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1. Teoretické základy ší ření tepla  
Teplo je forma energie, která se navenek projevuje v makroskopickém měřítku jen teplotou 
tělesa v němž je akumulována. Mezi tělesy s různými teplotami dochází ke sdílení (přenosu) 
tepla vždy z tělesa teplejšího na těleso chladnější. K přenosu tepla dochází vždy pomocí tří 
základních principů: 

- vedením (kondukcí) 
- prouděním (konvekcí) 
- sáláním (radiací) 

Nutnou podmínkou pro sdílení tepla vedením nebo prouděním je existence hmotných částic 
ve sledovaném prostoru. 
K přenosu sáláním dochází i ve vakuu a nositelem tepelné energie pak je elektromagnetické 
vlnění. Všechny ostatní způsoby přenosu tepla jsou kombinacemi těchto základních principů 
Základní veličiny a jednotky: 
Tepelná kapacita (akumulované teplo)         ϑϑϑϑ∆∆∆∆⋅⋅= cmQ     [ J; kg,J.kg-1.K-1,K] 

∆ϑ – teplotní rozdíl   [°C] 
θ – termodynamická teplota [K] 
Q – teplo    [J = Ws] 
c – měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 
 

Množství tepelné energie potřebné k ohřevu tělesa o hmotnosti m z teploty 1ϑ na teplotu 2ϑ  

Tepelná kapacita (akumulované teplo)                         ( )W m c= ⋅ ⋅ −ϑ ϑ2 1     [J; Ws]  

      kde  m .... hmotnost tělesa  [kg] 
              c .... směrná tepelná kapacita (specifické teplo) materiálu tělesa   

c
m

dW

d
= ⋅1

ϑ
     (kJ/kg/K )         (u vody je c = 4,18) 

Oteplovací a ochlazovací děj 
Při ohřívání tělesa konstantní, tepelným výkonem je závislost teploty tělesa na čase (době 

ohřívání) dána  rovnicí  )()( max
ττττϑϑϑϑ∆∆∆∆ϑϑϑϑ∆∆∆∆
t

et −⋅= 1  a dá se graficky znázornit tzv. oteplovací 

křivkou  

Při ochlazování tělesa platí obdobně           ))( max
ττττϑϑϑϑ∆∆∆∆ϑϑϑϑ∆∆∆∆
t

et ⋅=  

kde   τ     tzv. oteplovací (ochlazovací) časová konstanta 
 

 
Oteplovací křivka Ochlazovací křivka  
 



 
2. Zdroje elektrického  tepla (druhy elektrotepelný ch  zařízení) 

Elektrický ohřev: 

Elektrický ohřev je proces, při kterém je přiváděná tepelná energie (potřebná k ohřevu) 
získávána z elektrické energie 

             ∫ ⋅⋅=
T

0el dtiUW    (kWh; V, A, hod) 

 
Výhody elektrického ohřevu: 

• poměrně vysoká účinnost 
• malá investiční  náročnost  (oproti plynu, naftě) 
• malé náklady na údržbu (robustnost topných systémů) 
• malé rozměry a tím í nároky na prostor 
• ekologické hledisko (špína, prach ...) 
• dobré  řízení popř. regulovatelnost  (přepínáním, pulzním spínáním, řízením napětí) 
• bezpečnost provozu (nepřítomnost plynu, ohně) 
• příznivý k okolnímu prostředí 

 
Nevýhody elektrického ohřevu: 

• poměrně vysoká cena elektrické energie oproti  jiným formám energie; tento rozdíl se má 
dále prohlubovat 

 
Podle způsobu přeměny el. energie v teplo rozeznáváme následující druhy elektrotepelných 
zařízení  
 
2.1° Odporové teplo  (Elektrotepelná zařízení odporová)  

Elektrické odporové teplo zde vzniká průchodem elektrického proudu I  v.elektricky  vodivém 
prostředí . Přeměna elektrické energie v teplo je dána Joulovým zákonem, dle kterého lze určit 
množství tepla Q dle vztahu  

∫=
T

dtiRQ
0

2*     [J; Ω, A,s] 

Kde    R  …  odpor  vodiče (vodivého materiálu, prostředí) 
i  okamžitá hodnota proudu  
T  doba průchodu proudu elektricky vodivým materiálem   
V případě konstantní (časově neproměnné) hodnoty proudu  I  lze výše uvedený vztah 

zjednodušeně vyjádřit       TIRQ ** 2=  [J; Ω, A,s]    
Podle vzniku a využití odporového tepla k ohřevu rozeznáváme tyto způsoby ohřevu 

� přímý odporový ohřev  
� nepřímý odporový ohřev 

 
 
 
 
 
 
 



Přímý odporový ohřev 
Teplo zde vzniká přímým průchodem proudu ohřívaným 
materiálem (vsázkou ) Teoretické základy tohoto ohřevu jsou 
dány Joulovým zákonem 

    ∫ ⋅⋅≈⋅=
ot

OtIRdttiRQ
0

22 )(   [ J; Ω, A, s] , 

 udávajícím závislost vzniklého tepla Q na odporu R , proudu I a 
době ohřevu t0. 

