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Resumo

Perez, Eduardo de Britto; Carvalho, Márcio da Silveira. Otimização do
processo de secagem na manufatura de fitas adesivas. Rio de Janeiro,
2004. 177p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia
Mecânica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
O processo de manufatura de fitas adesivas geralmente envolve uma etapa
de retirada dos solventes presentes na solução revestida e formação de uma
camada de material semi-sólido sobre um substrato apropriado.
Devido a alta espessura de adesivo requerida no produto final e a alta
concentração de solventes característica da solução revestida, a secagem se torna,
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muitas vezes, o gargalo do processo produtivo. Ganhos de produtividade em
linhas que podem produzir centenas de milhares de metros quadrados de fita
adesiva por mês são importantes para viabilizar incrementos na oferta ou redução
dos custos operacionais.
Esta dissertação apresenta a análise do processo de secagem de soluções
poliméricas revestidas sobre substratos impermeáveis através do desenvolvimento
de um modelo matemático para representar os fenômenos de transferência de
calor e massa. Também propõe uma metodologia para atingir ganhos de
produtividade utilizando um programa computacional especialmente desenvolvido
para simulação do processo de secagem.
A utilidade da metodologia e da simulação é demostrada por um estudo de
caso realizado na manufatura de fitas adesivas da 3M do Brasil.

Palavras-chave
Secagem; adesivos; soluções poliméricas; substratos impermeáveis;
simulação numérica; otimização.

Abstract

Perez, Eduardo de Britto; Carvalho, Márcio da Silveira. Optimization of
drying process in the manufacturing of adhesive tapes. Rio de Janeiro,
2004. 177p. MSc. Dissertation – Departamento de Engenharia Mecânica,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
In the manufacturing process of adhesive tapes usually there is a step where
the solvents of solution are evaporated in order to allow the formation of a semisolid layer of material over a suitable substrate.
As the final product requires high coating weight and solvent concentration
on adhesive solution is high as well, the drying becomes, most of the time, the
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constraint of the overall process. Productivity increase on machines that can
produce hundred of thousands of square meters of adhesive tapes per month can
represent additional sale volumes or possibility to reduce operating costs.
This dissertation presents the analysis of drying process of polymeric
solutions coated over impermeable substrates through the development of a
mathematical model to represent the heat and mass transfer. It also proposes a
methodology to achieve productivity increases using a computer code specially
developed to simulate the drying process.
The power of this methodology and of the computer-aided simulation is
showed by a case study in the manufacturing department of adhesive tapes at 3M
Brazil.

Keywords
Drying process; adhesives; polymer solution; impermeable substrates;
computer-aided simulation; optimization.
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