ỨNG DỤNG CỦA MÀNG MỎNG
NHIỆT

HV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
GVHD: PGS LÊ VĂN HIẾU

Màng cách nhiệt chống nóng cho nhà
kính


Film chống nắng, cách nhiệt là sản
phẩm công nghệ cao, dạng màng
mỏng, trong suốt được tráng phủ
nhiều lớp, tạo nên tính năng chống
nắng, cách nhiệt độc đáo của Film.



Film được dán trực tiếp lên kính
nhờ một lớp keo dán đặc biệt.



Có nhiều loại Film chuyên dùng
cho nhà kính với màu sắc đa dạng,
loại bỏ 99% tia cực tím, 80% tia
hồng ngoại, cản được từ 50-80%
sức nóng của ánh nắng mặt trời.

• Kỹ thuật tráng nano tiên tiến, siêu trong suốt có tầm nhìn
trong suốt dù đi trong mưa hay ban đêm
• Nhằm ngăn các đoạn sóng mặt trời mang đa phần nhiệt
năng từ 1200-1500 (mn), ngăn được trên 95% nguồn nhiệt
mặt trời vào trong xe, tiết kiệm được rất nhiều hơi lạnh và
xăng dầu.
•Với kết cấu 2 lớp chống UV, lợi dụng nguyên lý phản xạ và
nhựa hỗn hợp cách lý tia tử ngoại UV-PSA ngăn cách 99,8%
chiếu xạ của tia tử ngoại, giúp làn da tránh được bị tổn hại
do tia nắng và dụng cụ trong xe không bị nứt và phai màu.
• Ngăn chặn bức xạ của tia hồng ngoại, là một kỹ thuật tiết
kiệm năng lượng quan trọng
• Màng chống nắng siêu mạnh kim cương lạnh FSK áp dụng
vật chất mới cách nhiệt ATO, ngăn cách tia hồng ngoại vào
xe, thiết bị trong xe không bị biến dạng phai màu do nắng
chiếu trong thời gian dài, hiệu quả cách nhiệt ổn định và duy
trì được lâu.

Lớp phủ chắn nhiệt cho tuabin khí
Đây là những lớp
phủ của gốm sứ
dẫn nhiệt thấp, áp
dụng cho các
thành phần kim loại
dùng trong phần
nóng của động cơ
tuốc bin khí (máy
phát điện, máy bay

lớp phủ chắn nhiệt
(TBC) đa tầng, với cấu
trúc kim loại – gốm bao
gồm
•một chất nền là hợp
kim
• một lớp nhôm
•một lớp oxit nhiệt
(TGO)
• một lớp gốm.

MÀNG SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO
Các nhà vật lí ở
Mĩ vừa chế tạo được
chất siêu dẫn nhiệt độ
cao mỏng nhất thế giới
tồn tại ở chiều dày một
vài nguyên tử



Sự siêu dẫn là một hiện tượng nhờ đó điện trở của một chất có
thể đột ngột giảm xuống bằng không khi chất bị đông lạnh xuống
dưới một nhiệt độ đặc biệt – gọi là nhiệt độ chuyển pha (TC)



Đến tháng 1 năm 1986 tại Zurich, hai nhà khoa học Alex Muller và
Georg Bednorz tình cờ phát hiện ra một chất gốm mà các yếu tố
cấu thành là: Lantan, Đồng, Bari, Oxit kim loại. Chất gốm này trở
nên siêu dẫn ở nhiệt độ 35 độ K.

Hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao nếu mở rộng lên
tới nhiệt độ phòng, thì nó có thể đưa đến những
ứng dụng mới lạ như các đoàn tàu bay và đường
cáp điện cực kì hiệu quả

Sử dụng một kĩ thuật gọi là
mọc ghép chùm phân tử. Họ đã chế
tạo ra một màng “hai lớp”
Các nhà nghiên cứu nhận
thấy khi họ pha tạp toàn bộ màng
mỏng nó không còn siêu dẫn nữa.
Tuy nhiên, khi họ pha tạp một mặt
phẳng nhất định độ chuyển pha siêu
dẫn thay đổi. Điều này, họ nói, là
bằng chứng cho thấy một mình mặt
phẳng đó là thiết yếu cho sự siêu
dẫn nhiệt độ cao.
Chất siêu dẫn chứa xen lớp
arsenide sắt (màu cam và màu đỏ) và
các ôxít kim loại hiếm (màu xanh và
màu xám). Hợp chất sắt arsenide trở
thành siêu dẫn ở nhiệt độ tương đối
cao của 55 K, và các nhà nghiên cứu
đang bắt đầu để giải mã cơ chế của
siêu dẫn.

MÀNG MỎNG THU NĂNG LƯỢNG
NHIỆT MẶT TRỜI
• Năng lượng nhiệt mặt trời là một
nguồn năng lượng không gian vô
tận,
• Tuy nhiên, các hệ thống năng
lượng mặt trời nhiệt (năng động)
hiện đang dùng là tương đối nặng
khó khăn trong vận chuyển
thay thế cho các hệ thống
năng lượng mặt trời với tấm
thu nhiệt lỗi thời

Ban đầu làm thí nghiệm với diện tích 2m x 3m, được thiết kế và xây
dựng bởi SRS Technologies, Inc.

