacionadas no modelo com os dimensionais dos
segmentos do substrato e bico aplicado, velocidades, tempo de aplicação
discretizado e características dos materiais envolvidos.
Como avaliado nos 6 passos iterativos do Método da Colmeia, a velocidade do
substrato é incrementada a cada iteração na busca da velocidade máxima de
revestimento. Essa velocidade é dada pela variável vsub que é iniciada em 30 [m/min]
e cujo valor foi variado de 30 [m/min] a 100 [m/min] com saltos de 10 unidades.
O adesivo utilizado possui densidade ρades de 967 [kg/m3], a viscosidade
viscades de 3,3 [Pa*s] e foi considerada a largura do substrato como a variável
largurasub de 0,42 [m].
A geometria utilizada no modelo é dada pelos valores c1, c2 e ebico. Sendo c1 e
c2 dimensionais do substrato e ebico o dimensional do canal do dispositivo de
aplicação de adesivo. Sendo assim, os valores dos dimensionais são:


c2=0,66 [mm]



c1=0,13x10-3 [m]



ebico= 0,3x10-3 [m] como a largura do canal de aplicação.

Como detalhado na Figura 30, ao iniciar o processo dinâmico de adesivação
ocorre o alongamento do material. A partir desse conceito, há a necessidade de
corrigir as dimensões dos favos baseando-se nessa equação chamada de along,
gerada a partir da relação velocidade e força centrífuga apresentadas na Figura 30 e
na Figura 31, que corrige os valores de c1 e c2, transformando-os respectivamente
em c1_along e c2_along.Os resultados dos cálculos utilizando a Eq.32, serão
apresentados na Tabela 12.
along = 1,34x10-6(vsub*60)2-1,93x10-7*vsub*60+3,87x10-6

(Eq. 32)
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c1_along=c1(1+along)

(Eq. 33)

c2_along=c2(1+along)

(Eq. 34)

Eixo y [mm]

Figura 39 – Dimensionais do modelo.

Eixo x [mm]

Fonte: Elaborado pelo autor.

O modelo ideal possuiria malhas móveis, habilitando o movimento do substrato
sob o bico aplicador passado por este local e recebendo uma camada de
revestimento. Para o modelo elaborado esse movimento foi discretizado, evitando o
uso malhas móveis. Essa premissa contribui para tempos de processamento
computacionais reduzidos. A discretização desse movimento é dada a partir de uma
aplicação momentânea em um tempo calculado (Eq. 35) para a distância alongada
determinada ou trecho do substrato. A equação 36 demonstra o cálculo da
velocidade do fluido na entrada do canal para a velocidade de substrato dada para
se obter a gramatura de projeto do produto.
tades=c1_along/vsub

(Eq. 35)

vades=(gram*vsub)/(ρades*ebico)

(Eq. 36)

Algumas definições são exigidas para o bom funcionamento do modelo e
sugerido para a 1ª iteração do algoritmo aplicado pelo fabricante o software, como é
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o caso de funções degrau para suavizar curvas de início de vazão e também
continuidade de superfícies e funções a serem integradas ao longo do trabalho.
Assim, define-se uma função degrau unitário (Figura 40) para vazões com início no
tempo em 50x10-7[s] e tempo total de transição de 100x10-7[s].

Admensional

Figura 40 – Gráfico da função degrau utilizada no modelo.

Tempo [s]

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além da função degrau, há a necessidade de determinar a massa de adesivo
depositada sobre o substrato durante o tempo simulado. Por meio da integração da
vazão mássica que passa pelo canal do bico aplicador é possível obter essa
informação. A equação 37 apresenta essa operação sendo phils a posição do nível
do fluido.
mades =

A Tabela 10 apresenta graficamente as condições de contorno aplicadas ao
modelo a serem detalhadas consequentemente.

(Eq. 37)
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Tabela 10 – Condições de contorno determinadas no modelo.

Condição

a) Fronteiras com continuidade

b) Fluido 1 ou ar

c) Interface entre fluidos

d) Fluido 2 ou adesivo

e) Entrada

f) Saída

Fonte: Elaborado pelo autor.

