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Tematyka dotycząca elektryfikacji ciepłownictwa jest bardzo obszerna i niektóre jej aspekty były już prezentowane 

w referatach dotyczących zasady działania kotła indukcyjnego, badań kotła wersji laboratoryjnej oraz w artykułach 

w czasopiśmie technicznym ENERGETYKA.

W dzisiejszej prezentacji chciałbym skupić się na dwóch produktach przygotowywanych 

przez firmę ELKON, związanych z elektryfikacją ciepłownictwa oraz z zapewnieniem 

komfortu cieplnego w budynkach wielorodzinnych i w obiektach przemysłowych, 

w sytuacjach kryzysowych.

Elektryfikacja ciepłownictwa – produkty firmy ELKON

Kocioł Indukcyjny                    Mobilny Zespół Elektrociepłowniczy
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Kocioł indukcyjny o mocy 100 kW w wersji docelowej/handlowej 

1. REZERWOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA

W systemie zaopatrzenia w ciepło z PEC, 

może zastąpić to źródło i być zainstalowany 

w miejsce wymiennika ciepła PEC/obiekt,

lub może być równolegle podłączony do tego 

wymiennika bocznikując go. 

Automatyka węzła ciepłowniczego pozostanie 

wówczas ta sama. 

2. GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

W obiektach nowobudowanych zasila je w ciepło 

poprzez typowy węzeł ciepłowniczy wraz z jego 

automatyką (np. DANFOSS, HERZ itp).

Sterownik kotła kontroluje parametry pracy 

oraz realizuje zadany program mocy grzewczej.

Kocioł, indukcyjny może być zainstalowany w węźle ciepłowniczym obiektu i stanowić 

główne lub rezerwowe źródło zasilania w ciepło.



Kocioł indukcyjny o mocy 100 kW. Część grzewcza kotła.

Najistotniejsze zastosowanie kotła 

indukcyjnego będzie w węzłach 

elektrociepłowniczych zasilanych głównie 

ciepłem wytwarzanym przez pompy ciepła 

i ogniwa solarne, natomiast uzupełniająco 

przez kocioł indukcyjny i magazyn ciepła 

wysokotemperaturowego. 

Elektrycznie węzeł może być zasilany 

z własnej elektrowni fotowoltaicznej, 

akumulatorowego magazynu energii, 

agregatu prądotwórczego oraz z nisko-

napięciowej sieci bilansującej się, 

zawierającej wszystkie dostępne źródła 

OZE (w tym wytwórnię i magazyn wodoru), 

współpracującej z KSE poprzez transfor-

mator SN/nn. 

Nie wszystkie wymienione źródła energii 

muszą występować w każdym węźle 

elektrociepłowniczym.



• Zastosowanie grzałek elektrycznych o mocy porównywalnej z mocą kotła indukcyjnego, 

np. 100 kW, wymagałoby zastosowania zbiornika z wodą o pojemności około 2000 l, 

aby praktycznie można było je zainstalować. Ta masa wody w obiegu CO zwiększa 

zasadniczo bezwładność systemu i przeciwstawia się zasadzie minimalizacji tzw. „zładu” 

w obwodzie CO, dla uzyskania maksymalnej dynamiki systemu grzewczego. Kocioł 

indukcyjny jest praktycznie bezinercyjny.

• Osadzający się kamień na grzałkach zmniejsza efektywność nagrzewania.

• Awaria grzałki wymaga opróżnienia zbiornika w celu jej wymiany.

• Kocioł indukcyjny jest praktycznie bezawaryjny, a kontrola serwisowa w zasadzie 

ogranicza się do serwisu pomp obiegowych oleju termalnego i obiegu chłodzenia 

generatora. Ponadto umożliwia proste magazynowanie ciepła w zbiorniku oleju termalnego 

z efektem 2,5 krotnym w stosunku do magazynowania ciepła w wodzie.   

• Sterowanie mocą wymaga zastosowania złożonego systemu sterowania sekcjami grzałek, 

lub falownika umożliwiającego płynną regulację mocy. Koszt takiego rozwiązania jest 

porównywalny z kosztem generatora częstotliwości, zasilającego kocioł indukcyjny, 

zapewniającego płynną regulację mocy kotła w zakresie od 10 do 100% mocy. Przykład 

szafy sterującej mocą nagrzewnicy komorowej, ogrzewanej grzałkami elektrycznymi o 

mocy sumarycznej 120 kW, przedstawia kolejny slajd.

