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 1. RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo avaliar o equipamento CORONA 

tratamento superficial, buscando reduzir seu custo por meios de estudos e ensaios 

técnicos, garantindo sua eficiência e padrão de qualidade a fim de promover melhor 

viabilidade. O processo CORONA nada mais é que uma descarga de alta voltagem 

(10.000V a 12.000V), em alta freqüência onde dois eletrodos são submetidos a uma 

distância de aproximadamente ( 3mm a 5mm) fazendo um arco voltaico intenso e 

constante, afim de aumentar a tensão superficial de materiais de baixa tensão 

superficial. Esse tipo de tratamento pode ser acoplado a diversos tipos de materiais 

bem como: polipropileno, polietileno, PVC, borracha, filmes metalizados, poliéster, 

entre outros. De acordo com alguns orçamentos realizados foi possível notar o seu 

alto valor no mercado industrial, se baseando nestes orçamentos, o nosso intuito é 

redimensionar o equipamento em questão a fim apresentar uma forma mais 

acessível para público alvo. Embora o equipamento possua um custo significante 

por conta de alguns componentes específicos e importados, foi realizado uma 

pesquisa onde obtivemos resultados que nos mostraram quais componentes seriam 

necessários para diminuir o custo deste equipamento mantendo o seu desempenho 

e se tornando mais competitivo no mercado industrial. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Segundo BRONZE, 2010, atualmente as indústrias do seguimento de 

linha branca (utensílios domésticos), farmacêuticas e automotivas entre outras, 

necessitam de máquinas especificas para realizar gravações em peças, onde irão 

exibir suas marcas, logotipos, insígnias, etc. Para que atendam as expectativas do 

padrão de qualidade do mercado, é necessário utilizar um equipamento que faz um 

tipo de tratamento em peças de baixa tensão superficial que impede a aderência de 

outros materiais. 

 De acordo com STROBEL, 2006 O tratamento superficial com sua 

característica inovadora e tecnológica de modular a tensão elétrica de alta 

freqüência serve para modificar a característica superficial da peça sem alterar as 

propriedades do material resultando em uma melhor qualidade, aumentando seu 

poder de aderência e outras matérias como: cola metalização, tintas entre outros. 



Esse equipamento traz alguma desvantagem? Como desvantagem se 

destaca o seu custo elevado, pois se trata de um investimento significante, onde, 

empresas acabam declinando mediante ao valor orçado. Visando esse fato 

decorrente, pode-se dizer que é possível minimizar o seu custo com algumas 

mudanças no interior do equipamento, mudanças parciais do seu comando interno e 

substituições de componentes mais viáveis, garantindo sua eficiência mantendo-se 

no mercado ficando mais competitivo em relação a valores. 

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo cientifico tem como objetivo propor um método que ira reduzir 

os custos operacionais do corona tratamento superficial, viabilizando a maquina 

tornando-se mais acessível no mercado de impressões técnicas incentivando o 

consumidor a optar pelo nosso produto. 

 

4. METODOLOGIA 

O sistema de estudo adotado nesse projeto será o de comparar duas 

maquinas uma já existente no mercado e outra será modificada com a viabilização 

do material mantendo sua eficiência porem melhorando o custo. 

O modelo existente no mercado possui um alto custo de investimento 

tornando-se assim de difícil acesso para a implantação na indústria, a outra proposta 

é viabilizar essa maquina deixando-a mais acessível no mercado industrial. 

Após o comparativo de dados do modelo existente é possível alterar 

alguns mecanismos internos aumentando sua eficiência porem reduzindo seu custo 

no mercado. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

O tratamento de descarga corona é largamente um dos processos mais 

flexíveis quando se trata de materiais plásticos moldados, intrudidas, tridimensionais, 

filmes metalizados, PVC, PP, teflon, nylon, filmes poliméricos entre 

outros,promovendo adesões de colas e tintas. 

Que pode ser aplicado em diversos ramos de atuação, linha automotiva, 

linha branca, farmacêutica etc. Otimizando o tempo e facilitando processo da 

produção do produto final, de modo geral esse tipo de tratamento é feito por falta de 

tensão superficial, falando quimicamente não inertes. (SELLIN, BRONZE, 2010). 



Sabendo de sua importância foi feito um levantamento de dados onde foi 

possível concluir que mudando alguns componentes conseguiríamos melhorar seu 

rendimento e reduzir seu custo. 

Através desses dados foi feito um dimensionamento de um novo cabeçote 

onde foi possível aumentar sua área de tratamento que antes era de 30mm para 

60mm, dimensionamos também um novo transformador onde sua potencia será 

maior, atendendo nossa necessidade e ainda assim reduzindo seu custo em 50%, 

também foi modificado seu sistema de funcionamento que antes era com placa de 

circuitos para comandos elétricos tendo também uma redução de custos nesse 

processo. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de levantamento de dados e comparações de rendimentos, 

tivemos resultados significativos, onde conseguimos comprovar que a mudança 

desses componentes será eficaz. 

Atualmente seu sistema de acionamento interno é constituído por placas 

de circuito e botoeiras importadas se trata de um projeto bem retroativo onde tornam 

o custo do equipamento elevado. No mercado atual temos temos componentes mais 

modernos e com um custo mais baixo, podendo substituir os componentes do 

equipamento atual garantindo  sua eficiência. 

Seu transformador especial de alta tensão possui uma tensão de entrada 

de 127V  saída de 12KV de 0,06A substituindo o transformador com a tensão de 

entrada de 220V e uma saída de 15KV com 0,06A e tornando-o mais eficiente e 

diminuindo seu custo pois se trata de um produto de pratilheira. 
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