Região
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Durante a configuração do modelo, foi necessário definir as propriedades dos
fluidos. A tensão superficial adotada foi de 0.07[N/m] a 1 [atm] e 293.15 [K],
conforme dados fornecidos pelo fabricante do adesivo.
A continuidade de superfície (item a da Tabela 10) foi identificada nas
interfaces das geometrias definindo as regiões unidas que permitem a passagem
dos fluidos.
As paredes ou condições de contorno foram definidas como do tipo Wetted wall
ou parede úmida com ângulo de contato (Ca) de 90° e comprimento de
escorregamento de h. A variável h refere-se ao tamanho do elemento da malha nas
proximidades da parede. Os fluidos 1 (ar) e 2 (adesivo) junto a interface entre eles
são apresentados na forma de regiões escuras e linhas em destaque nos itens b, d e
c da Tabela 10, respectivamente.
Além das determinações das condições de contorno e regiões iniciais dos
fluidos, há a determinação da entrada do adesivo (item e da Tabela 10) com
velocidade inicial:
Uo = vsub*degrau(t[1/s])

(Eq. 38)

A saída dos fluidos (item f da Tabela 10), determinada como condição de
contorno, é apresentada nas linhas em destaque e possui pressão inicial
apresentada na Eq. 39. A gravidade (g_const) é aplicada a todos os domínios e seus
componentes são x = 0 e y = - g_const, com x e y as coordenadas cartesianas.
po = ρ x g_const*(16x10-3 − y)

(Eq. 39)

sendo 16x10-3 – y a posição do ponto cuja pressão será calculada pelo
algoritmo.
Já que o estudo é dependente do tempo (transiente inicial e regime
permanente), as iterações possuem intervalos de 10-6[s] com tempo final de tades
definido anteriormente. A tolerância relativa aceitável de erro dos resultados é de
0,05%.
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O pós-processamento é apresentado por meio de dois gráficos, o primeiro com
a interface entre os dois fluidos e suas linhas de fluxo e o segundo contendo
graficamente uma escala do número de Reynolds de cada região. Esses gráficos
serão explorados no próximo capítulo.
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5 RESULTADOS
Com os estudos realizados foi possível obter as informações necessárias para
a determinação da faixa ótima de velocidade.
O pós-processamento do modelo em CFD disponibiliza a Figura 41 que
apresenta, à esquerda, a fração volumétrica do fluido em relação ao ar com as
linhas de corrente de velocidade e, à direita, o gradiente do número de Reynolds
cujo valor máximo foi de 600, indicando um fluxo laminar.
Figura 41 – Gráficos com a interface fluido-ar à direita com as linhas de velocidade dos

Eixo x [mm]

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, puderam ser avaliadas as variáveis D2 e D3 a 30 m/min quanto as suas
dimensões, cujas cotas são apresentadas na Figura 42 de forma ilustrada. Em azul
observa-se o fluido e em vermelho o ar atmosférico.

Fração de Volume de ar

Eixo y [mm]

Número de Reynolds

fluidos e à esquerda, o gradiente do número de Reynolds.
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Figura 42 – Ampliação da interface dos fluidos ar e adesivo da Figura 41 para

Eixo y [mm]

determinação de D2 e D3.

Eixo x [mm]

Fonte: Elaborado pelo autor.

A determinação da interface entre o fluido e o ar é realizada seccionando a
geometria no centro, acompanhando o eixo y (Figura 43). Nesta linha realiza-se a
obtenção via tabela de dados da densidade ao longo de todo o seu traçado como é
observado na Tabela 11 para a velocidade de 30 m/min. Obteve-se a posição da
interface à medida que ocorreu o degrau de densidade acima do valor adotado de
150 kg/m3. Esse valor de 150 kg/ m3 foi definido como a referência por representar
1/6 da densidade do adesivo e já ser representativa para os defeitos de trespasse.

