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Dzień dobry.

Dziękuję Panu Profesorowi Janowi Popczykowi za możliwość wygłoszenia komunikatu, którego 

tytuł przedstawiony jest na planszy.

Elektrotechnologia jest pojęciem bardzo szerokim i ma zastosowanie niemal w każdej gałęzi 

przemysłu, w rolnictwie i w gospodarstwach domowych. W moim komunikacie skupiam się 

przede wszystkim na procesach technologicznych wykorzystujących grzejnictwo indukcyjne. 

Będą to zatem procesy dotyczące obróbki cieplnej metali. Procesy te są znane inżynierom i 

dotyczą hartowania, lutowania, wyżarzania, odpuszczania, kształtowania form na gorąco oraz 

topienia metali. I chociaż jeszcze w zastosowaniach praktycznych wykorzystują energię 

pozyskiwaną ze źródeł kopalnych, przechodzą dynamiczną transformację w procesy 

elektrotechnologiczne. 

Praktycznie, nowoczesna technologia obróbki cieplnej jest elektrotechnologią indukcyjną.
O rozwoju elektrotechnologii indukcyjnej decydują względy ekonomiczne i praktyczne. Są one
związane z możliwością programowanego prowadzenia procesu technologicznego dzięki :
- komunikacji cyfrowej pomiędzy urządzeniami realizującymi proces technologiczny – tzw.
komunikacja pozioma,
- możliwości zarządzanie wykonywanymi operacjami technologicznymi,
- kontroli parametrów technologicznych i decyzji o ich poprawności,
- kontroli własnych parametrów pracy urządzeń zastosowanych w procesie technologicznym,
- komunikacji zdalnej z zespołem IT, utrzymania ruchu „UR” oraz z zespołem serwisowym
producenta,
Są to podstawowe cechy urządzeń wpisujących się w obszar technologii przemysłu 4.0 w grupie
określanej mianem „przemysłowy internet rzeczy”.



W moim komunikacie chciałbym przybliżyć Państwu w możliwie największym skrócie i
przedstawić w formie zdjęć i filmów niektóre przemysłowe procesy elektrotechnologiczne,
oparte na grzejnictwie indukcyjnym, aby zaakcentować, że są one ważnym ogniwem w
transformacji energetycznej prowadzącej do elektroprosumeryzmu, w tym przypadku
elektroprosumeryzmu przemysłowego.

Przejdę zatem do przedstawienia kilku typowych procesów przemysłowych związanych z
elektrotechnologią indukcyjną, wskazując jednocześnie wyzwania technologiczne związane z
obróbką cieplną . Zacznę od hartowania.
Istota tej technologii jest powszechnie znana i nieskomplikowana w przypadku hartowania
powierzchni regularnych np. sworzni lub tulei, natomiast wymagania technologiczne dotyczące
strefy utwardzenia fragmentu powierzchni lub powierzchni odkształconej, jej twardości,
głębokości i rozkładu twardości w funkcji odległości od powierzchni, są wyzwaniem dla inżyniera
technologa i dla konstruktora maszyny mającej zrealizować wymagany proces. Kształtowanie
pola temperaturowego oraz sterowanie procesem schładzania to dwa podstawowe czynniki
wpływające na rezultat utwardzania wybranej powierzchni przedmiotu.
Przykładowe wymagane przebiegi strefy utwardzonej , przedstawione są na zdjęciach 4 – 7
referatu. Zdjęcia 5, 6 i 7 przedstawiają przebiegi rzeczywiste strefy zahartowanej.
Uzyskanie konturowego przebiegu powierzchni zahartowanej o kształcie nierównomiernym jest
możliwe dzięki właściwemu ukształtowaniu wzbudnika, dzięki koncentratorom pola
elektromagnetycznego oraz dzięki możliwości programowania parametrów procesu hartowania,
wyszczególnionych w opisie zdjęcia nr 9 referatu. Wybrane realizacje procesów
elektrotechnologicznych przedstawiają kolejne zdjęcia i filmy.



Rys. 1. Wymagany przebieg strefy zahartowanej wzdłuż wałka. A,B,C miejsca kontrolne 

 

ELKON          Wymagana strefa hartowania



Rys. 2. Przebieg właściwy strefy zahartowanej.  