Grzałka elektryczna czy kocioł indukcyjny?



Szafa sterująca

Przykład szafy sterującej 

mocą nagrzewnicy 

komorowej, ogrzewanej 

grzałkami elektrycznymi o 

mocy sumarycznej 120 kW.

Etap montażu i uruchamiania 

nagrzewnicy w hali 

przemysłowej

Przykład szafy sterującej 

mocą nagrzewnicy komorowej, 

ogrzewanej grzałkami elektrycznymi

o mocy sumarycznej 120 kW.

Etap montażu i uruchamiania

na hali przemysłowej.



Kocioł indukcyjny zasilany jest z agregatu prądotwórczego, umieszczonego na wspólnej 

platformie. Ciepło odzyskiwane przez płytowy wymiennik ciepła zainstalowany 

w układzie chłodzenia silnika spalinowego lub gazowego (przyszłościowo wodorowego) 

agregatu prądotwórczego oraz ciepło odzyskiwane ze spalin, wykorzystywane są 

łącznie z ciepłem wytwarzanym przez kocioł indukcyjny, dzięki szeregowemu 

podłączeniu tych wymienników z wymiennikiem ciepła kotła indukcyjnego. 

Zaletą drugiego rozwiązania jest własne zasilanie kotła indukcyjnego oraz wysoka 

sprawność przetwarzania energii chemicznej paliwa w ciepło (obliczeniowa to około 85 %). 

Wykorzystywane jest optymalnie ciepło wynikające ze spalania paliwa płynnego lub gazu 

oraz energia elektryczna, którą zasilany jest kocioł indukcyjny.

Mobilny zespół elektrociepłowniczy



Mobilny zespół elektrociepłowniczy

Przykładowe rozwiązanie techniczne to: 

Kocioł indukcyjny ELKON o mocy cieplnej 100 kW w zespole z agregatem prądotwórczym 

o znamionowej mocy elektrycznej 100 kW, napięciu 400 V i częstotliwości prądu 50 Hz, 

umieszczony na platformie o długości 4,5 m, szerokości 2,1 m oraz nośności 2700 kg.

Przyjmując, że w agregatach prądotwórczych sprawność przetwarzania energii paliwa 

płynnego w energię elektryczną wynosi 40 % (praktycznie 40 – 45 %), moc chemiczna 

uzyskana w procesie spalania paliwa, dla mocy elektrycznej o wartości 100 kW (taką mocą 

zasilany jest kocioł indukcyjny) wynosi 100/0,4 = 250 kW.

Zatem różnica mocy wynosząca 250 - 100 = 150 kW zamieniana jest na ciepło tracone, 

straty mechaniczne silnik - generator i straty elektryczne generatora. 

Rozkład strat ciepła silnika spalinowego przyjmowany jest w wartościach: 

25 % - straty chłodzenia, 35% - straty w spalinach. 

Zakładając wykorzystanie strat ciepła chłodzenia w wysokości 23 %, dzięki zastosowaniu 

wymiennika woda/woda oraz wykorzystanie strat spalin w wysokości 20 - 25 % dzięki 

zastosowaniu wymiennika gaz/woda zamocowanego na rurze wydechowej, otrzymamy 

sprawność sumaryczną: 40 + 23 + 20 (25) = 83 do 88 %

Można przyjąć, że opisany powyżej autonomiczny zespół elektrociepłowniczy 

charakteryzuje się mocą grzewczą wynoszącą od 207 do 220 kW.

Prezentowany zespół elektrociepłowniczy, w wersji stacjonarnej, dzięki dużej sprawności, 

może być też rezerwowym źródłem ciepła w węźle elektrociepłowniczym budynku 

mieszkalnego lub przemysłowego, bazującym wyłącznie na energii z OZE.



Podłączenie autonomicznego mobilnego zespołu 

elektrociepłowniczego  do węzła ciepłowniczego budynku


