
 

 

 

Przewodnik jak wybrać i używać 

systemy emitujące UV 

 

 

 

 



 

Zalety UV 
 
Technologia utwardzania światłem pozwala 
producentom obniżyć koszty produkcji, 
produkować produkty o wyższej jakości i 
uniknąć używania szkodliwych produktów 
chemicznych już od ponad 30 lat. Pomimo, 
że każdy może dostrzec korzyści ze 
stosowania produktów utwardzanych UV, 
istnieje kilka cech i korzyści które klient 
powinien znać: 
 

Właściwości 
UV 

Korzyści UV 

Szybkie 
utwardzanie za 
pomocą światła 

„na żądanie” 

 Zmniejszenie kosztów 

 Krótsze czasy cyklu 
 Krótszy czas dostawy do 

klienta 
 Lepsza inspekcja 
 Mniej stacji montażowych 
 Łatwe ustawienie części przed 

utwardzaniem 
 Nie wymaga ciepła/pieca  

Jednoskładniko
we 

 Nie wymaga mieszania 

 Mniej odpadów 

 Tańsze dozowanie 

 Brak odpadów niebezpiecznych 

 Brak mieszalników statycznych 

 Łatwiejszy w obsłudze/ 
utrzymaniu system dozujący 

Przyjazne dla 
użytkownika i 

środwiska 

 Przyjazne w miejscu pracy 

 Brak zagrożenia wybuchem 

 Mniej problemów zdrowotnych 
 Redukcja kosztów 

regulacyjnych 
 Redukcja kosztów utylizacji 

 
TWORZENIE BARDZIEJ EFEKTYWNYCH 
PRODUKCJI 
 

Zdając sobie sprawę z ogromnych możliwości 
oszczędności, rozszerzonej możliwości 
projektowania i bycia przyjaznym dla 
środowiska, na początku roku 1980 Dymax 
wprowadził kleje i powłoki utwardzane 
światłem UV. Od tamtej pory firma 
specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań UV 
i obecnie oferuje szeroką gamę produktów 
oraz sprzętu emitującego UV. Nasze 
materiały i sprzęt stosowane są w szerokim 
zakresie aplikacji: elektronicznych, 
medycznych, przemysłowych, samolotowych, 
optycznych, motoryzacyjnych jak i w 
przemyśle AGD. Jako producent zarówno 

klejów i powłok utwardzanych światłem UV 
jak i sprzętu emitującego promienie UV, 
jesteśmy w pełni świadomi potrzeb 
dostosowania sprzętu potrzebnego do 
utwardzania z chemią stosowanych 
produktów. 
 
Próbki klejów i próby z maszynami UV 
pozwalają naszym klientom dokonać pełnej 
oceny produktu przed zakupem w DYMAX. 
Ponadto, DYMAX dysponuje inżynierami 
którzy pomogą doradzić materiał, sprzęt i 
pomogą przystosować cały proces wprost do 
Państwa potrzeb. Jeśli to możliwe, 
inżynierowie są wstanie przeprowadzić testy 
na Państwa aplikacji. Jeśli testy wskażą, że 
żadna z ponad 3 tys. formuł nie nadaje się do 
Państwa aplikacji jesteśmy w stanie 
poszukać odpowiedniego dla Państwa. 
Poradnik ten pomoże Państwu w wyborze 
najlepszego dla Państwa potrzeb systemu 
utwardzanego światłem UV. Będzie również 
pomocny w stworzeniu skutecznego i 
kontrolowanego procesu prowadzonego z 
użyciem światła UV. Jeśli są Państwo 
zainteresowani uzyskaniem więcej informacji 
na temat produktów i sprzętu oferowanego 
przez firmę DYMAX, prosimy o kontakt z 
dystrybutorem firmą MILAR (www.milar.pl) 
lub zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej 
strony producenta www.dymax.com  

 
Odwiedź stronę www.dymax.com , aby 
dowiedzieć i nauczyć się więcej o procesie 
utwardzania światłem UV, jak i 
kompatybilnych produktach.  
 
 

http://www.milar.pl/
http://www.dymax.com/
http://www.dymax.com/


 
 

Przegląd przez systemy emitujące światło UV 
 
LAMPY PUNKTOWE 
 
Lampy punktowe oferowane przez firmę 
DYMAX zapewniają bardzo wysoką 
intensywność emitowanego światła UV 
(3,000-8,000 mW/cm2 (320-395 nm) na 
niewielkim obszarze (zwykle poniżej 5mm 
średnicy)). Intensywność ta przekłada się na 
bardzo krótki czas utwardzania (0,5-5s.). 
Lampy te wykorzystują czasową lub 
manualną migawkę i zwykle wymagają 
niewielkiej zewnętrznej osłony. 
Lampy punktowe są idealne do utwardzania 
niewielkich obszarów i mogą być łatwo 
przystosowane do zautomatyzowanych linii.  
 
KOMORY EMITUJĄCE UV 
 
Komory emitujące UV oferują średnie lub 
wysokie intensywności emitowanego światła 
(75-225 mW/cm2 na dużej powierzchni 
(127mm x 127mm lub 203mm x 203mm)). 
Lampy te są najlepszym rozwiązaniem do 
utwardzania elementów o średnicy 12,7mm 
lub wielu drobnych elementów jednocześnie. 
Lampy te mogą być włączone do 
przenośników, zautomatyzowanych 
systemów, lub służyć jako wolno stojące 
lampy. 
 
LAMPY PRZENOŚNIKI 
 
Lampy te łączą w sobie możliwości komory i 
lampy punktowej.  Korzyści z zastosowania 
przenośników obejmują zarówno krótkie 
czasy utwardzania jak i możliwość 
utwardzania większych elementów. Istotną 
zaletą tego systemu jest to, że kompletnie 
odizolowuje operatora od światła UV. 
Systemy przenośne posiadają pas o 
szerokości 30 cm i mogą być skonfigurowane 
aby utwardzać obszar o szerokości 15-30 cm. 
Prędkość pasa jest w pełni kontrolowana. 
Systemy przenośne mogą być wyposażone w 
różnego rodzaju lampy. W jednym systemie 
może znajdować się nawet do czterech lamp. 
 