 

ELKON               Strefa zahartowana



ELKON Wymagany i rzeczywisty przebieg strefy

zahartowanej

W przypadku hartowania 
indukcyjnego, wymagany 
przebieg strefy 
zahartowanej, może być 
zrealizowany jedynie w 
urządzeniu sterowanym 
automatycznie



ELKON Przykładowe przebiegi strefy zahartowanej 

Rys. 9.  Przykładowy kształt profilu zahartowanego 

 



Przykłady ukształtowania wzbudników umożliwiających kształtowanie pola temperaturowego 
wybranego fragmentu powierzchni utwardzanej



Programowane 
parametry:
- droga wzbudnika,
- szybkość ruchu 

wzbudnika,
- prąd grzewczy,
- prędkość wirowania
- prędkość kątowa

elementu hartowanego,
- temperatura czynnika

hartującego 
- intensywność 

schładzania

Sterownik zapewnia kontrolę parametrów technologicznych, kontrolę parametrów pracy pieca 
i komunikację z otoczeniem umożliwiając integrację np. z robotem, podajnikami, bądź innymi 
urządzeniami współpracującymi( komunikacja pozioma) oraz archiwizację parametrów,  
komunikację z IT i serwisem ( komunikacja pionowa).

ELKON Przykład rozwiązania pieca do hartowania indukcyjnego powierzchniowego



ELKON

Przykład realizacji 
procesu 
hartowania 
krawędzi noży 
rozdrabniacza 
odpadów w 
procesie 
recyklingu



ELKON Przykład procesu hartowania indukcyjnego zadanego fragmentu 

powierzchni elementu układu  elementu układu kierowniczego samochodu ciężarowego

https://youtu.be/OWmdgNaKAVc

https://youtu.be/OWmdgNaKAVc


ELKON

Proces hartowania bieżni wewnętrznej 
pierścienia łożyska kulkowego. 
Hartowanie metodą stacjonarnego 
wzbudnika i obracającego się 
pierścienia.

Łożysko o średnicy 2200 mm do wieży 
obrotowej koparki.

Wyzwanie konstrukcyjne: podajnik 
obrotowy zapewniający stałe 
położenie wzbudnika względem bieżni 
łożyska.

https://youtu.be/RHi-aKEYQoE

https://youtu.be/RHi-aKEYQoE


ELKON      Automatyczna linia technologiczna

do hartowania  indukcyjnego długich prętów



ELKON Zautomatyzowany proces spawania

wyżarzania, hartowania i odpuszczania  

-

https://youtu.be/Z2dDKRotgJE

https://youtu.be/Z2dDKRotgJE


ELKON Zrobotyzowany system nagrzewania

wirników i wprasowywania wałów   

https://youtu.be/kU_l5bgMdCk

https://youtu.be/kU_l5bgMdCk


ELKON

Linia 
technologiczna do
produkcji silników 

elektrycznych.

Przykłady tarcz bocznych silników 
elektrycznych

Linia technologiczna 
umożliwiająca elastyczną zmianę 
asortymentu



7.

ELKON

Linia
technologiczna do 
produkcji silników 

elektrycznych.
umożliwiająca 
elastyczną zmianę 
asortymentu

Indukcyjne nagrzewanie gniazd 
łożyskowych w tarczach bocznych 
silników elektrycznych.

https://youtu.be/bMOGVHf8dII

https://youtu.be/bMOGVHf8dII


Wyzwaniem dla inżyniera elektrotechnologa i konstruktora maszyn elektrotechnologicznych 
jest także sposób kształtowania pola elektromagnetycznego, w celu uzyskania 
równomierności nagrzewania.  Ma to znaczenie przy kształtowaniu formy elementu na 
gorąco i w przypadku hartowania skrośnego. Na zdjęciu nagrzany płaskownik.

Przykład 
równomiernego 
ukształtowanego

pola 
temperaturowego



Innym przykładem kształtowania pola temperaturowego w procesie 

nagrzewania przed gięciem na gorąco jest powyższe rozwiązanie.  

Element jest gięty w strefie podwyższonej temperatury.



