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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ nagrzewnicy indukcyjnej. Wynalazek znajduje zastosowa-

nie w systemach grzewczych do obiektów mieszkalnych i przemysłowych, w gospodarstwie domo-

wym, ale także w przemyśle hutniczym do grzania indukcyjnego, przy ogrzewaniu pom ieszczeń 

domu i wody i podgrzewaniu wody użytkowej. Przykładowo w następujących urządzeniach elektro-

termicznych: grzejnikach, kurtynach, nagrzewnicach, ogrzewaczach wody: bojlerach, warnikach, 

wytwornicach pary, podgrzewaczach, kotłach c.o. i c.w.u., piecach do topienia lub podgrzewania 

płynów i grzania materiałów. 

Znane z literatury: Hering M.: „Podstawy elektrotermii”, WNT, Warszawa 1998 oraz Rodacki 

T., Kandyba A.: „Urządzenia elektrotermiczne”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 są 

piece indukcyjne tyglowe w których nagrzewany tygiel ferromagnetyczny jest o obwodzie nie za-

mkniętym i służy do nagrzewania wsadu. Są też piece kanałowe w których zamknięty rdzeń ferro-

magnetyczny nie jest elementem grzejnym. Przewody elektryczne w tych piecach są chłodzone 

wodą czyli nie dogrzewają ani nie izolują termicznie magnetowodu (rdzenia, tygla).  

Z opisu patentowego nr GB787125 znany jest układ nagrzewnicy, w którym uzwojenie nie 

jest nawinięte na materiale ferromagnetycznym przez co jest słabsze jego grzan ie. Ponadto zasto-

sowano obwód otwarty magnetowodu i przez to jest jego mniejsze grzanie niż w obwodzie zamknię-

tym. 

Układ nagrzewnicy indukcyjnej według wynalazku zawiera nagrzewnicę indukcyjną, prze-

miennik częstotliwości dołączony do uzwojenia nagrzewnicy indukcyjnej i magnetowód będący ele-

mentem grzejnym, przez którego wnętrze przepływa płyn i charakteryzuje się tym, że magnetowód 

jest obwodem zamkniętym, a uzwojenie nagrzewnicy indukcyjnej jest nawinięte na zamkniętym ob-

wodzie magnetowodu. Uzwojenie nagrzewnicy indukcyjnej nie jest zatem chłodzone, czyli to uzwo-

jenie nagrzewnicy dogrzewa lub izoluje termicznie magnetowód.  

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym 

fig. 1 przedstawia ideowy układ nagrzewnicy indukcyjnej, a fig. 2 przedstawia schemat ideowo-

blokowy zasilania nagrzewnicy. 

Działanie układu, według wynalazku, jest następujące: przemiennik częstotliwości PF (zasi-

lany z sieci elektroenergetycznej) o parametrach częstotliwość f2 do 10 kHz, moc do 10 kW podłą-

czony do uzwojenia nagrzewnicy RoLo powoduje płynięcie w jego przewodzie zmiennego prądu 

elektrycznego Io o częstotliwości f2 = 1–10 kHz powodując znane jego nagrzewanie oporowe oraz 

indukcyjne oraz znane nagrzewanie indukcyjne rury stalowej. Płyn przepływający ogrzewa się od 

rury. Dodatkowo nagrzewany oporowo-indukcyjnie przewód elektryczny dogrzewa rurę i zmniejsza 

jej stygnięcie od zewnątrz (izoluje termicznie). 

Nagrzewnica indukcyjna służy do grzania przepływającego przez jej wnętrze płynu (np. wody, 

powietrza, oleju). W przekładowym wykonaniu uzwojenie nagrzewnicy zawierające około 600 zwo-

jów nawinięte jest drutem miedzianym emaliowanym o średnicy 1 mm na zamkniętym obwodzie 

magnetowodu, w tym przykładzie wykonania rury stalowej grubościennej średnicy 60 mm i grubości 

ścianki 16 mm. Rura posiada 2 przeciw ległe złącza stalowe do podłączenia dopływu i odpływu 

płynu. 

Zasilanie elektryczne podłączone do przewodu elektrycznego uzwojenia nagrzewnicy, pieca 

lub kotła powoduje płynięcie w przewodzie zmiennego prądu elektrycznego powodując znane jego 

nagrzewanie oporowe oraz indukcyjne oraz znane nagrzewanie indukcyjne magnetowodu. Zale-

cana częstotliwość prądu w przewodzie uzwojenia zawiesiny gliny nie od użytego magnetowodu. 

Materiał ogrzewany znajdujący się wewnątrz nagrzewa się od magnetowodu. Dodatkowo nagrze-

wany oporowo-indukcyjnie przewód elektryczny dogrzewa magnetowód lub ogranicza jego stygnię-

cie na zewnątrz (izoluje termicznie). 

Zaletą zamkniętego obwodu ferromagnetycznej rury stalowej o dużej przenikalności magne-

tycznej jest uzyskanie w niej większego strumienia magnetycznego co powoduje większe grzanie 

indukcyjne rury. Dodatkową zaletą wynalazku jest wykorzystywanie ciepła wydzielanego na prze-

wodzie elektrycznym do dogrzewania lub izolowania termicznego rury grzejnej.  
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Układ nagrzewnicy indukcyjnej zawierający nagrzewnicę indukcyjną (Rolo), przemiennik czę-

stotliwości (PF) dołączony o uzwojenia nagrzewnicy indukcyjnej (RoLo) i magnetowód będą-

cym elementem grzejnym, przez którego wnętrze przepływa płyn, znamienny tym, że ma-

gnetowód jest obwodem zamkniętym, a uzwojenie nagrzewnicy indukcyjnej jest nawinięte na 

zamkniętym obwodzie magnetowodu. 

 

 

Rysunki 
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