
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

 
 
 
 

Ćwiczenia Nr 6 
 

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI 
PŁASKICH 

 
 
1.WPROWADZENIE. 

Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia cieplna nie 
jest doprowadzana do nagrzewanego przedmiotu (wsadu) z zewnątrz, lecz powstaje 
wewnątrz niego z energii pola elektromagnetycznego. 

W nagrzewaniu indukcyjnym wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej 
opisane równaniem (prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya): 

dt
dΦe        (1) 

 
gdzie:  e – wartość chwilowa siły elektromotorycznej,  - strumień indukcji magnetyczny, 

t- czas. 
 
Równanie (1) zawiera następującą treść fizyczną: w dowolnym obwodzie zamkniętym 

umieszczonym w zmieniającym się w czasie polu magnetycznym, indukuje się siła 
elektromotoryczna e proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji 
magnetycznej . objętego przez ten obwód. Jeżeli obwód utworzony jest z 
przewodnika, to pod wpływem SEM e powstaje w nim prąd. Postać różniczkową  
równania (1) stanowi zapis II równania Maxwella: 

 

dt
dBErot        (2) 

 
gdzie:  E – natężenie pola elektrycznego, B – indukcja magnetyczna. 
 
Zgodnie z prawem Joule’a - Lenza przy przepływie prądu elektrycznego przez 

przewodnik elektryczny, wydziela się w nim ciepło Q którego wartość można określić z 
zależności: 

 

tRIQ  2
      (3) 

 
gdzie:  I – natężenie prądu elektrycznego, R – rezystancja przewodnika. 
 
Prawo to w postaci mikroskopowej (różniczkowej) pozwala obliczyć gęstość 

objętościową pV mocy wydzielanej w przewodniku zgodnie z zależnością: 
 



 2JpV       (4) 
 

gdzie:  J – gęstość prądu w przewodniku,  - rezystywność materiału przewodnika. 
Związek między gęstością prądu J indukowanego w przewodniku przenikanym zmiennym 

polem magnetycznym, a przestrzenną zmianą natężeniem H tego pola określony jest 
pierwszym równaniem Maxwell'a, które dla ośrodków dobrze przewodzących przybiera 
postać: 

JHrot        (5) 
 
Równanie (5) jest różniczkowym zapisem prawa przepływu: 
 

dSJdlH
S
        (6) 

gdzie:  S – jest powierzchnią objęto zamkniętą drogą całkowania po dl.  
 
Równania (2), (4) i (5) opisują całokształt zjawisk elektromagnetycznych 

zachodzących przy nagrzewaniu indukcyjnym. Teoria nagrzewania indukcyjnego zajmuje się 
między innymi rozwiązywaniem tych równań, tzn. wyznaczaniem rozkładu gęstości prądu . 
natężenia pola magnetycznego i gęstości objętościowej pV wydzielanej mocy w różnych 
przypadkach konfiguracyjnych  układów grzejnych spotykanych w praktyce. 

 
Źródłem zmiennego pola magnetycznego jest w praktyce zespół przewodów, zasilanych 

prądem przemiennym, najczęściej o przebiegu sinusoidalnym. Ten zespół przewodów 
nazywany jest wzbudnikiem. Wzbudnik wraz z nagrzewanym metalem, który nosi nazwę 
wsadu, tworzy tzw. indukcyjny układ grzejny. Wzbudnik wykonywany jest wyłącznie z 
miedzi elektrolitycznej o rezystywności w temperaturze 20°C nie większej niż 1,7610-8 

m. Ze względu na duże gęstości prądu wzbudnik w większości przypadków jest 
chłodzony wodą. 

Jak wynika ze wzoru (l) siłą elektromotoryczna, a więc i gęstość prądu oraz moc 
indukowana we wsadzie rosną ze wzrostem częstotliwości pola magnetycznego, dlatego 
w grzejnictwie indukcyjnym mają zastosowanie prądy o częstotliwościach 
podwyższonych (do 10 kHz) i wielkich od 70 kHz do kilku MHz. Stosowanie takich 
częstotliwości wymaga użycia przetworników częstotliwości dużych mocy. Pociąga to za 
sobą wzrost kosztów inwestycyjnych oraz nieuniknione straty energii związane z 
przemianą częstotliwości. Z tego też względu w grzejnictwie indukcyjnym wykorzystuje 
się również częstotliwość 50 Hz, ale tylko do nagrzewania wsadów o stosunkowo 
dużych wymiarach. 