 
 

 
 

 
BlueWave® 200 Spot-Curing System 

 
 
 

 
5000-EC Flood Lamp 

 
 
 

 
Conveyor System UVC-5 

 
 
 
 



 

Przegląd przez systemy emitujące światło UV 
 
RADIOMETRY 
 
Radiometr jest urządzeniem które mierzy 
natężenie i/lub związane z nim dawkę światła 
o określonej długości fali. Światło UV nie jest, 
z definicji, widzialne i radiometr jest 
wymagany do ustalenia natężenia UV. 
Radiometr ACCU-CALTM 50 jest idealny do 
mierzenie natężenia UV w lampach 
punktowych, komorach i przenośnikach. 
Urządzenie to mierzy intensywność i dawkę 
w zakresie 320-395nm. Zdolność do pomiaru 
natężenia światła jest przydatna z trzech 
powodów: pozawala utrzymać i kontrolować 
prawidłowy proces utwardzania, zapewnia 
„przyjazny” dla pracownika proces (bez 
narażanie na UV) i mierzy przenikalność 
światła przez materiał. 
 
 
 
NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE 
 
Przewodnik ten zawiera najbardziej 
popularne systemy emitujące światło UV oraz 
przyrządy służące do pomiaru ich 
intensywności. Dodatkowy sprzęt i akcesoria 
są dostępne na specjalne zamówienie. Firma 
DYMAX może dostarczyć dodatkowe 
przenośniki (szersze, krótsze, szybsze), 
systemy dozowania i igły dozujące i wiele 
więcej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACCU-CALTM 50 

 
 
 

 
30” Wide UV Light-Curing Conveyor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Podstawy dotyczące UV 
 
Dostarczenie optymalnego, gwarantującego 
udany proces UV systemu wymaga 
znajomości następujących pojęć kluczowych.  
 
Wyższa intensywność = szybsze 
utwardzanie – intensywność jest energią 
światła docierającego do powierzchni w 
jednostce czasu i mierzona jest w mW/cm2.  
Wyższe natężenie światła (przy odpowiedniej 
długości fali) z reguły zapewnia szybsze 
utwardzanie.  
 
Lampy o krótkiej i długiej fali – sprzęt firmy 
DYMAX może być wyposażony w żarówkę o 
emisji krótkiej fali (UVB i UVC) lub w żarówkę 
o emisji fali długiej (UVA i widzialne). Drugi 
rodzaj żarówek polecany jest do utwardzania 
produktów firmy DYMAX (oraz innych 
dostępnych na rynku) ze względu na ich 
głębie i znaczną intensywność utwardzania w 
świetle widzialnym. 
 
Wpływ na intensywność – odległość od 
końcówki lampy zawsze wpływa na 
intensywność. Natężenie maleje wraz ze 
wzrostem odległości od źródła 
promieniowania, zwłaszcza w lampach 
punktowych. Intensywność utwardzania 
zostaje również zmniejszona po przez 
podłoża które przepuszczają mniej niż 100% 
światła potrzebnego do utwardzenia. Postęp 
w technologii utwardzania światłem UV 
pozwala na utwardzanie większości 
przeźroczystych podłóż, nawet tych które są 
całkowitymi blokerem UV. 
 
Maksymalna grubość utwardzania – 
ponieważ każdy materiał absorbuje światło, 
każdy ma maksymalną głębokość 
utwardzania. Dla większości produktów 

DYMAX głębokość ta wynosi od 6,35mm do 
12,7mm.  
Określanie całkowitego utwardzania – 
zmienianie stanu skupienia z ciekłego w stały 
jest prostą definicją utwardzania. Pełniejsza 
definicja mówi, że utwardzanie jest 
kompletne, jeżeli dalsze działanie światła nie 
poprawia właściwości produktu. Dokładne 
badania warunków utwardzania mogą być 
wykorzystane do określenia minimalnego 
czasu naświetlania i/lub minimalnego 
natężenia niezbędnego do pełnego 
utwardzenia.  
 
Cienie – w takim obszarze materiał nie 
utwardzi się, chyba że zapewnimy 
odpowiednią długość fali, intensywność i czas 
naświetlania. Niektóre produkty DYMAX dają 
się utwardzać w zacienionych miejscach za 
pomocą temperatury. 
 
Tlenowe zahamowanie – w niektórych 
przypadkach, powierzchnie wystawione na 
działanie tlenu podczas utwardzania mogą 
pozostawać lepkie po procesie. 
Spowodowane jest to przez inhibicje tlenem. 
Tlen zawarty w powietrzu spowalnia 
utwardzanie górnych warstw narażonych na 
jego działanie. Lepkość powierzchni nie musi 
oznaczać niecałkowitego utwardzenia i może 
być obserwowana (w niektórych produktach) 
nawet po całkowitym utwardzeniu. Ogólnie 
rzecz biorąc, istnieją cztery sposoby 
zminimalizowania lub wyeliminowania inhibicji 
tlenem: 

 Dłuższe i/lub o większej intensywności 
utwardzanie 

 Używanie lamp o krótkiej emisji fali 
 Dobór materiału o innych parametrach 

utwardzania 
 Utwardzanie w obecności gazu 

obojętnego 



 

Projektowanie procesu utwardzanego UV 
 
Istnieje wiele czynników, które muszą być 
brane podczas projektowania procesu UV. 
 
Intensywność – dobrze zaprojektowany 
proces utwardzania światłem UV przewiduje 
utwardzanie z nadmiarem intensywności. 
Nadmiar ten zapewnia zarówno 
bezpieczeństwo jak i długą żywotność 
żarówki. 
 