ELKON Piec indukcyjny do nagrzewania wałków w automatycznym procesie

walcowania gwintów  

https://youtu.be/lBgxLGtlhNs

https://youtu.be/lBgxLGtlhNs


LUTOWANIE
INDUKCYJNE 



Przykładowe

wzbudniki do lutowania
Przykładowe

elementy zlutowane

Z podobnymi problemami dotyczącymi kształtowania pola temperaturowego spotka się inżynier 
elektrotechnolog w przypadku lutowania indukcyjnego. 
Różnorodność kształtów lutowanych elementów, a także różnorodność metali 
(np. miedź-mosiądz, miedź-stal), wymaga licznych prób dotyczących kształtu wzbudników oraz 
parametrów technologicznych procesu lutowania. 



Przylutowany zaworek aluminiowy do rurki aluminiowej



ELKON Przykład zautomatyzowanego procesu lutowania  indukcyjnego 

https://youtu.be/DhNVoJhkTgM

https://youtu.be/DhNVoJhkTgM


ELKON Przykład zautomatyzowanego lutowania

indukcyjnego

https://youtu.be/e5zlHV_VYXI

https://youtu.be/e5zlHV_VYXI


Przykład automatycznego procesu lutowania węglików spiekanych do stali

https://youtu.be/3MTEhARunFQ

https://youtu.be/3MTEhARunFQ


ELKON

Proces zautomatyzowanego lutowania 
indukcyjnego końcówek kabli i 
przewodów elektrycznych. Urządzenie w 
trakcie badań na poszczególnych etapach 
budowy. Proces lutowania indukcyjnego 
zastępuje dotychczas stosowane 
lutowanie płomieniowe. 

https://youtu.be/Fw6xpJejmmo

https://youtu.be/Fw6xpJejmmo


ELKON

Piec do indukcyjnego 
lutowania elementów z 
miedzi.

Lutowanie lutem twardym odbywa się 
w procesie automatycznym, 
zapisanym w sterowniku. 
Różnorodność lutowanych elementów 
wymaga różnorodności technologii 
lutowania, a zatem właściwego dla 
danego elementu uchwytu 
mocującego, wielkości i kształtu 
wzbudnika oraz parametrów 
lutowania: mocy i czasu, zapisanych w 
pamięci sterownika. 
Sterownik zapewnia kontrolę 
parametrów technologicznych i ich 
archiwizację, kontrolę  parametrów 
pracy urządzenia oraz komunikację 
zewnętrzną.



ELKON  Przykład zautomatyzowanego lutowania wzdłużnego rurek  miedzianych

https://youtu.be/AYvdpzGOH6o

https://youtu.be/AYvdpzGOH6o


ELEKTROTECHNOLOGIA 
W ODLEWNICTWIE



W odlewnictwie automatyzacja oraz organizacja pracy odlewni zmierzająca do wzrostu 
wydajności i efektywności ekonomicznej produkcji i elastyczności zmian asortymentu, są 
cechami zgodnymi z koncepcją przemysłu 4.0, która także w odlewnictwie staje się 
koniecznością rynkową.

Rozwiązanie jest w „ inteligentnym indukcyjnym piecu topielnym” umożliwiającym:

- programowane sterowanie mocą i czasem topienia metalu,

- programowane sterowanie temperaturą podczas topienia metali nieżelaznych,

- zdalne sterowanie opróżnianiem tygli,

- archiwizację parametrów technologicznych i parametrów pracy  pieca, 

- podłączenie zewnętrznej aparatury kontrolnej, np. wagi elektronicznej przez wejście

analogowe sterownika,

- kontrolę parametrów pracy pieca, a w przypadku sygnalizacji awarii, lokalizację tej awarii,

- sterowanie zdalne przełączaniem zestawu topielnego w zależności od potrzeb,

- sterowanie układem chłodzenia pieca,

- połączenie siecią Ethernet z innymi urządzeniami umożliwiającymi zdalne sterowanie pracą  pieca, zdalną 
kontrolę parametrów pracy, zmianę oprogramowania oraz analizę techniczno-ekonomiczną ( np. analizę 
mocy i czasu pracy pieca ),

- połączenie Internet  z serwisem producenta pieca.   