Eixo y [mm]

Figura 43 – Seccionamento da geometria para obtenção da interface entre fluidos

Eixo x [mm]

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 11 – Variação da densidade ao longo da linha de centro do modelo a
velocidade de 30 m/min.
eixo y (mm) Densidade (kg/m3) Degrau maior de 150 (kg/m3)
15,64

1,21

0

15,64

1,21

0

15,65

1,21

0

15,66

1,21

0

15,67

1,21

0

15,68

1,23

0

15,69

1,26

0

15,70

1,33

0

15,71

1,43

0

15,72

1,53

0

15,73

1,59

0

15,74

2,33

0

15,75

5,48

0

15,75

19,71

0

15,76

53,57

0

15,77

134,09

0

15,78

266,79

1

15,79

456,19

1

15,80

662,49

1

15,81

817,31

1

15,82

914,39

1

15,83

944,56

1

15,84

954,64

1

15,85

960,00

1

15,86

964,78

1

15,87

966,78

1

15,87

967,00

1

15,88

966,76

1

15,89

966,12

1

15,90

967,00

1

15,91

967,00

1

15,91

967,00

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

As cotas ideais ou objetivo deste trabalho foram dados pela análise das
imagens de microscopia (Figura 34, Figura 35 e Figura 36) que representam a
velocidade de 30 m/min e detalhadas na Tabela 8.
Avaliando somente D2 e D3, as dimensões encontradas para 30 m/min foram:
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D2 = d2 * (1 + 0,12%) = 141.17 [um]

(Eq. 40)

D3 = d3 * (1 + 0,12%) = 164.20 [um]

(Eq. 41)

sendo 0,12% o alongamento para a velocidade citada. A vazão do fluido
atendeu às expectativas, mesmo com a premissa de discretização do movimento
explicada no subcapítulo 4.3. Isso valida o modelo, visto uma variação aceitável de
16,8% para D3 para o direcionamento de testes empíricos.
Foram, então, gerados os perfis de interface entre ar e fluido para as outras
velocidades até o limite máximo do equipamento em estudo (100 m/min). A partir da
análise dos dados de densidade, foi possível obter os valores de d2 e d3 que foram
trabalhados para se obter suas dimensões em repouso após desalongamento (D2 e
D3) seguindo a curva de alongamento do material (Figura 31).
Esses valores foram consolidados na Tabela 12 e calculou-se o erro em
relação aos valores de referência D2 e D3 apresentados na Tabela 8. Nela, há as
vel_sub que são as velocidades ensaiadas do substrato em relação ao aplicador e
along% como o alongamento do substrato por velocidade. A característica
ancoragem relacionada à variável D2 é apresentada pelo cálculo da diferença entre
dois pontos do eixo y (y2 e y1) e foi calculado o erro (%) em relação a D2 coletado
da dimensão padrão das imagens microscópicas. A mesma relação vale para a
característica ausência de trespasse relacionada a D3.
Tabela 12 – Resultados consolidados de D2 e D3.

#
1
2
3
4
5
6
7
8

TESTES
vel_sub
[m/min]
30
40
50
60
70
80
90
100

Ancoragem
along%

y2 [mm]

0,12%
0,21%
0,34%
0,48%
0,66%
0,86%
1,09%
1,34%

15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950

Fonte: Elaborado pelo autor.

y1 [mm]
manual
15,78258
15,78266
15,78255
15,79204
15,78264
15,74021
15,74019
15,73114

Trespasse

d2 [mm]

D2 [um]

erro (%)

y2 [mm]

y1 [mm]

d3 [mm]

D3 [um]

erro (%)

0,167
0,167
0,167
0,158
0,167
0,210
0,210
0,219

167,622
167,699
168,012
158,723
168,461
211,593
212,093
221,800

20,2%
20,3%
20,5%
13,8%
20,8%
51,8%
52,1%
59,1%

15,783
15,783
15,783
15,792
15,783
15,740
15,740
15,731

15,645
15,645
15,645
15,645
15,645
15,645
15,645
15,645

0,138
0,138
0,138
0,147
0,138
0,095
0,095
0,086

137,746
137,956
138,012
147,751
138,546
96,028
96,226
87,297

16,8%
16,7%
16,7%
10,8%
16,3%
42,0%
41,9%
47,3%
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Simulando tais velocidades, encontraram-se os valores de erro (%) e
comparando-os foi possível chegar à faixa de valores de velocidade de substrato
com características (D2 e D3) mais próximas das imagens de microscopia. A
visualização do erro percentual de D3 acontece na Figura 44. Esse erro percentual é
relativo às imagens de microscopia referenciadas na Tabela 8
Figura 44 – Variação do erro percentual de D3 em relação ao padrão (imagem
microscópica a 30 m/min) por velocidade de substrato simulada