Dopasowanie widma – bardzo ważne jest 
odpowiednie dopasowanie widma lampy do 
widma potrzebnego do utwardzenia 
materiału. DYMAX dostarcza lampy o krótkiej 
i długiej fali. Lampy o dłuższej fali emitują 
UVA i polecane są do utwardzania 
materiałów w głębokich sekcjach, a lampy o 
krótkiej fali emitują UVB/UVC i 
rekomendowane są do utwardzania 
powierzchniowego.  
 
Obszar utwardzania – obszar, który ma 
zostać utwardzony jest niezmiernie istotny 
przy doborze lampy UV. Lampy punktowe 
nadają się do obszarów o średnicy 12,7mm, 
lampy komorowe 203x203mm, a systemy 
przenośnikowe do większych. 
 
Utwardzanie wielu detali jednocześnie – w 
niektórych przypadkach, bardziej wydajne 
jest utwardzanie wielu detali jednocześnie 
używając lampę komorową, niż utwardzanie 
każdego detalu z osobna. Na przykład, lampa 
punktowa może utwardzać mały element co 3 
sekundy (lub 20 na minutę), gdy lampa 
komorowa utwardza 20 elementów co 15 
sekund (lub 80 na minutę). 
 
Wiele stacji utwardzania – w 
zautomatyzowanej linii produkcyjnej, gdzie 
wymagany czas utwardzania przekracza czas 
trwania cyklu, warto zastanowić się nad 
użyciem wielu stacji utwardzania. Na 
przykład, gdy dana część wymaga 9 sekund 
utwardzania, a cykl wynosi 3 sekundy, każda 
część może być utwardzana przez 3 sekundy 
pod trzema osobnymi lampami. Krótkie 
przerwy podczas utwardzania są 
akceptowalne.  
 

 
Bezpieczeństwo – odpowiednio dobrane 
urządzenie i szkolenie operatorów są 
kluczem do zapewnienia bezpiecznego 
procesu utwardzania światłem UV. 
 
Kontrola – jeżeli nie zapewnimy 
wystarczającej długości fali, intensywności i 
czasu trwania, większość materiałów 
pozostanie nieutwardzona. W celu 
zapewnienia odpowiedniego czasu 
ekspozycji, lampy punktowe zaopatrzono w 
dodatkowy pedał regulujący czas ekspozycji. 
Dostępny również z lampami komorowymi. 
Cyfrowy kontroler prędkości systemów 
przesyłowych, zapewnia odpowiedni czas 
ekspozycji dla tych systemów. 
 
Intensywność lampy powinna być regularnie 
monitorowana za pomocą radiometru.  
Wymiana żarówki i/lub odpowiednia 
konserwacja lampy powinny być 
przeprowadzane, gdy intensywność lampy 
spada poniżej ustalonej wcześniej wartości 
minimalnej. 
 
Żywotność żarówki – koszt wymiany 
elementów urządzenia może być ważnym 
czynnikiem przy wyborze odpowiedniej 
lampy. Ogólnie rzecz biorąc, niskie koszty 
wymiany żarówki są osiągane poprzez wybór 
lamp o intensywności gdzie jej straty mogą 
być akceptowalne, co tym samym rozszerza 
dopuszczalną żywotność żarówki. 
 

cena żarówki x częstotliwość = koszt 
wymiany żarówki 

 

 
Lampy punktowe DYMAX są idealne do 

automatycznych procesów. 
 



 

Systemy UV – Lampy punktowe 
 
BlueWave® 200 z regulacją natężenia 
Lampa punktowa BlueWave® 200 oferuje 
najwyższą intensywność i najbardziej 
przyjazny dla użytkownika system UV. Lampa 
emituje przede wszystkim promieniowanie 
UVA i niebieskie światło widzialne (300-
450nm) i jest przeznaczona do utwardzania 
klejów, lakierów i zalew. Z początkową 
intensywnością żarówki ponad 17 W/cm2 i 
czasem utwardzania 0,5-5 sekund. 
 
Żarówki używane w lampach punktowych 
degradują się w miarę użytkowania, emitując 
coraz mniejszą intensywność (Wykres 1.). 
Przed rozpoczęciem produkcji, funkcja 
regulacji intensywności pomaga 
użytkownikowi w ustaleniu dopuszczalnego 
natężenia. Podczas produkcji, funkcja ta 
może być wykorzystywana do utrzymania 
intensywności w dopuszczalnym zakresie.  

Opcja regulacji intensywności 

 
 

Pomiar natężenia może być łatwo dokonywany 
za pomocą radiometru firmy DYMAX ACCU-
CAL

TM
 50. Regularne dokonywanie pomiarów 

natężenia podczas procesu produkcyjnego, 
wskaże czy dodatkowa regulacja intensywności 
jest wymagana. Ta metoda pomiaru zapewnia 
najdokładniejsze odczyty, które są 
podejmowane przez światłowód ustawiony przy 
produkcji.  
 
Lampa BlueWave

®
 200 zawiera integralną 

migawkę, która może być uruchamiana za 
pomocą pedału lub czasomierza, co czyni ją 
idealną zarówno dla procesów manualnych jak i 
zautomatyzowanych. Uniwersalne wejście 
zasilania zapewnia stałą wydajność przy 
dowolnym napięciu (90-264V, 47-63 Hz). 
 

 
 

 
BlueWave

®
 200 z regulacją natężenia 

 

Właściwości BlueWave
®
200 

Nr. seryjny 38905 (wersja NA, standardowa 
115V) 

38605 (wersja międzynarodowa) 

Intensywność >17,0001 mW/cm2 

Regulacja Manualna, 1-100% 

Światłowody Różne opcje 

Obszar utw. < 12,7 mm 

Przesłona Czasowa i manualna 

Czas życia 
żarówki 

2,000 godzin (od startu) 

Zasilanie Automatyczne przełączanie 90-
264V, 47-63Hz 

1
 Mierzona z 5mm światłowodem za pomocą 

radiometru ACCU-CAL
TM

 50 (320-395nm) 
 
 
 
Wykres 1. 