Energetickou bilanci ohřevu lze vyjádřit vztahem 

Zu QQQ +=  

Kde   Qu       užitečné teplo potřebné k ohřevu vsázky 
 QZ tepelné ztráty okolí vsázky 
 
Potřebný elektrický výkon k ohřevu 

0

A V

t

Q

dt

dQ
P ≈≈  

Skutečný elektrický příkon se pak dále zvětší o tepelné ztráty sázecího zařízení, elektrické 
ztráty na přívodech a napájecím transformátoru, příkon elektrických pohonným mechanismů 
apod. 
Podle druhu vsázky lze tato zařízení dále rozdělit na „ 

- zařízení pro ohřev pevné vsázky (kovová – tyče, dráty, pásy uhlíková, grafitová, 
- zařízení pro ohřev tekuté vsázky (voda, sklo, solná lázeň,elektrolyzéry) 

 
Příklady aplikací elektrického přímého ohřevu 
 
Ohřev dlouhých tyčí, drátů, pásů apod 
 
 

 
 

 

 
Obr. 1  Elektrický obvod přímého ohřevu tyče Obr. 2 Časová závislost příkonu P, teploty ϑ   a  

ztrát PZ (  ∆P) 
Princip je zřejmý z obr.  Do tyče 1 je přiváděn z napájecího transformátoru (s odbočkami 
vinutí) 2 přes kontakty 3 poměrně velký proud způsobující ohřev tyče. Optimální poměry 
ohřevu jsou při velmi malém odporu tyče (např. studená Cu tyč), což je v praxi nedosažitelné. 
K zlepšení poměrů při ohřevu se pomocí přepínání odboček primárního vinutí transformátoru 
zvyšuje jeho výstupní napětí. K dosažení vysoké tepelné účinnosti ohřevu by měla být doba 
ohřevu co nejkratší, což vyžaduje poměrně vysoký elektrický výkon. Z uvedené závislosti na 
obr. je zřejmé, že teplota ohřevu ϑO musí být menší než mezní hodnota  ϑm. 



U feromagnetických materiálů se uplatňuje povrchový jev (skinefekt) při teplotách menších 
než Curiúv bod , kdy dochází ke ztrátě feromagnetismu. Tento jev má za následek zvýšený 
ohřev povrchu tyče. 
Uvedený způsob ohřevu lze použít i na průběžný ohřev pohybujícího se materiálu, kde 
přívodní kontakty jsou v provedení kladek. 
  
Pece na výrobu grafitu a karbidu křemíku - Achesonova pec  
Grafit se vyrábí z uhlíku tzv.grafitací – chemickým procesem probíhajícím při teplotě kolem 
2500 °C, při němž se amorfní uhlík strukturálně mění v grafit s vynikajícími 
fyzikálními,chemickými i mechanickými vlastnostmi. 

 

Legenda k obr. 

1 dno , 

2 čelní stěny,  

3 grafitové bloky,  

4 víko,  

5 vsázka, 

 6 zásypová směs, 

 7 transformátor 
Obr. 3 Achesonova gravitační pec 
 
Pece na výrobu skla 
Střídavý proud prochází roztaveným sklem, které je elektricky vodivé. Elektrody jsou 
ponořeny v tavenině, vhodně uspořádány (k zajištění homogenity) a připojeny na řízený zdroj 
střídavého proudu. Dříve se k napájení používaly regulační transformátory, dnes se používají 
střídavé polovodičové měniče s fázovým řízením. Často je u sklářských pecí kombinován 
plynový ohřev s elektrodovým. Plynem se dodává teplo základní, elektřinou pak 
technologicky řízené teplo. 
 
Elektrolyzéry (termická elektrolýza) 
Elektrolyt se zahřívá přímým průchodem stejnosměrného proudu za současně probíhající 
elektrolýzy nebo rafinace. Nejrozšířenější termickou elektrolýzou je elektrolytická výroba 
hliníku, používá se také k výrobě sodíku a hořčíku. Hliník se vyrábí z bauxitu (Al2O3), který 
má tavící teplotu asi 2050 °C. Rozpuštěním bauxitu v roztaveném kryolitu lze získat 
elektrolýzou Al již při teplotě 9500C. Elektrolyticky vylučovaný Al se v tekutém stavu usazuje 
na katodě (dně nádoby). Jeho hmotnost závisí na konstantní hustotě proudu, která se udržuje 
řízením (regulací) napájecího napětí, jehož velikost pro jeden elektrolyzér je asi 5 V. 
Elektrolyzéry se proto zapojují do série a připojují se k polovodičovému usměrňovači. Proud 
je závislý na velikosti vany a pohybuje se v rozmezí 10 ÷ 100 kA. Na výrobu 1 kg Al se 
spotřebovává dle velikosti a technického stavu zařízení 16 ÷ 22 kWh. 
 
