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Ćwiczenie Nr 8 
 

NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE 
 
 
1.WPROWADZENIE. 
Nagrzewanie promiennikowe oparte jest na zjawisku promieniowania temperaturowego 
emitowanego przez specjalnie do tego celu zbudowane źródła promieniowania. 
Promieniowanie temperaturowe wiąże się z przemianą energii cieplnej w energię promienistą 
w źródle promieniowania, z jej przesyłem za pośrednictwem fal elektromagnetycznych do 
ciała nagrzewanego, a następnie z absorpcją i przemianą w energię cieplną. Oprócz 
wymienionych konwersji energii występuje jeszcze w źródle promieniowania przemiana 
energii elektrycznej w cieplną. Promienniki elektryczne czyli techniczne źródła 
promieniowania, wykorzystywane w celu emisji i ukierunkowania promieniowanie 
uzyskiwanego w wyniku konwersji energii elektrycznej, składają się z dwóch podstawowych 
elementów: emitującego i kierującego promieniowanie. 
Ze względu na długość promieniowanej fali promienniki podczerwieni dzielą się na 3 grupy: 

- długofalowe  -  max > 4 m, 
- średniofalowe  -  2 m < max< 4m, 
- krótkofalowe  -  max< 2 m  
 

Promienniki podczerwieni posiadają bardzo liczne rozwiązania konstrukcyjne. 
Technika nagrzewania promiennikowego znajduje szerokie zastosowanie w różnych 
dziedzinach.  Do najważniejszych obszarów zastosowań należy zaliczyć: 

- obróbkę cieplną metali, 
- obróbkę cieplną niemetali, 
- suszenie, 
- ogrzewanie. 
 

Obróbkę cieplną metali prowadzi się w nagrzewnicach i piecach z promiennikami rurowymi, 
kwarcowymi i halogenowymi Wsady mogą być nagrzewane do temperatur około 1400°C. W 
zakres obróbki cieplnej metali wchodzą 

- nagrzewanie przed hartowaniem, odpuszczanie, wyżarzanie, 
- nagrzewanie drutów i taśm przed ich gięciem , tłoczeniem, zgrzewaniem, 
- lutowanie lutami twardymi. 
 

Podstawowymi zaletami nagrzewania promiennikowego w odniesieniu do obróbki cieplnej 
metali są: 

- duża szybkość nagrzewania, 
 

 



- energo- i materiałooszczędność , 
- korzystniejsze warunki pracy. 
 

Obróbka cieplna niemetali to głównie obróbka tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne 
nagrzewa się przed ich walcowaniem, wytłaczaniem , formowaniem próżniowym , przy 
pokrywaniu kabli i przewodów elektrycznych izolacją. Inne przykłady zastosowań to : 
topienie tworzyw, uplastycznianie klejów, utwardzanie żywic , wulkanizowanie i wypalanie 
tworzyw. 
Ogrzewanie promiennikowe polega na wykorzystaniu bezpośredniego, fizjologicznego 
działania grzejnego promieniowania podczerwonego na organizmy żywe Kluczowym 
zagadnieniem w tym przypadku staje się zapewnienie użytkownikowi tzw. komfortu 
cieplnego. Ogrzewać można zarówno pomieszczenia zamknięte jak i otwarte Ogrzewanie 
promiennikowe cechuje się bardzo małą bezwładnością cieplną i dlatego jest szczególnie 
przydatne do ogrzewania pomieszczeń eksploatowanych doraźnie Promiennikowo rozmraża 
się także ładunki masowe (węgiel, ruda) przewożone odkrytymi wagonami kolejowymi. 
 
Suszenie promiennikowe obejmuje trzy główne grupy zastosowań: 

- suszenie powłok (lakiery, emalie, farby, kleje), 
- suszenie płatów (tkaniny, papiery, skóry), 
- suszenie drobnic (materiały sproszkowane, ziarna). 

Suszone powłoki mogą znajdować się na różnych podłożach. W praktyce najczęściej suszy 
się lakiery i farby na podłożach metalowych (przemysł samochodowy). Ważnym 
zastosowaniem jest również suszenie farb drukarskich oraz suszenie powłok w przemyśle 
meblarskim. 
W przeciwieństwie do powłok wsady w postaci płatów nagrzewane są zazwyczaj 
dwustronnie. Dotyczy to materiałów tekstylnych, wykładzin podłogowych, skór . W 
przemyśle papierniczym suszenie promiennikowe stosuje się szczególnie w przypadkach, gdy 
papier ze względów technologicznych powinien mieć ściśle określoną wilgotność. 
 

