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Boletim Comercial
Tema: BC-017 – A importância das lâminas refletivas na cura UV
O presente boletim comercial tem por finalidade descrever a importância do uso e manutenção preventiva adequada
das lâminas refletivas utilizadas em sistemas ópticos (refletores) de cura UV.

1. Aspectos construtivos e características técnicas
As lâminas refletivas dos refletores de sistemas de cura UV (figura 1) são parte de muita importância no processo
de emissão da radiação. São fabricadas em alumínio de alta pureza (99.99%) e alto índice de reflexão especular
(>95% norma DIN 5036-3). São fabricadas mediante processos de polimento eletroquímico sobre superfícies puras
de alumínio, conferindo assim maior resistência à abrasão. Posteriormente as lâminas recebem dopagem à vácuo de
cobertura nanométrica, o que garante a máxima reflexão dos raios UV e absorção do calor gerado (figura 2).

Fig. 1: Lâmina refletiva especular
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Fig. 2: Reflexão de UV e absorção de IR

São múltiplas camadas de cobertura que garantem o alto índice de reflexão da luz, resistência à oxidação e
abrasão. Lâminas refletivas especulares aumentam em até 20% a reflexão dos raios UV em relação ao alumínio
simples (polido ou não) e respondem por mais de 60% da energia total refletida sobre o substrato a ser curado com
radiação UV.
Dimensões máximas por lâmina: 1250 x 2500mm
Espessura padrão: 0,30mm (outros sob consulta)
Liga: 1085
Camada de liga especular pura: 99,99%
Acabamento: especular de alto desempenho
Dureza: H18
Reflexão especular total: > 95%
Reflexão difusa: < 11%
Com filme de proteção auto-adesivo em PVC (que deve ser removido antes do uso).
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2. Manutenção preventiva
Considerando que pelo menos 60% da radiação recebida no material a ser curado decorre da reflexão dos raios
emitidos pela lâmpada UV sobre a lâmina refletiva é importante atentar à correta manutenção preventiva deste item
do sistema. As lâminas apresentam reflexão otimizada especialmente em comprimentos de onda maiores que 400
nm (faixa UVV). Assim, a degradação esperada da capacidade de reflexão das lâminas ao longo de sua vida útil se
inicia nos comprimentos de onda da faixa UVV e depois avança para a UVA e UVB. O aspecto visualmente brilhoso
das lâminas não significa que elas estão refletindo adequadamente a luz UV justamente porque o olho humano só
observa luz visível e é a luz UV (invisível) que sobre a perda de reflexão após o tempo de uso das lâminas. Em função
disso aconselha-se que as lâminas sejam substituídas a cada 3.000 horas de uso do equipamento em empresas que
trabalham com regime de 8 horas diárias. Quando a empresa trabalhar em regimes de trabalho superiores
aconselha-se que as lâminas sejam substituídas a cada 2.000 horas de uso. Processos particulares onde o
aquecimento seja acelerado demandam inclusive por manutenções em tempos mais curtos. É um investimento
relativamente pequeno na manutenção preventiva que pode evitar uma série de transtornos e prejuízos decorrentes
de cura ineficiente dos materiais. Avalie o custo x benefício vantajoso.
As lâminas refletivas adequadamente instaladas nos refletores UV também são responsáveis pela refrigeração do
sistema, com a dissipação do calor (IR) gerado pela lâmpada pelo refletor UV (figura 3) e reflexão da emissão UV
necessária ao processo de polimerização.

Fig. 3: Refletor aletado de dissipação do calor absorvido pela lâmina refletiva

Sem a troca de lâminas elas deixam de absorver o calor gerado e o refletem sobre o substrato a ser curado,
aumentando assim o calor circulante e danificando o material e a lâmpada. A troca periódica das lâminas reduz o
calor concentrado. Os refletores VisionCure™ (figura 4) do tipo troca rápida viabilizam os procedimentos de
manutenção preventiva.
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Fig. 4: Refletor de troca rápida de lâminas e lâmpadas

Juntamente com a limpeza das lâmpadas, cuja periodicidade deve ser avaliada em função do nível de
contaminantes no ambiente, deverá ocorrer a remoção de poeiras e sujidades da lâmina refletiva com flanela lisa
(que não solte resíduos) umedecida em água com sabão neutro. Após a limpeza deverá ser realizada a secagem da
lâmina com flanela seca. Não devem ser utilizados produtos químicos (polidores, álcool, etc) ou ar comprimido
contaminado com água ou óleos pois a deposição destes materiais sobre a cobertura especular nanométrica da
lâmina (brilho e capacidade de reflexão) a danificará assim que o bulbo for ligado.
Ao repor as lâminas, durante o processo de instalação, não amassar ou modificar a curvatura destas. Quanto
mais encostada no perfil refletivo melhor será a refrigeração da lâmina e a congruência focal dos raios UV por ela
projetados.
Seguindo todos os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva é possível se obter até o dobro de
durabilidade das lâmpadas, reduzir o calor no processo e consumir menos energia elétrica na cura.

Maiores detalhes podem ser obtidos consultando nosso blog.
www.visioncure.com.br/blog
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