Jednym z podstawowych parametrów wsadu przy nagrzewaniu indukcyjnym jest tzw. 
głębokość wnikania  . Od strony fizycznej głębokości wnikania oznacza drogę we 
wsadzie na jakiej (przy padaniu fali płaskiej na wsad w postaci półprzestrzeni) wartość 
natężenia pola magnetycznego padającej na wsad fali zmniejszy się  e (podstawa 
logarytmu naturalnego) krotnie. Wartość głębokości wnikania zależy od własności 
wsadu oraz  częstotliwości pola i jest określona zależnością: 

 
(7) 

 
 
gdzie:   - rezystywność wsadu,  - przenikalność magnetyczna wsadu,   - pulsacja pola. 
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Głębokość wnikania jest miarą tłumienia fali elektromagnetycznej we wsadzie. Dla wsadu 
"grubego" (w porównaniu z  głębokością wnikania )  fala we wsadzie praktycznie zanika 
na głębokości kilku . Na głębokości  natężenie pola magnetycznego oraz gęstości prądu 
indukowanego maleje e-krotnie w stosunku do wartości na powierzchni wsadu. Gęstość 
objętościowa mocy pV maleje aż e2-krotnie, czyli zmniejsza się o ok. 86%. Zarówno 
rozkład pola magnetycznego i gęstości J indukowanego prądu,  jak i gęstości objętościowej pV  
wydzielanej we wsadzie mocy jest silnie nierównomierny, przy czym maksymalne wartości 
wymienione wielkości przyjmują na powierzchni wsadu . W miarę posuwania się w głąb 
wsadu amplitudy tych wielkości maleją, a równomierne nagrzewanie skrośne można uzyskać 
dzięki dobrej przewodności cieplnej wsadu oraz przy właściwie dobranym czasie 
nagrzewania.  

Na rys. l przedstawiono rozkłady H, J i pV odniesione do wartości jakie przyjmują te 
wielkości na powierzchni wsadu.  Przy średnicy wsadu d znacznie większej od głębokości 
wnikania   prądy wirowe płyną tylko w cienkiej warstwie przypowierzchniowej i w tej 
warstwie wydziela się niemal cała moc grzejna. Jeżeli stosunek d/ jest mały (d/ < 5) 
rozkład pola magnetycznego staje się bardziej  równomierny co, zgodnie z (5) prowadzi 
do zmniejszenia J, a  więc w konsekwencji do zmniejszenia gęstości mocy pV i 
sprawności nagrzewania. 

 

 
 

Rys. l. Rozkład gęstości prądu (1), natężenia pola magnetycznego (2) oraz gęstości 
objętościowej mocy (3) we wsadzie . 

 
Zjawisko to najlepiej obrazują zależności opisujące gęstości powierzchniowe mocy 

czynnej  pS  i biernej  qS  wnikającej do wsadu przez jego powierzchnię na którą poda 
fala elektromagnetyczna: 

 
 

(8) 
 

gdzie: H0 – wartość skuteczna natężenia pola magnetycznego na powierzchni wsadu , Fr i Fx  - 
tzw. współczynniki kształtu 

 
Wartość gęstości mocy indukowanej we wsadzie zależy m.in. (8) od wartości 

współczynników kształtu Fr, Fx zależnych, dla danego kształtu wsadu, od jego „grubości” w 
stosunku do głębokości wnikania. Przebiegi współczynników Fr, Fx dla wsadu w postaci walca 
umieszczonego we wzbudniku cylindrycznym oraz płyty nagrzewanej dwustronnie 
przedstawiono na rys.2.  
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Rys. 2 Wykresy współczynników kształtu 

stosunku średnicy d lub grubości płyty  

 
Do najważniejszych technologii elektrotermicznych, w których wykorzystuje się 

nagrzewanie indukcyjne należą:
- nagrzewanie skrośne przed przeróbką 
- nagrzewanie odprężające, 
- nagrzewanie przed hartowaniem skrośnym i powierzchniowym,
- lutowanie i zgrzewanie, 
- topienie, 
- nagrzewanie urządzeń energetycznych i chemicznych (indukcyjne nagrzewnice

kotłowe) 
 
 
2. CEL ĆWICZENIA. 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami występującymi w 
nagrzewania indukcyjnego przewodzących powierzchni płaskich na 
płaskodennych. 

Obiektem badania będzie indukcyjna płyta grzejna produkcji 
mocy znamionowej 1800 W zasilana z sieci 230 V, 50 Hz. 
stopniowana (stopnie mocy od l do 10) i tak: 
5=1100W, 6=1200W, 7=1300W, 
prawidłowo należy stosować pojemniki o średnicach od 12 do maksimum 26 cm. 
Częstotliwość pracy układu generacyjnego wynosi ok. 20 kHz.

