Apresentação do Produto

ROBERT BÜRKLE GMBH
Tecnologias de Processo

"Tecnologia de Prensa e Revestimento"

apresenta

Tecnologia de Cura LED UV

23 de maio, 2013

1 // 8

Bürkle unidades LED UV

Estado anterior da tecnologia LED-UV:
• Fontes de luz LED eram arrefecidas a água
• Desvantagem: Parte da energia elétrica poupada
precisa ser gasta para arrefecimento.
UV
(Conv.)
Consumo
de energia
aprox.
Capacidade de
arrefecimento
elétrico
Total

23 de maio, 2013

32 kW

LED UV
(arrefecido
a água)
9,2 kW

71%
economia
teórica

3 kW

32 kW

12,2 kW "apenas" 62%
economia real
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Bürkle unidades LED UV

Desenvolvimento na tecnologia LED UV:
• Vantagens das fontes de
recentemente desenvolvidas:

luz

LED-UV

• Os módulos são totalmente arrefecidos a ar. A
energia elétrica poupada não é mais
desperdiçada no arrefecimento.
• O desempenho dos diodos foi melhorado
reduzindo ainda mais o consumo de energia.

UV
(Conv.)

Consumo de
energia total
aprox.

23 de maio, 2013

32 kW

LED UV
(arrefecido
à água)
7 kW

Quase
80% de
economia real
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Bürkle unidades LED UV

Conceito de linha para um IKEA branco nº 5*
com tecnologia UV convencional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

1. Lixamento da madeira

8.

Cura 2 x Ga

2. RCF: massa sensível a luz, 30 g/m²

9.

RCL: camada base, 11 g/m²

3. Cura 1 x Hg

10. Cura 2 x Ga

4. RCF: massa sensível a luz, 18 g/m²

11. RCL com Opti-roller: camada base, 25 g/m²

5. Cura 4 x Hg

12. Cura 2 x Ga

6. Lixamento massa sensível a luz

13. RCL: camada superior, 4 g/m²

7. RCL: camada base, 11 g/m²

14. Cura 2 x Ga + 3 x Hg

*Conceito pela fábrica de laca Hammen

23 de maio, 2013
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Bürkle unidades LED UV

Conceito de linha para IKEA branco n° 5*
Necessidade de unidades UV comparando uma linha com tecnologia UV convencional
com uma linha com LED UV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3. Cura

1 x 120 W/cm - Hg

3.

Cura 1 x LED 4 W/cm²

5. Cura

4 x 120 W/cm - Hg

5.

Cura 1 x LED 8 W/cm²

8. Cura

2 x 120 W/cm - Ga

8.

Cura 1 x LED 4 W/cm²

10. Cura

2 x 120 W/cm - Ga

10. Cura 1 x LED 4 W/cm²

12. Cura

2 x 120 W/cm - Ga

12. Cura 1 x LED 8 W/cm²

14. Cura

2 x 120 W/cm - Ga
+ 3 x 120 W/cm - Hg

14. Cura 2 x 120 W/cm - Hg

*Conceito pela fábrica de laca Hammen

23 de maio, 2013
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Bürkle unidades LED UV
Conceito de linha para um IKEA branco n°5
Os investimentos na tabela a seguir que compara os custos operacionais entre
tecnologia UV convencional e LED UV se baseiam na seguinte configuração
de máquina:

UV convencional
• Comprimento da esteira transportadora:
2,5 m para os itens 3, 8, 10 e 12,
3,0 m para item 5 e 5,0 m para item 14.
•

•
•
•

Tipo de drive controlado por frequência,
velocidade de abastecimento 1570m/min, não é à prova de explosão,
posicionado fora da zona de risco.
Dispositivo de arrefecimento da
correia para os itens 5, 8, 10, 12 e 14.
120 W/cm unidades de lâmpadas
simples e/ou duplas.
Armário de distribuição com
ligação Profibus.