Variação de D3 simulado versus medido nas imagens de microscopia (%)
50,0%

Erro %

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0

20

40

60

80

100

120

Velocidade do substrato (m/min)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A velocidade de 70 m/min do substrato foi a máxima encontrada sem
distanciamento da interface, referência descrita na Tabela 8e resposta buscada neste
trabalho.
Apesar de uma variação superior a 10% (erro percentual) que indica uma
necessidade de melhoria de algumas premissas adotadas, relativamente podem-se
obter faixas cujos valores de erro são de dimensão superior à referência - algo que
indica uma alta probabilidade de falhas de aplicação de revestimento na faixa de 80
a 100 m/min.
Além da interface, foi possível avaliar os perfis de velocidade do fluido ao longo
da geometria seccionada (Figura 43). Esses perfis, apresentados na Figura 45,
tornam evidente o incremento de velocidades nas restrições da geometria como os
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interstícios, por exemplo. A velocidade máxima do fluido encontrada foi de 3,7 m/min
ao simular um substrato a 100 m/min.
Figura 45 – Perfis de velocidade ao longo da geometria por velocidade de substrato.

v el
substrato
(m/min)
30
40
50
60
70
80
90
100

Eixo y da geometria (mm)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0
4
2
0
8
0
7
5
4
7
7
36
07
72
89
12
70
70
37
50
36
24
09
24
65
90
11
30
52
72
02
45
70
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
Velocidade do Fluido (m/s)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sabe-se que o limite do equipamento é dado pelo conjunto de bombeamento e
módulo tracionador do substrato revestido. A Tabela 13 apresenta dados do
equipamento estudado e a indicação do limite de 100 [m/min] para o fluido em
questão para o módulo tracionador e para o módulo aplicador. Pode-se observar a
velocidade limite de 80 [m/min], visto a vazão máxima das bombas recomendada
pelo fabricante.
Tabela 13 – Análise de vazão por velocidade do equipamento.

Gramatura por Velocidade
Velocidade
RPM máquina
RPM real
Vazão bombas
Gramatura

30,00
83,50
27,83
2,94
61,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gramatura por Velocidade (m/min)
45,00
60,00
80,00
83,50
83,50
83,50
37,58
50,10
66,80
4,41
5,88
7,84
61,00
61,00
61,00

100,00
83,50
83,50
9,80
61,00

m/min
rpm
rpm
kg/min
g/min
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O fluido aplicado, do tipo adesivo, possui como característica principal no
processo sua viscosidade. Suas características importantes estão relacionadas à
sua ancoragem, gramatura, pressão e vazão na aplicação.
O substrato matricial, do tipo tecido, é detalhado por sua tensão superficial,
tensão de ruptura à tração, dimensionais de células, alongamento de trama e
urdume.
O equipamento utilizado pode ser modelado se forem conhecidos seus limites
de velocidade máxima, tensionamento, pressão de bomba, vazão de bomba e
temperatura máxima.
Este trabalho buscou utilizar o método de elementos finitos em CFD para
simular um processo de revestimento por bico aplicador (web tensioned slot die
coating) para um tecido ou material matricial, e fluido não newtoniano para
determinar ou prever a máxima velocidade de aplicação para determinadas
características de espessura, ancoragem, gramatura e adesão (peel test).
Foi necessário realizar a simplificação do modelo, considerando o tempo hábil
para simulações em laboratório. Dentre as simplificações, foram realizadas:


Modelo em duas dimensões (2D) considerando seção do bico aplicador
e tecido;



Adoção de uma viscosidade média constante para o fluido aplicado
(fluido Newtoniano);



Ausência de flexibilidade do substrato, impossibilitando a análise de D1
ou camada superficial;



Discretização da aplicação do fluido gerando a aplicação estática sobre
o interstício ou favo, em vez da movimentação da malha de aplicação
sobre um conjunto de interstícios.