 
 
 
 
 



 

Systemy UV – Lampy punktowe 
 

BlueWave® LED Prime UVA 
 
Lampa o wysokiej intensywności BlueWave® 
LED została zaprojektowana do szybkiego 
utwardzania powłok lakierniczych, jak i 
wiązania kleju z metalem, szkłem, 
poliwęglanem, PVC, PET, oraz wielu innych 
podłoży. Ta niezmiernie prosta w obsłudze 
lampa emituje natężenie światła do ponad 15 
W/cm2 i zapewnia możliwość ręcznej regulacji 
natężenia od 0-100%. Jest kompatybilna z 
różnego rodzaju światłowodami.  
 
BlueWave® LED posiada elektroniczny układ 
kontroli ekspozycji, który może być 
uruchamiany za pomocą pedału lub PLC. 
Układ zasilający zapewnia spójne działanie 
pomimo wahań napięcia wejściowego. Niski 
koszt początkowy, długotrwały i niezawodny 
światłowód, długość życia żarówki LED do 
ponad 50,000 godzin sprawiają, że lampa 
BlueWave® LED jest bardzo wydajnym i 
ekonomicznym systemem. 
 
 

Właściwości BlueWave
®
 LED Prime UVA 

Nr. seryjny 40321 (wersja z światłowodem) 

40322 (wersja bez światłowodu) 

Intensywność >151 mW/cm2 

Regulacja Manualna, 0-100% 

Światłowody Różne opcje 

Obszar utw. < 12,7 mm 

Przesłona Czasowa i manualna 

Czas życia 
żarówki 

50,000 godzin (od startu) 

Zasilanie Automatyczne przełączanie 
100-240 VAC, 47-63Hz 

1
 Mierzona z 5mm światłowodem za pomocą 

radiometru ACCU-CAL
TM

 50 LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BlueWave

®
 LED Prime UVA 

 

Utwardzanie za pomocą diód 
elektroluminescencyjnych ( LED) 
 
Lampa BlueWave® LED generuje energię 
potrzebną do utwardzania produktów za 
pomocą diód LED o wysokiej intensywności. 
Diody LED mają wiele zalet w stosunku do 
tradycyjnych żarówek między innymi 
charakteryzują się stałym natężeniem w 
ciągu pracy, nie wymagają czasu 
nagrzewania, a ich żywotność to aż 50,000 
godzin. Stosunkowo wąskie pasmo 
częstotliwości wytwarzane przez diody LED 
nie generuje wysokich temperatur podczas 
utwardzania, dzięki czemu urządzenie to 
doskonale nadaje się do stosowania z 
substratami wrażliwymi na temperaturę.  
 
Wykres 2. 

 
Widmo UVA dla lampy BlueWave

®
 LED Prime UVA 

 
 
 
 
 



 

Systemy UV – Lampy punktowe 
 

BlueWave® 75 z regulacją natężenia 
 
Lampa BlueWave® 75 jest prostą w obsłudze 
lampą zaprojektowaną do utwardzania 
powłok, klejów i zalew. BlueWave jest 
kompatybilna z różnego rodzaju 
światłowodami. Typowe utwardzanie 
produktów zachodzi w czasie 1-10 sekund 
przy natężeniu ponad 9 W/cm2 (początkowe).  
 
Żarówki używane w lampach punktowych 
degradują się w miarę użytkowania, emitując 
coraz mniejszą intensywność (Wykres 1.). 
Przed rozpoczęciem produkcji, funkcja 
regulacji intensywności pomaga 
użytkownikowi w ustaleniu dopuszczalnego 
natężenia. Podczas produkcji, funkcja ta 
może być wykorzystywana do utrzymania 
intensywności w dopuszczalnym zakresie.  
Typowa długość życia żarówki to około 2,000 
godzin. 
 
Lampa BlueWave® 75 zawiera integralną 
przesłonę, która może być uruchamiana za 
pomocą pedału. Układ zasilający zapewnia 
spójne działanie pomimo wahań napięcia 
wejściowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Właściwości BlueWave
®
 75 

Nr. seryjny 40078 (wersja NA, standardowa 
115V) 

40079 (wersja międzynarodowa) 

Intensywność >9,0001 mW/cm2 

Regulacja Manualna, 1-100% 

Światłowody Różne opcje 

Obszar utw. < 12,7 mm 

Przesłona Czasowa i manualna 

Czas życia 
żarówki 

2,000 godzin (od startu) 

Zasilanie Automatyczne przełączanie 90-
264V, 47-63Hz 

1
 Mierzona z 5mm światłowodem za pomocą 

radiometru ACCU-CAL
TM

 50 (320-395nm) 

 
 
 
 

 
Lampa punktowa BlueWave

®
 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Światłowody dla lamp punktowych 
 
 
ŚWIATŁOWODY 
Światłowód przekazuje UV i światło widzialne 
od źródła zamontowanego wewnątrz 
urządzenia do obszaru utwardzania. Istnieje 
wiele czynników do rozważenia przy wyborze 
odpowiedniego światłowodu do Państwa 
potrzeb.  
 
Długość – światłowody DYMAX są zwykle o 
długości jednego metra, choć dostępne są 
również inne długości (np. 1,5 m) 
 
Średnica – jednowiązkowe światłowody 
dostępne są o wymiarach średnicy 
wewnętrznej: 3mm, 5mm i 8mm. Chociaż w 5 
mm światłowodzie można zarejestrować 
większe natężenie, to 8 mm światłowód 
zapewnia skuteczniejsze utwardzanie 
(intensywność x obszar), ponieważ większa 
średnica przechwytuje więcej światła 
emitowanego przez żarówkę. Średnica 
wewnętrzna światłowodów wielowiązkowych 
to 3mm.  
 