Piec indukcyjny do topienia musi spełniać także kryterium energooszczędności i 
minimalizacji oddziaływania na środowisko. Jest to w rozwiązaniu przedstawionym na zdjęciach 
33, 34 i 35 zrealizowane za pomocą połączeń szynowych pomiędzy wzbudnikiem i 
kondensatorem kompensacyjnym, rozłączanych na czas opróżniania tygla oraz połączenie 
szynowe pomiędzy zasilaczem i zestawami topielnymi ( zdjęcie 35) z możliwością zdalnego 
przełączania  wybranego zestawu do zasilacza. 

Połączenie to, realizowane w innych rozwiązaniach za pomocą kabli chłodzonych wodą, 
powoduje straty w tym połączeniu oraz jest źródłem emisji pola elektromagnetycznego. Zakres 
emisji w prezentowanym rozwiązaniu jest ograniczony dzięki połączeniu szynowemu z 
osłonami ekranującymi.

W świetle ustaleń UE, ograniczenia i w przyszłości eliminacja energii pozyskiwanej ze źródeł 
kopalnych, w tym również z gazu i ropy oraz tendencja do monizmu elektrycznego OZE po 2050 
roku są raczej nieodwracalne. Zatem piece indukcyjne są jedynym rozsądnym rozwiązaniem w 
przemyśle odlewniczym. W odlewniach żeliwa proces zastąpienia żeliwiaków i topienia w 
piecach indukcyjnych wprowadzany jest intensywnie. W odlewniach  metali nieżelaznych, z 
reguły małych lecz licznych, funkcjonujące piece gazowe i olejowe wymagają wymiany na 
indukcyjne. Z uwagi  na ograniczone możliwości inwestycyjne tych odlewni , szczególnie 
artystycznych, należałoby środki unijne przeznaczone na transformację energetyczną, 
skierować do tego sektora.

Przykładowe możliwości automatyzacji elektrotechnologii w przemyśle odlewniczym 
przedstawiają zdjęcia 36 – 38.



ELKON Piec indukcyjny dwutyglowy o mocy 150 kW, do topienia żeliwa i metali

nieżelaznych. Konfiguracja tygli i zastosowań może być dowolna 

W technice 
odlewniczej 
przykładową 
„inteligentną 
maszyną” jest np.. 
automatycznie 
sterowany  piec  
indukcyjny tyglowy, 
np. piec  
przedstawiony na 
zdjęciu 8. 
Jest to piec DUO 
zawierający zestaw 
topielny do żeliwa i 
zestaw topielny do 
metali nieżelaznych.
Mogą być 
zastosowane dwa 
zestawy do różnych 
metali nieżelaznych



ELKON Połączenie szynowe  rozłączalne



ELKON Połączenia szynowe zasilacza

i zestawów topielnych



ELKON Topienie granulatu miedzi i odlewanie

gąsek w procesie ciągłym

Sterownik pieca  w ramach komunikacji poziomej z otoczeniem wykonuje zadania:

- Steruje podajnikiem
granulatu i kontroluje
masę metalu w tyglu na
podstawie  sygnału z wagi
tensometrycznej,

- Kontroluje temperaturę
metalu i steruje mocą
pieca,

- Steruje otwieraniem
zatyczki spustu dennego
podczas napełniania form,

- Steruje ruchem podajnika
z formami,

- Kontroluje parametry
pracy pieca,

- Realizuje połączenie z UR
i serwisem producenta. 



ELKON Proces ciągłego topienia i odlewania do

form . Topienie miedzi.      

https://youtu.be/Bhlv45pQtxU

https://youtu.be/Bhlv45pQtxU


ELKON Odlewanie ciągłe wałków z brązu

https://youtu.be/-feAG9a2Zro

https://youtu.be/-feAG9a2Zro


PODSUMOWANIE

Elektrotechnologia przemysłowa w powiązaniu z
techniką OZE to zarówno ochrona środowiska,
oszczędność energii jak też wzrost efektywności
produkcji. Jest to związane z możliwością
precyzyjnego sterowania procesem technologicznym
i wykonywaniem go w okresach pozaszczytowych
oraz w okresach intensywnego pozyskiwania energii
z baterii fotowoltaicznych.
Elektrotechnologia przemysłowa to istotny element
elektroprosumeryzmu przemysłowego.