 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2 Wykresy współczynników kształtu  Fr i Fx dla płyty (1) i walca (2) w 
lub grubości płyty  g  do głębokości wnikania fali elektromagnetycznej 

do wsadu . 

Do najważniejszych technologii elektrotermicznych, w których wykorzystuje się 
nagrzewanie indukcyjne należą: 

nagrzewanie skrośne przed przeróbką plastyczną (walcowanie, tłoczenie, kucie

nagrzewanie przed hartowaniem skrośnym i powierzchniowym, 

nagrzewanie urządzeń energetycznych i chemicznych (indukcyjne nagrzewnice

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami występującymi w 
nagrzewania indukcyjnego przewodzących powierzchni płaskich na przykładzie pojemników 

Obiektem badania będzie indukcyjna płyta grzejna produkcji 
mionowej 1800 W zasilana z sieci 230 V, 50 Hz. Nastawiana moc płyty jest 

stopniowana (stopnie mocy od l do 10) i tak: 1=400W5 2=SOOW, 3=900W, 4=1000W, 
5=1100W, 6=1200W, 7=1300W, 8=1400W, 9=1600W, 10=1800W. Aby płyta funkcjonowała 

stosować pojemniki o średnicach od 12 do maksimum 26 cm. 
pracy układu generacyjnego wynosi ok. 20 kHz. 

 

w funkcji wartości  
do głębokości wnikania fali elektromagnetycznej  

Do najważniejszych technologii elektrotermicznych, w których wykorzystuje się 

tłoczenie, kucie, itp.) 

nagrzewanie urządzeń energetycznych i chemicznych (indukcyjne nagrzewnice 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami występującymi w procesach 
przykładzie pojemników 

Obiektem badania będzie indukcyjna płyta grzejna produkcji BARTSCHER o 
Nastawiana moc płyty jest 

2=SOOW, 3=900W, 4=1000W, 
8=1400W, 9=1600W, 10=1800W. Aby płyta funkcjonowała 

stosować pojemniki o średnicach od 12 do maksimum 26 cm. 



3. PROGRAM ĆWICZENIA. 
 

3.1. Stanowisko badawcze. 
Stanowisko do badania procesów nagrzewania indukcyjnego powierzchni płaskich (celem 

jest nagrzewanie wody) składa się z następujących elementów: 
- indukcyjnej płyty grzejnej, 
- zestawu cylindrycznych pojemników o różnych średnicach, 
- watomierza do pomiaru mocy czynnej pobieranej z sieci. 

 
3.2. Wyznaczenie sprawności procesu i czasu nagrzewania dla zadanych warunków 
 
Sprawnością procesu nazywamy następującą zależność: 
 

= [m  c     / (P  t)]   100% 
 

gdzie:  - sprawność, m - masa wody, c - ciepło właściwe wody c= 4,19 kJ / kg/K,    - 
przyrost temperatury wody, P - moc czynna pobierana z sieci, t - czas nagrzewania. 

 
 
A) Wyznacz zależność sprawności procesu   od średnicy d płaskodennych pojemników 

z wodą. Parametry badania poda prowadzący zajęcia. Uzyskane wyniki pomiarów 
zamieścić w sprawozdaniu w formie tabelarycznej. 

 
B) Wyznacz zależność czasu nagrzewania t od grubości g warstw izolacji cieplnej 

znajdującej się między indukcyjną płytą grzejną a pojemnikiem z wodą. Parametry 
badania poda prowadzący zajęcia. Uzyskane wyniki pomiarów zamieścić w 
sprawozdaniu w formie tabelarycznej. 

 
 

4. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
Przedstaw graficznie następujące zależności: 

 
 -  = f(d), 
 - t=f(g) 
 

Zamieścić komentarz dotyczący otrzymanych rezultatów. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Co to jest wzbudnik?. 
2. Jakie częstotliwości są wykorzystywane w nagrzewaniu indukcyjnym? 
3. Podaj interpretację fizyczną głębokości wnikania. 
4. Od czego zależy głębokość wnikania fali elektromagnetycznej do wsadu? 
5. Od czego zależy gęstości powierzchniowe mocy czynnej wnikającej do wsadu? 
6. Podaj nazwy 4-5 technologii w których wykorzystywane jest nagrzewanie indukcyjne.  

 