Światłowody wielowiązkowe – światło 
emitowane przez lampy punktowe może być 
przekazywane za pośrednictwem jednego 
światłowodu lub podzielone pomiędzy kilka 
światłowodów. Każda wiązka emituje takie 
samo natężenie (±10% dla światłowodów 
wypełnionych płynem) i posiada wspólną 
przysłonę. Dostępne światłowody: 
wypełnione płynem lub włóknem kwarcowym. 
 
Podłączanie – istnieją dwa rodzaje złączy 
stosowanych w przemyśle, złącza „Wolf” i  
 

 
 
„D”. Firma DYMAX zapewnia światłowody z 
oboma rodzajami złącz, chociaż złącze „D” 
jest złączem standardowym i 
wykorzystywanym w lampach DYMAX 
(złącza „Wolf” były wykorzystywane w 
starszych modelach).  
 
Obszar utwardzania/natężenie vs. 
Odległość od światłowodu – natężenie 
emitowanego światła UV i widzialnego różni 
się w zależności od odległości od 
światłowodu.  W rezultacie, gdy natężenie 
zmniejsza się obszar utwardzania wzrasta, 
wraz z odległością od końca światłowodu. 
Rysunek poniżej opisuje tą zależność dla 
5mm światłowodu.  

 
 

Światłowody dostępne dla lamp BlueWave® 200/75/ LED Prime UVA 
Numer seryjny Opis światłowodu  

(wszystkie wymienione światłowody w tabeli są wypełnione 
płynem) 

5720 Jednowiązkowy 5mm x 1 metr 

5721 Jednowiązkowy 5mm x 1,5 metra 

5722 Jednowiązkowy 8mm x 1 metr 

38476 Dwuwiązkowy 3mm x 1 metr 

38477 Trzywiązkowy 3mm x 1 metr 

38478 Czterowiązkowy 3mm x 1 metr 



 

Akcesoria dla lamp punktowych 
 
Istnieje wiele akcesoriów dostępnych dla lamp 
BlueWave

®
 200, BlueWave

®
 LED Prime UVA i  

BlueWave
®
 75. Po więcej szczegółów proszę 

skontaktować się z lokalnym dystrybutorem 
firmy DYMAX firmą MILAR (www.milar.pl).  
 
STOJAKI DO ŚWIATŁOWODÓW 
Stojak do światłowodu wyposażony jest w 60 
cm elastyczne ramię, w którym można 
zamontować wiązkę o średnicy 3mm, 5mm lub 
8mm. Stojak ten oferuje pole do pracy o 
wymiarach 127mm x 127mm i zapewnia 
powtarzalne, bez użycia rąk utwardzanie. 
PN39700 

 
 
ŚWIATŁOWODY 
Światłowody (sprzedawane osobno) wymagane 
są aby używać lamp UV. Dostępne w szerokim 
zakresie konfiguracji wliczając: ilość wiązek, 
różnorodne średnice i długości światłowodów. 
Najbardziej popularne światłowody zestawiono 
na poprzedniej stronie.  

 
 
RADIOMETR ACCU-CAL

TM
 50 

Światło UV jest z definicji 
niewidzialne. Radiometry 
używane są do pomiary 
natężenia emitowanego 
promieniowania przez 
lampy punktowe, 
komorowe i przesyłowe. 
PN39560 
 
 

 

 
OKULARY OCHRONNE 
Firma DYMAX zaleca, aby operatorzy 
używający urządzeń emitujących UV nosili 
okulary ochronne. Wszystkie okulary firmy 
DYMAX blokują ponad 99,9% promieniowania. 

 

 
 
 
 

SOCZEWKI 
Zamiana lampy punktowej w komorową z 
przesłoną – tak, jest możliwa. Soczewki 
skupiają światło emitowane z lampy punktowej, 
żeby stworzyć jednolity obszar utwardzania 
(<5% różnicy). Uzyskiwane pola to: 50,8mm x 
50,8mm lub 127mm x 127mm. Soczewki te 
wykorzystują światłowód o średnicy 8mm 
(sprzedawany osobno). 

 
 
 

ADAPTERY 
Adapter może być dołączony do końca 
światłowodu, aby pomóc użytkownikowi w 
doprowadzeniu światła UV do trudno 
dostępnych miejsc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opis PN 

Clear 35284 

Dark 35286 

Tinted 35285 

Opis PN 
50,8x50,8mm 
(~100 mW/cm

2
) 

38699 

127x127mm 
(~30 mW/cm

2
) 

38698 

Opis PN 

3mm/60
0
 39029 

3mm/90
0
 39030 

5mm/60
0
 38042 

5mm/90
0
 38049 

8mm/60
0
 39334 

8mm/90
0
 39333 

http://www.milar.pl/


 

Komory emitujące UV 
 
Komory emitujące UV produkowane przez firmę DYMAX są idealne do utwardzania dużych 
elementów lub utwardzania wielu małych urządzeń jednocześnie. Lampy te emitują natężenie 75-
225 mW/cm2 i są w stanie utwardzić większość klejów, uszczelniaczy, lakierów w ciągu 30 
sekund. Lampy te mogą być użyte w automatycznym systemie lub zamontowane na przenośniku. 
Ponadto systemy te można wykorzystać jako jednostki stacjonarne z różnymi przesłonami. 
 

Obszar utwardzania (203x203 mm) Obszar utwardzania (127x127 mm) 

 
2000-EC Modular – 75 mW/cm2 

 
5000-EC Modular – 225 mW/cm2 

 
2000-EC Modular z dodatkowymi opcjami 

 
5000-EC Modular z dodatkowymi opcjami 

 
 
 
 

 
Rozkład widmowy dla lamp 2000-EC i 5000-EC z 

użyciem standardowej żarówki halogenowej 

 

 
Intensywność generowana przez lampy DYMAX jest w 
miarę stała. Degradacja lampy na poziomie 10% przez 

pierwsze 1,000 godzin jest typowa ( 
wyłączania/włączania co 8 godzin). Częstsze 

włączanie/ wyłączanie szybciej zużywa lampę. 
 