O método da Colmeia discretiza a aplicação de adesivos sobre um tecido,
como se fosse uma linha de envase contínua (Figura 46) em que entre os frascos de
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xampu ou entre as garrafas PET houvesse superfícies planas interligando cada
recipiente. O fluido é depositado nas placas planas entre os recipientes e também
sobre as regiões entre eles.
Figura 46 – Imagem de uma linha de envase.

Fonte: Sidel (2012)

Ao realizar simulações em CFD alterando tamanho de colmeia, viscosidade,
vazão e relacioná-las com variáveis de produto (gramatura, adesividade, aparência,
largura, trespasse de adesivo), foi possível testar o modelo a 30 [m/min] e comparar
com os dados das imagens de microscopia (Capítulo 5), obtendo uma diferença
entre o medido via imagens e o simulado de 16,8% dentro das expectativas visto as
premissas adotadas para o direcionamento de testes empíricos.
Testes empíricos já realizados a 100m/min indicaram trespasse, ou seja,
velocidades dessa ordem de grandeza não atenderiam o objetivo. A Tabela 12 junto
aos dados limítrofes do equipamento (Tabela 13) demonstraram que a velocidade
ótima de operação para as condições de contorno consideradas é de 70 m/min. Tal
velocidade gera variáveis dentro das especificações e otimiza o processo quanto à
produção. A resposta encontrada suporta a redução do montante de testes
empíricos para o direcionamento da velocidade máxima, sugere-se a validação
empírica da velocidade encontrada após a aplicação do Método da Colmeia.
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7 CONCLUSÃO
Park (2008), Sen (2001), Silva (2008) e Madasu (2002) tiveram grande
importância na base deste trabalho quanto a teorias, descrição das variáveis e
equacionamentos relacionados ao tema. Todos os trabalhos anteriores focaram em
substratos planos (não matriciais) e sem alongamento.
O trabalho de simulação do processo de revestimento de um substrato matricial
por adesivo considerou o fluido newtoniano, o substrato não flexível e considerando
um instante da aplicação de forma estática, em vez de móvel. O modelo simplificado
facilitou o tempo de processamento e trouxe respostas com resultados satisfatórios já que comparados a dados reais apresentou uma diferença de 16,8% aceitável para
a aplicação estudada.
A aplicação do Método da Colmeia trouxe os valores de D2 e D3, dimensionais
da interface relacionados à ancoragem e à ausência de trespasse de adesivo, e uma
análise simplificada de todo este processo de fabricação. A faixa ótima encontrada
está entre 30 e 70 m/min, observando os dados obtidos, a limitação do equipamento
e as condições de contorno.
A velocidade máxima encontrada de aplicação do revestimento sobre o
material matricial sem gerar trespasse de adesivo, delaminação e considerando os
limites do equipamento foi de 70 m/min, atendendo à proposta deste trabalho.
Conclui-se que o modelo tem oportunidades de melhoria visando reduzir a
diferença encontrada de D3 de 16,8%, mas que relativamente aos outros valores de
velocidade ensaiados geraram resultados aplicáveis no direcionamento de testes
empíricos, reduzindo o consumo de materiais e recursos despendidos no processo
de desenvolvimento de novos produtos ou de sua otimização.
Há a possibilidade de reduzir essa diferença em próximos trabalhos buscando
valores diferenciados para as características de interação entre fluido e substrato
como tensão superficial, slip length, Ca (número de capilaridade), viscosidade do
adesivo, etc. Recomenda-se, em trabalhos futuros, a utilização de: malha móvel,
substrato flexível, fluido não newtoniano, troca de calor com ar (temperatura versus

101
viscosidade), outros tipos de aplicadores, outros tipos de fluidos e outros tipos de
substratos.
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