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Montagem industrial

Dispositivo para desmontagem de monitores LCD

1. Preâmbulo

3. Tecnologia de ﬁltragem do Hg

Projeto de pesquisa entre IUTA (Institut
für Energie- und Umwelttechnik e.V.) e
URT (URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH) teve como objetivo o desenvolvimento de uma linha para desmontagem de monitores LCD.
Para viabilização dos trabalhos no dispositivo requer-se a preparação dos
monitores, que se resume a desmontagem do gabinete. Somente a face
traseira dos monitores com os capilares
é levada para o dispositivo de desmontagem. Na fase piloto do desenvolvimento 2500 monitores LCD (entre computadores, televisores e laptos) foram
desmontados no dispositivo. Durante
os testes foram capturados dados estatísticos e observou-se que 0,53 capilares por monitor se romperam. No pior
caso houve uma contaminação do ar
de 13,25 mg/h. Esta contaminação corresponde a 5mg de mercúrio (Hg) por
capilar.

Para assegurar que a concentração
de Hg não exceda o limite AGW de
0,02 mg/m³, dotou-se o dispositivo com
um ﬁltro de carvão ativado impregnado
com enxofre. Este converte o mercúrio
em sulﬁto de mercúrio ou Cinábrio (não
tóxico). Para indicação de saturamento
do ﬁltro utiliza-se pellets de manganato
de potássio em recipiente transparente.
Os pellets mudam sua coloração quando da saturação. Uma vez saturado, o
ﬁltro é substituído. Todos os dutos e
alojamento dos ﬁltros são de aço inox.

2. Da construção do dispositivo
O dispositivo é construído com perfís de
Alumínio e painéis, sendo alguns transparentes e os demais de inox escovado.
A mesa propriamente dita é de MDF
(medium density ﬁber) revestida de
chapa inox na face de trabalho. Atra-

vés de aberturas dotadas de vedação, é
possível armazenar-se os capilares com
Hg rompidos de forma segura. Os gases
e vapores emitidos são capturados. A
abertura frontal, de acesso, é fechada
com painel transparente que corre so-

bre guias. A superfície de trabalho, assim como o dispositivo completo são
dotados de ajuste de altura para segurança ergonômica.

Vista interna do monitor LCD com capilares de Hg

4. Dados técnicos:
Dimensões principais: C x L x H
aprox. 2950 x 1600 x 2500 mm
Potência do ventilador:
2 CV max. 500m³/h
Voltagem trifásica:
220V ou 380V; 60Hz
Área da superfície de trabalho:
aprox. 1400 mm x 2000 mm
Peso total: aprox. 730 kg
Ajustador de altura:
aprox. 250 mm (850 - 1100 mm