 



 

Przysłony i osłony dostępne z komorami UV 
 
PRZESŁONY (MIGAWKI) 
Włączanie i wyłączanie żarówki między 
cyklami jest niewskazane lub uciążliwe, 
ponieważ każdy cykl on/off skraca cykl życia 
żarówki. Żarówka po wyłączeniu wymaga 5 
minut na powtórne rozgrzanie. Rozwiązaniem 
może być zastosowanie przesłony, aby 
chronić system między cyklami. Przesłony 
mogą kontrolować czas naświetlania, 
redukować generowane ciepło na 
powierzchni substratu jak i chronić operatora 
przed naświetlaniem UV. Firma DYMAX 
dysponuje dwoma rodzajami przysłon. Obie z 
nich mogą być używane z komorami 2000-
EC i 5000-EC.  

 
Przysłona ZIP™ - Tryb czasowy lub ręczny. 
Kontrolowana za pomocą pedału lub PLC. 

 

 
Migawka ręczna – najbardziej ekonomiczna 

z dostępnych migawek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSŁONY 
Firma DYMAX oferuje dwa rodzaje 
standardowych osłon używanych z lampami 
2000-EC i 5000-EC. Obie osłony są w 100% 
nie przepuszczalne dla UVA i dodatkowo 
przyciemniane. 
 

 
Osłona Light – osłona zapewniająca 

ochronę 3600 z uchylnymi drzwiczkami i 
wysuwaną szufladką. Kompatybilna z 

migawkami DYMAX. 
 

 
Mounting Stand Kits – najbardziej 

ekonomiczne i opłacalne, zapewniają 
ochronę z trzech stron. Niekompatybilne z 

migawkami DYMAX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Systemy przenośnikowe 
 
Standardowe systemy przenośnikowe firmy 

DYMAX posiadają pas transmisyjny o 

szerokości od 12 do 20 cm i mogą zostać 

wyposażone w różnego rodzaju lampy UV. 

 

System przenośnikowy DYMAX UVC-8 

wyposażony jest w pas o szerokości 200mm 

wykonany z Teflonu. Może być zaopatrzony 

w jedną lub dwie lampy (2000W). Odległość 

lamp od pasa transmisyjnego może być 

manualnie zmieniana pomiędzy 70 a 120mm. 

Prędkość pasa regulowana jest w zakresie 1-

15m/min. Opcjonalnie dostępne „reflektory” 

do utwardzania materiałów wrażliwych na 

temperaturę. 

 

System przenośnikowy DYMAX UVC-5 

wyposażony jest w pas o szerokości 120mm. 

Czas utwardzania może być regulowany za 

pomocą regulacji prędkości pasa 

transmisyjnego w zakresie od 0,1-11m/min. 

W przeciwieństwie do UVC-8, zasilanie 

zostało oddzielone od pasa i została 

zamontowana lampa UV, w celu utworzenia 

minimalnego obszaru utwardzania. 

 
Korzyści z używania systemów 
przenośnikowych 
 
 Szybkie utwardzanie o dużej 

wydajności 

 Niezawodny projekt ciężkich 

przenośników 

 W pełni ekranowana obudowa lampy 

 Wykwalifikowana pomoc techniczna 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Specyfikacja Wymiary 
Źródło 
świtała 

1-2x2000W Długość 2400 mm 

VAC 380 V Wysokość 700 mm 

Moc 8 kW Szerokość 1100 mm  

 
 

 
 

Specyfikacja Wymiary 
Źródło 
świtała 

850 W Długość 800 mm 

VAC 230 V Wysokość 280 mm 

Moc 1,4 kW Szerokość 240 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Radiometry 
 
Radiometr jest urządzeniem za pomocą 
którego można zmierzyć natężenie i/lub energię 
związaną ze światłem o określonej długości fali. 
Światło UV jest z definicji światłem 
niewidzialnym, więc do pomiaru jego 
intensywności niezbędny jest radiometr. 
Firma DYMAX oferuje radiometr typu ACCU-
CAL™ 50 do lamp punktowych, komorowych i 
przenośnikowych. Zdolność mierzenia 
natężenia światła jest użyteczna z trzech 
powodów: 

1. Utrzymanie procesu utwardzania – 
radiometrem można zmierzyć czy 
natężenie światła jest powyżej 
intensywności „degradacji żarówki”. 
Radiometr używany jest w procesach 
związanych z światłem, a termometr w 
procesach związanych z temperaturą. 

2. Zapewnienie przyjaznego środowiska 
pracy – za pomocą radiometru można 
określić czy promieniowanie UV dociera 
do operatorów lub obserwatorów. 

3. Pomiar wartości transmisji przez 
substrat - Radiometr może być 
używany do pomiaru prędkości 
transmisji różnych długościach fali przez 
substraty, które pochłaniają 
promieniowanie UV lub światło 
widzialne. W celu zapewnienia 
skutecznego procesu utwardzania 
niezbędnym jest pomiaru natężenia 
światła osiąganego w materiale poniżej 
podłoża interwencji. 

 
Radiometr ACCU-CAL™ 50 
Radiometr ten pozwala na pomiar 
intensywności promieniowania UV 
(mW/cm

2
) jak i jego dawki (J/cm

2
) 

emitowanych z lampy punktowej, 
komorowej i przenośnikowej. Ten łatwy w 
użyciu radiometr jest zgodny z 3-mm, 5-
mm, 8-mm światłowodami i wymaga 
kalibracji raz do roku. 

 

Radiometr ACCU-CAL™ 50 
Pomiar Nat.(mW/cm2), 320-395nm 

(UVA) 

Natężenie 0-35 mW/cm2 

Rozdzielczość 0,001 W/cm2 lub 3 cyfry 
znaczące 

Bateria 100 godzin 

 

 

 
Radiometr ACCU-CAL™ 50 

 

Radiometr ACCU-CAL™ 50-LED 
Radiometr tego typu pozwala na pomiar 
poziomu energii ze światłowodów 3-, 5-, 8-
mm oraz z lamp LED. Radiometr ten 
posiada zakres czułości widmowej od 350 
do 450 nm i mierzy natężenie od 1 mW/cm

2
 

do 40 W/cm
2
, co czyni go idealnym 

rozwiązaniem do pomiaru intensywności w 
lampach LED. Specjalnie zaprojektowany 
do montażu foto sensor zapewnia 
powtarzalne pomiary i ochronę przed 
wysokimi temperaturami generowanymi 
przez niektóre systemy LED dostępne na 
rynku.  
 