Elektrotechnologia

w ciepłownictwie 

komunalno-bytowym



Propozycja zastosowania grzejnictwa indukcyjnego w ciepłownictwie komunalnym z pewnością 

wywoła szereg uwag krytycznych. Propozycja dotyczy jedynie ciepłownictwa systemowego 

(sieciowego), które, jak wynika z publikacji Prof. Jana Popczyka, jest oparta w 75% na węglu, w 

10% na gazie i w 5% na oleju opałowym. Dotyczy to mocy 273 TWh, zatem jest to rynek  

obszerny i wymagający dużej niezawodności systemu. Wymaga również dużej zmiany mentalnej 

wśród administratorów obiektów zasilanych ciepłem systemowym i operatorów systemowej 

sieci ciepłowniczej.

Propozycja dotyczy przyłącza sieci cieplnej systemowej, w którym, po odcięciu dopływu ciepła
sieciowego, byłby podłączony kocioł indukcyjny, zasilający węzeł takimi samymi parametrami jak
z magistrali cieplnej. Pozostałe elementy ogrzewania wewnętrznego budynku i automatyka
sterowania byłyby zachowane, lecz doposażone w pompy ciepła po stronie niskich parametrów.
Kolejny etap to energia pozyskiwana z fotowoltaiki .
Do analizy wstępnej przyjęto blok mieszkalny z 50 -cioma mieszkaniami po 50 m2 każde.
Zgodnie z przyjętymi normami dotyczącymi zapotrzebowania mocy na ogrzewanie, wynoszącymi 
dla ocieplonego budynku wielokondygnacyjnego 60 W/m2, dla mieszkania o pow. 50 m2, moc ta 
wyniesie 3 kW. Przyjęto 1 kW na potrzeby wody użytkowej. Zatem 4 kW/mieszkanie. Piec o mocy 
100 kW zapewni potrzeby cieplne dla 25 mieszkań. Jest to założenie ekstremalne, w którym całe 
zapotrzebowanie mocy cieplnej byłoby pokryte przez piec indukcyjny. Takie założenie byłoby 
jednak jeszcze dyskusyjne pod względem ekonomicznym, chociaż różnica kosztów pomiędzy 
ciepłem pozyskiwanym z prądu i z gazu jest coraz mniejsza. 



W rzeczywistości należy założyć, że piec indukcyjny ma pokryć tylko dodatkowe 
zapotrzebowanie mocy cieplnej w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej której 
pompy ciepła w obwodzie niskich parametrów, nie będą w stanie pokryć całego 
zapotrzebowania na ciepło. Zakładając 50 procentową potrzebę dogrzewania za pomocą pieca 
indukcyjnego, piec o mocy 100 kW zapewniłby zasilanie pięćdziesięciu mieszkań o pow. 50m2. 
Zakładając amortyzację 30 letnią, koszt inwestycji wyniósłby około 100 zł na mieszkanie rocznie, 
czyli 8,33 zł miesięcznie w przeliczeniu na mieszkanie. Koszty remontów praktycznie nie istnieją, 
a koszty przeglądów serwisowych sprowadzą się do sprawdzenia działania pompy obiegowej 
kotła indukcyjnego.
W instalacjach  centralnego ogrzewania dąży się do zminimalizowania zładu, aby 
zminimalizować inercję systemu regulacji. Kocioł indukcyjny nie zwiększa inercji systemu 
grzewczego obiektu, natomiast praktycznie eliminuje inercję zasilania, jaką posiada sieć 
systemowa. Brak dodatkowego zładu jakim byłby element dogrzewający po stronie niskich 
parametrów, wykorzystujący grzałki elektryczne, jest również atutem przemawiającym za kotłem 
indukcyjnym.



 
SPÓŁKA Z O.O.  

Piece indukcyjne tyglowe    Piece indukcyjne próżniowe    Nagrzewnice indukcyjne   

Hartownie indukcyjne    Odlewanie ciągłe metali    Odlewanie panewek   

Układy pomiarów i automatyki    Podajniki automatyczne    Inne rozwiązania specjalistyczne 

PROJEKTOWANIE    PRODUKCJA    MONTAŻ   SERWIS 

INDUKCYJNE URZĄDZENIA ELEKTROTERMICZNE WRAZ Z AUTOMATYZAJĄ LINII PRODUKCYJNYCH  
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