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KOCIOŁ INDUKCYJNY W 

WYSOKOTEMPERATUROWEJ SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ  

BADANIA MODELU PRZEMYSŁOWEGO 

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA  
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*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.  

 

4 



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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• Nasze rozwiązania ukierunkowane są na budynki wielorodzinne 

• Celem jest zastąpienie systemowej sieci ciepłowniczej kotłem 
indukcyjnych 

• Parametry wyjściowe kotła mają być takie jak z sieci ciepłowniczej 

• Pozwoli to na zastąpienie sieci ciepłowniczej w miejscu jej przyłączenia do 
budynku bez ingerencji w instalację budynku 
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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. 
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• Generator wysokiej  

częstotliwości 

• Moc regulowana  (200kW) 

• System czujników 

temperatury, ciśnienia i 

przepływu  

• System pomiaru i 

rejestracji mierzonych 

parametrów 
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TC0 wlot wody do wymiennika ciepła (woda-woda) 

TC1 wylot wody z wymiennika ciepła (woda-woda) 

TC2 rura zewnetrzna na wysokosci uzwojenia pierwotnego  

TC3 rura zewnętrzna na wysokości uzwojenia wtórnego zwartego 

TC4 rura wewnetrzna na wysokości uzwojenia pierwotnego 

TC5 rura wewnetrzna na wysokości uzwojenia wtórnego zwartego 

TC6 wlot oleju do wymiennika (wylot gorącego oleju z kotła) 

TC7 wylot oleju z wymiennika (powrót do rury przelewowej) 

TC8 wlot oleju do kotła ( z pompy oleju) 
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moc oddana[W]=Q*Cw*(TC1-TC0)*p 
 
Q - przepływ wody w [l/s] 

Cw - ciepło właściwe wody - 4190 J/kg*K 

p - poprawka, gęstość wody dla temp 35°C - 0.994kg/l 
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Sumaryczna energia z sieci = 61,122 kWh 

Sumaryczna energia oddana = 57,909 kWh 

 

Sprawność 0,947 
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moc oddana[W]=Q*Cw*(TC1-TC0)*p 
 
Q - przepływ wody w [l/s] 

Cw - ciepło właściwe wody - 4190 J/kg*K 

p - poprawka, gęstość wody dla temp 35°C - 0.994kg/l 

Sumaryczna energia z sieci = 66,889 kWh 

Sumaryczna energia oddana = 61,660 kWh 

 

Sprawność 0,922 
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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 Prototyp charakteryzuje się 

wysoką sprawnością 

o Prowadzone prace nad prostszą 

i bardziej zwartą budową kotła 

 
 



oDynamiczne ogrzewanie hal przemysłowych 

o Instalacje oleju termalnego do stabilizacji 

temperatury w procesach technologicznych – 

zastąpienie kotłów gazowych i olejowych 
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