Radiometr ACCU-CAL™ 50-LED 
Pomiar Nat.(mW/cm2), 350-450nm 

(UVA) 

Natężenie 1-40 W/cm2 

Rozdzielczość 0,001 W/cm2 lub 3 cyfry 
znaczące 

Bateria 250 godzin 

 

 
Radiometr ACCU-CAL™ 50-LED 

 
 
 
 
 



 

Bezpieczeństwo 
 
Technologia utwardzania światłem 
ultrafioletowym znajduje zwolenników już od 
ponad 30 lat. Bardzo szybkie utwardzanie, 
jednoskładnikowe materiały uczyniły, że wielu 
producentów potrzebujących „utwardzania na 
żądanie” decyduje się na technologię UV 
oferowaną przez firmę DYMAX. Istnieją trzy 
podstawowe pytania/wątpliwości powiązane z 
technologią UV: ekspozycja UV, ozon i jasne 
światło widzialne. 
 
EKSPOZYCJA UV 
Standardowe systemy UV i żarówki 
produkowane przez firmę Dymax zostały 
zaprojektowane, aby emitować głównie 
promieniowanie UVA. Promieniowanie UVA 
jest najbezpieczniejsze z trzech istniejących: 
UVA, UVB i UVC. Chociaż OSHA nie 
wprowadziła ograniczeń co do 
promieniowania w miejscu pracy, to 
amerykańska organizacja ACGIH zaleca 
pewne wartości (TLV’s) co do bezpiecznego 
promieniowania UV. Wartość TLV dla oczu i 
skóry pracowników to natężenie 1mW/cm2, 
ciągłej ekspozycji. Jeżeli pracownik 
wprowadza gołe ręce do strefy utwardzania 
musi liczyć się z tym, że niezmiernie rzadko 
panuje taka wartość.  
Oko ludzkie nie jest w stanie wykryć 
„czystego” promieniowania UV, jedynie 
światło widzialne. Przed przystąpieniem do 
pracy powinno zbadać się stanowisko za 
pomocą radiometru, w celu stwierdzenia 
faktycznie panującego promieniowania. 
Stanowisko, które naraża operatora na ciągłe 
działanie promieniowania 1 mW/cm2 powinno 
być przeprojektowane. Utwardzanie za 
pomocą UV może być zgodne z przepisami i 
bezpieczne dla pracownika, kiedy zostaną 
zachowane odpowiednie środki 
bezpieczeństwa, sprzęt, a operatorzy zostaną 
przeszkoleni z zakresu bezpiecznego 
posługiwania się sprzętem UV. Istnieją dwie 
drogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
operatorom: ochrona dla operatora lub 
ekranowanie źródła UV. 
 
Osłona operatora 

 Okulary ochronne z filtrami UV – 
stosowanie okularów ochronnych 
wskazane jest podczas używania lamp 
DYMAX. Dostępne wersje białe i 
przyciemniane 

 Odzież ochronna – kiedy istnieje ryzyko 
narażenia operatora na działanie UV, zleca 
się używanie odzieży, rękawic oraz całych 
osłon twarzy z filtrami UV 

 
Ekranowanie źródła UV 
Materiały, które nie przepuszczają 
promieniowania UV mogą być stosowane do 
konstrukcji osłon. Następujące materiały mogą 
być wykorzystane do tworzenia prostych 
konstrukcji lub ochronnych narożników: 

 Arkusze blach – aluminium, stal i stal 
nierdzewna. Blachy powinny być pokryte 
czarnym materiałem lub anodowane na 
czarno, w celu minimalizacji odbicia światła 
UV lub światła widzialnego 

 Sztywne tworzywa sztuczne (folie) – 
przeźroczyste, mające właściwości 
blokujące UV tworzywa (poliwęglany lub 
akryle) są powszechnie stosowane do 
budowy osłon gdzie wymagana jest 
przejrzystość. Materiały te są dostępne w 
kolorze bezbarwnym lub przyciemnianym 
(w celu zmniejszenia odblasków światła 
widzialnego) 

 Elastyczne folie – mające właściwości 
blokujące, elastyczne folie uretanowe 
mogą zostać wykorzystane do stworzenia 
osłony. 

 
OZON 
Standardowe żarówki firmy DYMAX (typ UVA) 
generują niewielkie ilości promieniowania UVC 
i zasadniczo nie ma ryzyka powstania ozonu. 
Niektóre systemy, wykorzystywane do 
utwardzania atramentów UV, emitują przede 
wszystkim krótkie fale (UVB i UVC). Po 
ekspozycji na promieniowanie UVC 
(szczególnie <240nm), cząsteczki tlenu (O2) 
dzielą się na atomy tlenu (O) i łączą się z O2 
tworząc ozon (O3). Zalecany limit koncentracji 
ozonu jest na poziomie 0,1 ppm (0,2mg/m3). 
 
JASNE ŚWIATŁO WIDIZLANE 
Światło widzialne emitowane przez niektóre 
systemy UV mogą być uciążliwe dla 
pracowników i mogą powodować zmęczenie 
oczu. Używanie okularów może temu 
zapobiegać.  
 
 
 
 
 



 

Ustawienie i monitorowanie procesu UV 
 
 
Istnieją dwa parametry, które należy wziąć 
pod uwagę w celu zapewnienia 
pomyślnego procesu: intensywność w 
miejscu utwardzania i czas utwardzania. 
Firma DYMAX rekomenduje ustawienie i 
monitorowanie procesu w następujący 
sposób: 
 

1. Wybór odpowiedniego materiału – 
wybierz materiał, który będzie wydajny i 
spełni wymogi Twojej aplikacji 

2. Ustalenie czasu utwardzania – ustalenie 
czasu utwardzania tak, aby sam proces 
utwardzania nie był „wąskim gardłem” w 
całym procesie. 