Wilgoć zawartą w ciałach stałych w postaci ciekłej lub stałej stanowi w zasadzie woda lub 
roztwory wodne.  W zależności od sposobu występowania rozróżnia się wilgoć 
powierzchniową, kapilarną lub komórkową (pęcznienie).  Niekiedy wilgoć występuje jako 
woda chemicznie związana.  Wilgoć powierzchniową stanowi warstewka cieczy pokrywająca 
powierzchnię materiałów gruboziarnistych. Wilgoć kapilarną stanowi ciecz wypełniająca 
kanaliki i pory materiałów porowatych. Pojęcie "wilgoć komórkowa" (pęcznienie) oznacza 
wilgoć powodującą wzrost objętości materiału (jego pęcznienie). 
Wilgoć ta związana jest z materiałem w sposób koloidalny. Wilgoć pęcznienia stanowi 
składową część struktury materiału w przeciwieństwie do wilgoci powierzchniowej oraz 
kapilarnej, które mają charakter powierzchniowy, pokrywają zewnętrzne lub wewnętrzne 
powierzchnie materiału 

W pomiarach wilgotności do pojęć podstawowych należą:  wilgotność materiału oraz 
udział masowy wilgoci w materiale. Są one definiowane następująco· 

 wilgotność materiału 
      W = ( m - ms) / ms 
 

 udział masowy wilgoci w materiale 
    w= ( m - ms) / m 

 
gdzie:  m - masa wilgotnego materiału , 

ms - masa suchego materiału 



Wielkości powyższe związane są następującą zależnością: 
 
     W =w /(1 - w) 
 
2. CEL ĆWICZENIA. 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem suszenia materiał ów na przykładzie 
suszenia promiennikowego. 

 
3  PROGRAM ĆWICZENIA.  

 
3.1. Stanowisko badawcze. 

Nagrzewanie przeprowadzone zostanie w suszarce promiennikowej komorowej . 
Schemat układu pomiarowego pokazano na rys. l . 

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego  z modelem suszarki promiennikowej komorowej: 1 -
suszarka promiennikowa komorowa, 2 - lampowy promiennik podczerwieni, 3 - waga, 4 - 

suszony  wsad. 
Oznaczenia na rys.1 : 
V - woltomierz, 
A - amperomierz, 
S - stoper, 
  - termometr  rtęci owy. 



W komorze suszarki promiennikowej umieszczony jest wilgotny wsad znajdujący się na 
szalce wagi Waga zainstalowana jest poza komorą grzejną. W stropie komory znajdują się 4 
promienniki lampowe. Obudowa suszarki wykonana jest z blach odbijających 
promieniowanie i jest częściowo perforowana w celu łatwiejszego odprowadzania wilgoci na 
zewnątrz.  Czas suszenia mierzy się stoperem 

 
3.2. Wyznaczanie wilgotności materiału porowatego w funkcji zawartości wilgoci i w 

funkcji czasu oraz jednostkowego zużycia energii. 
 
Przebieg ćwiczenia 

1. Zważyć suchy materia~ znajdujący się w komorze grzejnej . 
2 Zważyć materiał po nawilżeniu wodą. 
3. Włączyć zasilanie suszarki promiennikowej. 
4. W trakcie suszenia rejestrować wskazania woltomierza, amperomierza, wagi oraz czas. 
5.  Badanie  zakończyć , gdy kolejne wskazania wagi nie będą ulegały zmianie. 
 

Jednostkowym zużyciem energii nazywamy następującą zależność : 
 

 
 
 
gdzie:  U- napięcie zasilania [V], 

 I - prąd zasilania układu [A], 
 t - czas  [h], 
 mp - masa początkowa wilgotnego materiału [kg],  
m- masa wilgotnego materiału [kg]. 

 
Wyniki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 1. 
 
 
Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń wilgotności materiału porowatego oraz jednostkowego 
zużycia energii. 
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4 OPRACOWANIE WYNIKÓW. 
 

W sprawozdaniu należy przedstawić graficznie następujące zależności: 

 w = f (m-ms) 
 W=f(t) 
 e = f ( t ). 

 
 

Zamieścić również komentarz dotyczący uzyskanych wyników. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Z jakimi rodzajami konwersji energii mamy do czynienia przy nagrzewaniu 
promiennikowym? 

2. Podać podział promienników podczerwieni ze względu na długość emitowanej fali. 
3. Wymienić najważniejsze obszary stosowania nagrzewania promiennikowego. 
4. Na czym polega ogrzewanie promiennikowe? 
5. Podać rodzaje wilgoci. 
6. Co to jest wilgotność materiału? 

 
 