23 de maio, 2013

LED UV
•
Comprimento da esteira transportadora:
2,5 m para os itens 3, 5, 8, 10 e 12,
3,0 m para item 14.
•
Tipo de drive controlado por frequência,
velocidade de abastecimento 1570m/min, não é à prova de explosão,
posicionado fora da zona de risco.
•
Dispositivo de arrefecimento de correia
para item 14.
•
4 W/cm² ou 8 W/cm² unidades LED
arrefecidas a ar e 120 W/cm unidade
de lâmpada dupla.
•
Armário de distribuição com
ligação Profibus.
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Bürkle unidades LED UV
IKEA branco nº 5 IKEA branco nº 5
UV convencional
Valores básicos
Tempo de trabalho
Tempo de trabalho
Tempo de trabalho
Horas teóricas de operação por ano
Utilização da linha de acabamento
Tempo de execução da linha de acabamento
Tempo de execução, onde as unid. UV estão ligadas
Tempo de execução das unid. de UV
Taxa de juros
Período de amortização
Total de energia ligado
Volume de ar da exaustão
Volume de ar comprimido
Custos fixos de equipamento
Custos de investimento
Custo de investimento para sistema UV de escape de ar (tubo de 15 m/unid. UV)
Juros
Depreciação por ano
Custos variáveis de equipamento
Custo de energia por KW/h
Custo de energia por ano
Custo pelo volume de extração de ar por m³ (verão)
Custo pelo volume de extração de ar por m³ (inverno)
Custos totais pelo volume de extração de ar (50% verão, 50% inverno)
Custo de substituição da fonte de luz + 1/2 custo do refletor
Vida útil de cada fonte de luz
Total de custos por substituição de fontes de luz (17xUV) (6 x LED + 2 x UV)
Custo de ar comprimido
Custo total de ar comprimido por ano
Custos de trabalho por operador
Necessidade de tempo para trocar uma fonte de luz
Necessidade de tempo para serviço e manutenção
Custos de trabalho para trocar as fontes de luz (16xUV) (5 x LED + 2xUV)

Turnos por dia
Horas por turno
Dias por ano
h/ano
h/ano
h/ano
Anos
kW
m³/h
m³/h a 6 bar

2
8
250
4.000
85,00%
3.400
95,00%
3.230
6%
2
512,00
17.800
0,20

2
8
250
4.000
85,00%
3.400
70,00%
2.380
6%
2
99,00
2.200
0,10

€
€
€/ano
€/ano

267.930,00
15.000,00
8.487,90
141.465,00

0,14 €
231.526,40 €
0,0003 €
0,0004 €
20.122,90 €
650,00 €
1.100
32.446,82 €
0,02 €
9,69 €
36,00 €
30,00
20,00
845,67 €

Custos de trabalho de manutenção e serviço
Perda de rendimentos devido a manutenção e serviço (500 €/h)
Custos operacionais anuais para unid. UV durante o período de depreciação

€
€/ano
€/m³
€/m³
€/ano
€/peça
h
€/ano
€/m³ a 6 bar
€/ano
€/h
minutos
minutos
€/ano
UV a cada 80h;
LED a cada 190h
€/ano
€/ano

7.752,00 €
7.463,26 €
450.100,00 €

1.344,79 €
2.558,50 €
422.900,00 €

Custos operacionais anuais para unid. UV após o período de depreciação

€/ano

300.200,00 €

107.400,00 €

23 de maio, 2013

€
€
€
€

LED UV

592.790,00
2.500,00
17.858,70
297.645,00

€
€
€
€

0,14 €
32.986,80 €
0,0003 €
0,0004 €
1.832,60 €
68.000,00 €
15.000
68.553,27 €
0,02 €
3,57 €
36,00 € Economia
60,00
anual
10,00
6%
134,27 €

Economia
anual
64%
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Bürkle unidades LED UV
Vantagens de uma unidade LED UV em comparação com uma unidade de UV clássica:
• Consumo de energia reduzido em cerca de 80% em comparação com uma lâmpada de
descarga de gás convencional.
• Ajuste de energia imediato de 20% - 100% da capacidade específica da lâmpada.
• Liga e desliga instantaneamente (a lâmpada pode ser ligada e desligada sem qualquer
tempo de aquecimento ou de execução.)
• Radiação de LED UV ajustável de acordo com a largura da peça de trabalho.
• Radiação da lâmpada uniforme por toda a largura da peça.
• Nenhum descarte de lâmpadas UV que contenham metais pesados (GA, Hg).
• Baixa temperatura de superfície da peça de trabalho, de aprox. 40°C.
• Carga de ruídos consideravelmente reduzida para os operadores, já que não há
necessidade de um dispositivo de escape.
• Sem exposição dos operadores a ozônio.
• Vida útil das unidades de lâmpada de no mínimo 15.000 horas de funcionamento.
• Excelente cura profunda das camadas UV mesmo com lacas pigmentadas.
• Risco reduzido de fotoiniciadores não curados.

23 de maio, 2013
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