3. Wybór odpowiedniego sprzętu 
emitującego UV – wybór sprzętu, który 
utwardzi Państwa materiał w 
maksymalnym cyklu utwardzania.  

4. Ustalenie najniższej możliwej 
intensywności – jest to parametr 
opisujący pełne utwardzenie materiału w 
maksymalnym czasie cyklu. Najniższą 
akceptowalną intensywność można 
określić za pomocą badań ilościowych 
części utwardzanych w różnym natężeniu, 
jak pokazano na diagramie po prawej. W 
przypadku lamp zamontowanych na 
przenośnikach, określamy najniższą 
akceptowalną dawkę a nie intensywność. 
Następujące techniki mogą zostać 
wykorzystane w celu ułatwienia określenia 
najniższej możliwej intensywności: 
 
 Zwiększenie odległości – 

intensywność zmniejsza się w miarę 
oddalania się od źródła światła 
emitowanego z żarówki lub diody. Jest 
to szczególnie przydatne w przypadku 
komór emitujących promieniowanie 
ultrafioletowe. 
 

 Ustawianie intensywności – niektóre 
systemy (BlueWave) zaopatrzone są w 
pokrętła pozwalające zwiększyć lub 
zmniejszyć natężenie światła. 
 

 

 

5. Monitorowanie i utrzymywanie 
intensywności – używanie radiometrów 
produkowanych przez firmę DYMAX, 
pozwala użytkownikowi w łatwy sposób 
określić natężenie światła UV w miejscu 
aplikacji. Jeżeli intensywność osiągnie 
wartość intensywności zmiany żarówki, 
należy wymienić żarówkę lub 
przeprowadzić odpowiednie zabiegi 
konserwujące. W przypadku systemów 
przenośnikowych powinno monitorować 
się dawkę, a nie intensywność. 
 
Jeżeli w wyniku procesu utwardzania 
zaobserwowano uszkodzenia od ciepła, 
zalecany jest wentylator lub krótszy czas 
utwardzania. Jeżeli czas życia żarówki 
jest za krotki, zaleca się dłuższy czas 
utwardzania lub lampę o wyższej 
intensywności. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poprawa wydajności lamp UV 
 
Istnieją trzy sposoby, aby 
zmaksymalizować wydajność lampy: 
 

1. Prawidłowa konfiguracja – kluczem 
do sukcesu w poprawie wydajności 
lampy jest jej prawidłowa konfiguracja. 
W każdej instrukcji dostarczanej z 
systemami UV firmy DYMAX istnieją 
wskazówki jak prawidłowo 
skonfigurować maszynę, aby była ona 
wydajna. Po uruchomieniu lampy 
należy odczekać 5 minut, aby żarówka 
w lampie uzyskała pełną 
intensywność. Następnie można 
skorzystać z następujących metod, 
aby zwiększyć intensywność 
utwardzania w pożądanym miejscu: 

 

 Lampy punktowe – Maksymalizacja 
intensywności utwardzania, następuje 
poprzez zmniejszanie odległości od 
końca światłowodu do powierzchni 
utwardzanego materiału, przy 
jednoczesnym pokryciu całego 
obszaru utwardzania. Przepływ 
powietrza może zapobiec kondensacji 
par, wydzielanych podczas 
utwardzania, na końcu światłowodu. 
Należy pamiętać, że nadmierne 
zginanie, zaciskania lub dokręcanie 
śruby w zestawie może uszkodzić 
światłowodów. Minimalne promienie 
gięcia standardowych światłowód są 
następujące: 
 
 Światłowód 3 mm – kąt 40 mm  
 Światłowód 5 mm – kąt 60 mm  
 Światłowód 8 mm – kąt 100 mm  

 

 Lampy komorowe - Minimalizacja 
odległości od dolnej części obudowy 
komory do materiału światło 
utwardzalnego. Należy pamiętać, że 
odległość 76,2 mm lub więcej od 
obudowy lampy zapewnia najbardziej 
jednolitą intensywność na całej 
powierzchni utwardzania. 
 
 

 

 
 
 

2. Optymalizacja życia żarówki – 
intensywność emitowanego światła z 
żarówki stopniowo maleje podczas 
użytkowania. Degradacji tej nie da się 
uniknąć, ale można zminimalizować jej 
skutki poprzez odpowiednie działania. 
Najdłuższy czas życia żarówki 
uzyskuje się za pomocą używania 
lampy w sposób ciągły (nie wyłączając 
jej co chwila). Czym częściej lampa 
jest wyłączana i włączana tym szybciej 
następuje degradacja żarówki. 
Generalna zasada brzmi, że lepiej 
zostawić lampę włączoną jeżeli jej 
ponowne użycie nastąpi w ciągu 
następnej godziny.  
Raz zapalona lampa nie powinna być 
wyłączona przed upływem 5 minut. 
Wyłączanie lampy zanim osiągnie 
swoją normalną temperaturę pracy 
może spowodować uszkodzenie 
żarówki. 

 
3. Właściwa konserwacja – jak w 

przypadku wszystkich urządzeń 
produkcyjnych, rutynowa konserwacja 
będzie poprawiać wydajność. W 
przypadku lamp punktowych, 
zachowuj końcówkę światłowodu w 
czystości i wymieniaj ją, gdy nie 
uzyskuje się prawidłowej 
intensywności. W przypadku lamp 
komorowych, żarówka i miejsce 
montowania powinny być czyszczone 
lub wymieniane jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. Proszę odnieść się do 
instrukcji obsługi danego urządzenia, 
w celu uzyskania dalszych wytycznych 
dotyczących właściwej konserwacji i 
utrzymania sprzętu. 


