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NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 
 
 
1.WPROWADZENIE. 
 
Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy 
przepływie prądu przez ośrodek ciekły połączony ze źródłem energii za pośrednictwem 
elektrod.  
Konwersja energii elektrycznej w ciepło jest głównie wynikiem efektu  Joule'a - Lenza. 
Prawo Joule'a - Lenza -wyraża się zależnością: 
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gdzie: P - moc cieplna wydzielana w elemencie o objętości V, 
y - konduktywność elementu V, 
E - natężenie pola e1ektrycmego wewnątrz elementu V, 
V - objętość elementu. 
 
Konduktywność  ośrodków grzejnych zależy od wielu czynników, np. składu chemicznego, 
temperatury. Do najczęściej spotykanych  ośrodków grzejnych należą: 
woda, sole, szkło, elektrolity i roztwory wodne. 
Ce1ern nagrzewania elektrodowego jest bezpośrednie dostarczenie energii do ośrodka 
ciekłego lub za jego pośrednictwem do znajdujących się w nim ciał. W przypadku. niektórych 
technologii efekt  Joule'a -Lenza wspomagany jest  ciepłem pochodzącym z reakcji 
egzotermicznych. 
Do typowych obszarów zastosowania urządzeń elektrodowych można zaliczyć: 
I - nagrzewanie wody, 
-- obróbkę cieplną metali, 
- topienie szkła.  
Elektrodowe  nagrzewanie wody i wytwarzanie pary technologicznej odbywa się w kotłach 
elektrodowych. Oprócz kotłów używa się również nagrzewnic elektrodowych do nagrzewania 
w przelocie ciekłych ośrodków przewodzących, głównie wody. 
Obróbkę cieplną metali realizuje się w roztopionych solach. Jej celem jest modyfikacja 
struktury warstw przypowierzchniowych wsadu poprzez dyfuzję w solach chemicznie 
aktywnych lub nagrzanie wsadu przed dalszą obróbką prowadzoną poza piecem (wanną) z 
kąpielą solną. Na ogół kąpiele zawierają sole metali alkalicznych jak np. : K, Na, Ca, Ba. W 



piecach solnych uzyskuje się temperatury do 1300C.  Nagrzewanie w piecach solnych 
charakteryzuje się różnymi zaletami, wśród których najważniejsze to: 
- duża szybkość nagrzewania, 
- równomierność rozkładu temperatury na powierzchni zewnętrznej wsadu, 
- dobra ochrona przed wpływami atmosferycznymi. 
Pomimo tych zalet urządzenia te SA eliminowane z nowoczesnych technologii ponieważ: 

 obsługa narażona jest na bardzo szkodliwe działanie oparów soli, 
 występuje znaczne niebezpieczeństwo poparzeń, 
 trudna jest automatyzacja procesu nagrzewania, 
 proces nagrzewania jest bardzo energochłonny, 
 występuje niszczący wpływ kąpieli solnej na i jej oparów na znajdujące się w pobliżu 

urządzenia i aparaturę  
Piece solne zastępowane są: 

 piecami próżniowymi, 
 piecami z atmosferami regulowanymi, 
 piecami fluidalnymi. 

 
Topienie szkła odbywa się w piecach szklarskich. Celem nagrzewania jest roztopienie masy 
wsadowej i utrzymanie jej w stałej temperaturze, najczęściej ponad 1000C, przed kolejnym 
procesem technologicznym. Ponieważ nagrzewanie elektrodowe szkła jest możliwe dopiero 
po jego roztopieniu stosowane są dwa różne typy urządzeń: 

 masa zasypowa  jest topiona przy pomocy palników gazowych, a nagrzewanie 
elektrodowe służy do utrzymania temperatury roztopionej masy szklanej i 
zapewnienia, wymaganego technologią produkcji, rozkładu temperatury w urządzeniu, 

 urządzenie zasilane jest roztopioną masą szklaną z innego urządzenia (ogrzewanego 
np. gazem) a nagrzewanie elektrodowe ma za zadanie dogrzewanie roztopionej masy i 
stabilizację jej temperatury. 



2. CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystyką regulacyjną kotła elektrodowego 
oraz charakterystyką nagrzewania wody. 
 
 
3. PROGRAM ĆWICZENIA 
 
3.1 Stanowisko badawcze 
 

Pomiary przeprowadzone zostaną na jednofazowym modelu kotła elektrodowego. 
Schemat układu pomiarowego przedstawia rys.1 

 
Rys.1.  Schemat układu pomiarowego z jednofazowym modelem kotła elektrodowego: 1- 

zbiornik kotła, 2- elektroda, 3- przeciwelektroda, 4- rura izolacyjna. 
 
Oznaczenia na rysunku: 
AT – autotransformator, 
TB – transformator bezpieczeństwa, 
V – woltomierz, 
A – amperomierz, 
T – termometr, 
S – stoper, 
0 – temperatura otoczenia. 
 



Model kotła elektrodowego wypełniony jest wodą. W zbiorniku kotła umieszczone są dwie 
współosiowe elektrody. Między elektrodami znajduje się rura izolacyjna. Poprzez zmianę 
położenia rury izolacyjnej zmienia się rezystancję międzyelektrodową, co wpływa na moc 
wydzieloną w wodzie. W trakcie pracy modelu wykonywane są pomiary temperatury w 
funkcji czasu. 
 
 
3.2. Wyznaczenie charakterystyki regulacyjnej kotła elektrodowego 
 
Charakterystyką regulacyjną kotła elektrodowego nazywamy zależność: 
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gdzie:  P – moc cieplna wydzielona w wodzie, 
 l – położenie rury izolacyjnej. 
 
W ćwiczeniu należy wyznaczyć powyższą charakterystykę dla pełnego zakresu zmian 
położenia rury izolacyjnej, tj. od  całkowitego przesłonięcia elektrod do braku przesłaniania. 
Pomiary należy wykonywać stosunkowo szybko, aby zminimalizować błędy wynikające ze 
zmiany rezystywności wody z temperaturą. Wyniki pomiarów zestawić w Tabeli 1. 
 
Tabela 1 . Wyniki pomiaru charakterystyki regulacyjnej P(l) 
 

l [m]       
P [W]       

 
3.3. Wyznaczenie charakterystyki nagrzewania wody oraz charakterystyki zmian 

rezystywności wody z temperaturą  
 
 
Charakterystyką nagrzewania wody nazywany zależność: 
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Wyznaczając charakterystykę nagrzewania należy równocześnie z pomiarami temperatury 
wody i czasu rejestrować także wartości napięcia i prądu zasilającego układ. Na ich podstawie 
należy wyznaczyć rezystancję międzyelektrodowego słupa wody dla kolejnych punktów 
pomiarowych tj. otrzymać zależność: 
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Rezystancję międzyelektrodowego słupa wody wyznaczyć z zależności: 
 

I
URwoda   

 
 



Rezystywność wody wyznaczyć z zależności: 
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gdzie:   h – wysokość elektrod,  
d1 =0,025m– średnica zewnętrzna elektrody, 
d2 =0,06 m– średnica wewnętrzna przeciwelektrody. 

 
Wyniki pomiarów zależności woda=f(t) oraz  pomiarów i obliczeń zależności woda=f() 
zestawić w Tabeli 2. 
 
Tabela 2 . Wyniki pomiarów i obliczeń zależności woda=f(t) oraz woda=f(). 
t [s]       
woda [C]       
U [V]       
I [A]       
Rwoda  []       
woda [m]       
 
 
 
 
4. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
 
W sprawozdaniu należy przedstawić graficznie następujące zależności: 

 P=f(l), 
 woda=f(t), 
 woda=f(). 

 
Zamieścić komentarze dotyczące uzyskanych wyników. 
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Pytania kontrolne 

1. Na czym polega nagrzewanie elektrodowe? 
2. Od czego zależy konduktywność ośrodków grzejnych? 
3. Wymienić obszary stosowania urządzeń elektrodowych. 
4. Co jest celem obróbki cieplnej metali w roztopionych solach? 
5. Wymienić wady nagrzewania w piecach solnych. 
6. Co jest celem nagrzewania w piecach szklarskich? 


