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*Wstęp

*Zastosowanie grzejnictwa indukcyjnego 

w ciepłownictwie komunalnym

*Kocioł indukcyjny ELKON

*Podsumowanie
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o Elektrociepłownie miejskie opalane paliwem kopalnym, oraz

rozbudowane sieci ciepłownicze - rozwiązania historyczne

o Sieci ciepłownicze wymagają gruntownego remontu, zatem

rozkopania ulic miast, co jest zadaniem kosztownym i

społecznie uciążliwym

o Wiele miast „przeżyło” już problemy komunikacyjne

związane z remontem lub budową nowych sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych.
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o Powyższe problemy mogą być wyeliminowane za pomocą

elektryfikacji węzła ciepłowniczego

o Transport energii elektrycznej jest łatwiejszy niż cieplnej i

prowadzenie instalacji elektrycznej nie burzy infrastruktury

komunikacyjnej jak w przypadku budowy lub remontu sieci

ciepłowniczej

o Transformacja energetyki cieplnej może być rozłożona w

czasie i dotyczyć odcinków sieci ciepłowniczej, najbardziej

narażonych na awarię i w których usunięcie awarii skutkuje

największymi problemami komunikacyjnymi i społecznymi.
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o Konieczność zajęcia się zagadnieniami elektrotermicznymi

w zakresie ogrzewania budynków i wody użytkowej jest

niezbędna i pilna, a przetwarzanie energii elektrycznej na

ciepło użytkowe staje się głównym kierunkiem transformacji

energetyki cieplnej.

o Transformacja energetyki cieplnej poprzez pasywizację

budownictwa i elektryfikację ciepłownictwa (z

wykorzystaniem pomp ciepła, kotłów indukcyjnych i innych

rozwiązań) jest kanonicznym przykładem konieczności

Transformacji Elektroenergetyki w Trybie Innowacji

Przełomowej (TETIP) do elektroprosumeryzmu
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• Prąd zasilający wysokiej lub średniej 
częstotliwości – korzystniejsze grzanie

• Rdzeń stanowi zamknięty obwód magnetyczny 
dla strumienia wytwarzanego przez wzbudnik 
indukcyjny

• Wykorzystano istotę budowy transformatora

• Konstrukcja transformatora kubkowego z 
rdzeniem litym udrożnionym wewnętrznie dla 
przepływu cieczy

• Rdzeń z rur lub profili stalowych zamkniętych

• Uzwojenie podłączone do generatora średniej 
lub wysokiej częstotliwości. 

• Nagrzewanie cieczy (oleju termalnego) odbywa 
się w rdzeniu i uzwojeniach, zatem jest to 
nagrzewanie wykorzystujące straty w 
transformatorze
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Wykonane w firmie ELKON stanowisko 

badawcze kotła indukcyjnego zawiera kocioł 

indukcyjny o mocy regulowanej  do 200kW, 

pompę obiegową, wymiennik płytowy ciepła i 

zbiornik wyrównawczy cieczy w obiegu węzła 

ciepłowniczego i jest wyposażony w system 

czujników temperatury, ciśnienia i przepływu 

wraz z systemem pomiaru i rejestracji 

mierzonych parametrów, które umożliwiają 

badania pola temperaturowego w rdzeniu 

kotła oraz w uzwojeniach, a w konsekwencji 

wyznaczenie sprawności kotła indukcyjnego 

zasilanego z generatora wysokiej  

częstotliwości.

13



• Generator wysokiej  

częstotliwości

• Moc regulowana  (200kW)

• System czujników 

temperatury, ciśnienia i 

przepływu 

• System pomiaru i 

rejestracji mierzonych 

parametrów
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o Przedstawiony indukcyjny węzeł ciepłowniczy jest uzupełnieniem

systemowej sieci ciepłowniczej.

o W przypadku sieci przestarzałej, wymagającej kosztownych remontów,

kocioł indukcyjny może stanowić awaryjne źródło ciepła lub całkowicie

zastąpić systemową sieć ciepłowniczą.

o Zintegrowanie w węźle pomp ciepła i kolektorów słonecznych umożliwia

transformację energetyczną do elektroprosumeryzmu z minimalną

ingerencją w istniejącą strukturę ogrzewania tym bardziej, że kocioł

indukcyjny można również zasilać z paneli fotowoltaicznych.

o Zbudowany indukcyjny węzeł ciepłowniczy służy obecnie do badań w

zakresie optymalizacji konstrukcji i maksymalizacji sprawności.
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