nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Japan Far Infrared Rays Association (JIRA)

Làm khô bằng Hồng ngoại xa
Đặc tính
 Hiệu năng tiết kiệm năng lượng cao
Tia hồng ngoại xa là một phương thức làm khô hiệu quả và có hiệu năng tiết kiệm năng lượng tuyệt
vời vì chúng cung cấp năng lượng trực tiếp cho đối tượng cần làm nóng mà không tiêu tán năng
lượng cho các đối tượng không cần thiết. Sử dụng phương thức làm khô bằng hồng ngoại xa sẽ có
thể làm khô dung môi chứa nước thuộc đối tượng bị hạn chế thải VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi)
trong thời gian ngắn.
 Chất lượng cao
Có thể làm khô đồng đều với lượng bụi bám dính ít do không cần thổi không khí.
 Khả năng kiểm soát cao
Nguồn nhiệt không tiếp xúc với đối tượng được làm khô và có thể tự do kiểm soát lượng năng lượng
được cung cấp. Có thể sử dụng các điều kiện làm khô thích hợp cho nhiều đối tượng khác nhau khi
sử dụng phương thức làm khô bằng hồng ngoại xa.
 Có nhiều kiểu làm khô như làm khô sơn trên sản phẩm và làm khô linh kiện chính xác
Do năng lượng được cung cấp bằng cách truyền nhiệt dựa vào bức xạ từ nguồn nhiệt nên dòng
nhiệt sẽ không thay đổi trong khi làm khô. Làm khô sơn, nước và nhiều thứ khác một cách hiệu quả
khi sử dụng phương pháp làm khô bằng hồng ngoại xa.

Lò bên trong làm
bằng SUS
Bộ lọc HEPA

Quạt

Quạt xả
Bộ gia nhiệt

Thổi xuôi

Bảng
Đòn cân bằng

Làm khô sơn trên thân xe tải

Nhựa
polime
chịu nhiệt

Làm khô trong quá trình sản xuất FPD

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
 Tia hồng ngoại xa là sóng điện từ làm nóng đối tượng.
Ở các khu vực tia hồng ngoại gần với tia đỏ có thể nhìn thấy, phần xa tia có thể nhìn thấy được gọi là
tia hồng ngoại xa và độ rộng bước sóng là 3μm-1mm. Bước sóng của tia hồng ngoại xa được sử
dụng chủ yếu là 2.5-3.0μm trùng với khoảng rung phân tử của nhiều vật liệu.
Do đó, khi tia hồng ngoại xa được hấp thụ trên bề mặt của vật liệu và độ rung phân tử được kích
hoạt sẽ làm nhiệt độ vật liệu tăng lên. Đây là cơ chế làm nóng bằng tia hồng ngoại xa.
Bước sóng

1nm

10

Tia UV

Tia X

1μm

100

Tia có thể thấy

10

100

Tia hồng ngoại

1mm

1cm

10

100

Rung kéo
giãn C-H

Sóng radio

Rung biến
dạng C-H

Đài AM

Đài FM

Truyền hình
số mặt đất
Lò vi sóng

Rung biến
dạng CH2

Rung kéo
giãn C=O

3μm
Tia hồng ngoại gần

0.78μm

1m

Vi sóng
BS• CS

Bước sóng

10

2.5μm

Rung biến
dạng CH2

Tia hồng ngoại xa
bước sóng được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Vị trí của tia hồng ngoại xa trong sóng điện từ

30μm

1mm

Tình trạng của rung kéo giãn và biến dạng
giữa các nguyên tử

Sơ đồ rung phân tử

 Đặc tính của truyền nhiệt dựa vào bức xạ
Trong truyền nhiệt dựa vào bức xạ (trong đó nguồn nhiệt không tiếp xúc với đối tượng được làm khô,
không đòi hỏi bất cứ môi trường nào ở giữa), thông lượng nhiệt tỷ lệ với sự chênh lệch giữa lũy thừa
bốn của dòng nhiệt độ tuyệ đối tương ứng. Hơn nữa, nhiệt độ của nguồn nhiệt có thể cao hơn nhiệt
độ khí quyển và dòng nhiệt hầu như không thay đổi trong khi làm nóng, cho phép làm nóng hiệu quả.
Ngược lại, trong truyền nhiệt dựa vào đối lưu cưỡng bức, thông lượng nhiệt tỷ lệ với sự chênh lệch
nhiệt độ giữa nhiệt độ xung quanh và nhiệt độ bề mặt của dòng đối tượng. Nhiệt độ bề mặt của đối
tượng nhanh chóng đạt đến nhiệt độ xung quang và sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng trở nên nhỏ
hơn. Vì vậy, dòng nhiệt giảm, gây khó khăn cho việc truyền nhiệt đến đối tượng.

Hiệu quả hoặc nhận xét
 Hiệu quả tiết kiệm năng lượng
 Ví dụ làm khô sơn
Đối tượng được làm khô: Thép ống vuông cho
việc xây dựng
 Đặc tính làm khô sơn bằng tia hồng ngoại xa
• Nhiệt độ tăng nhanh chóng (Tham khảo đặc
trưng tăng nhiệt độ trong hình bên phải thể hiện
sự so sánh giữa làm khô bằng không khí nóng
kiểu đốt khí trực tiếp và làm khô bằng hồng
ngoại xa.)
• Thời gian làm khô ngắn (Làm khô bằng không
khí nóng kiểu đốt khí trực tiếp mất 7 phút, làm
khô bằng hồng ngoại xa chỉ mất 2 phút.)
• Tiết kiệm không gian (Chiều dài thiết bị giảm
một nửa và không gian cũng giảm một nửa)
• Làm khô đồng đều ngay cả với đối tượng có
hình dạng phức tạp

Nhiệt độ không khí bên ngoài: 30°C Nhiệt độ lò: 200°C
Làm khô bằng hồng
ngoại xa
Làm khô bằng không khí
nóng kiểu đốt khí trực tiếp

Đối tượng: Thép ống
vuông cho việc xây dựng

giây

Đặc trưng tăng nhiệt độ của thép xây dựng

 Hiệu quả tiết kiệm năng lượng
• Làm nóng tốc độ cao giúp rút ngắn thời gian làm khô và năng suất xử lý tăng từ 5 tấn/giờ lên 10
tấn/giờ.
• Năng lượng cần thiết để làm khô 1 tấn sơn giảm đi một nửa.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Bàn giao để làm khô sơn trên các sản phẩm kim loại, ô tô và đồ nội thất bằng gỗ; làm
khô trong quá trình nhuộm sản phẩm may mặc; làm khô bảng hiển thị; làm khô và nung
trong quá trình sản xuất FPD và làm khô vật liệu bột

Liên hệ:

Japan Far Infrared Rays Association (JIRA)
TEL: +81-3-3438-4108
e-mail: jira@enseki.or.jp
URL: http://www.enseki.or.jp/e_index.php
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