 
- Elektrodové solné lázně 
Proud prochází elektrolytem – roztavenou solí, která je nositelem tepla, popř. částečně i 
vsázkou nacházející se v elektrickém poli. Jelikož soli jsou v tuhém stavu elektricky 
nevodivé, je proto potřeba je pomocí dalších topných článků nejdříve roztavit. Solné lázně 
pracují s napětím 8÷25 V a je nutno je připojit ke zdroji s možnosti řízení napětí (odbočky 
transformátoru, polovodičový  měnič s fázovým řízením). Solné lázně se používají zejména k 
ohřevu ocelových součástí ke kalení, např. kuliček nebo kroužků do kuličkových ložisek. 



Používají se i pro tepelné zpracování barevných kovů nebo slitin při teplotách až 1 400 °C. 
Jejich hlavní výhodou je rychlý, přesný a rovnoměrný ohřev vsázky bez přístupu vzduchu.. 
 
- Elektrodový ohřev vody 
Pro přípravu horké vody a výrobu páry se využívá tepla vzniklého přímým průchodem proudu 
ohřívanou vodou. Proud se přivádí elektrodami grafitovými (pro malé příkony) nebo 
kovovými (pro příkony velké). Používá se střídavý proud  (zamezení vývinu plynů a koroze) o 
proudové hustotě na povrchu elektrody do 1,5 A/cm2. (nejčastěji 0,5 A/cm2). Elektrická 
vodivost vody je závislá na: 

- teplotě vody  (pro teplotu v rozmezí (25÷90) 0C je vodivost v rozmezí (15,2÷38,9).10-3 

S.m-1) 
- chemickém složení vody. 

Výkon lze řídit buď změnou vodivosti vody, nebo změnou vzájemné vzdálenosti, počtu 
elektrod (popř. jejich přepojováním, nebo změnou plochy elektrod).  U kotlů na vn se používá 
nevodivá přestavitelná trubka pro změnu cesty proudu). 
Jejich provedení je většinou průtokové a to v rozsahu výkonů od několika kW do několika 
MW. Použití je možné jak pro vytápění prostor, tak pro výrobu horké vody a páry. Na obr. je 
schematicky zobrazen trojfázový průtokový ohřívač pro napětí 3x400 V,50 Hz. 
Jejich hlavní výhodou je dobrá účinnost, jednoduchost provedení  a malé rozměry. Za 
nevýhodu lze považovat závislost výkonu na teplotě a zvýšené požadavky na ochranná 
zařízení pro bezpečnost provozu.  

 

 
Pohled zhora 

 

 

Obr. 4 Elektrodový průtokový třífázový ohřívač vody  
 
Elektrostruskové přetavování ocelí 
Elektricky vodivá struska se průchodem proudu udržuje v tekutém stavu s teplotami v rozsahu 
(1700÷200) oC.Proud je přiváděn jedním pólem na elektrodu, druhým pólem na krystalizátor. 
Elektroda se automaticky posunuje podle rychlosti odtavování a parametrů strusky. Zvýšení 
kvality přetavované oceli se dosahuje jednak chemickým působením aktivních strusek a 
jednak urychlenou krystalizací v krystalizátoru. 
Provedení pecí je většinou jednofázové s možností připojení jako třífázový spotřebič. Je 
možné i provedení třífázové se třemi elektrodami do jednoho krystalizátoru. 
Výkony napájecích transformátorů jsou řádově až v MVA s pracovním napětím v rozmezí 
(40÷120) V. 



 

 
 

1 elektroda 
2 roztavená struska 
3 přetavený ingot 
4 krystalizátor 
5 chladící voda 
6 objímka elektrody 
7 zařízení k posuvu elektrody 

Obr. 5  Elektrostruskové přetavování ocelí.  
 
Jejich použití slouží k výrobě kvalitních žáruvzdorných ocelí (s obsahem Ti a Al), speciálních 
ocelí pro průmysl jaderný, raketový apod. 
 
Katodový ohřev 
Princip ohřevu je znázorněn na obr.  Elektrodu – katodu  tvoří součást ponořená v elektrolytu. 
Anodu tvoří nádoba. Na povrchu katody se v důsledku elektrolýzy  vytvoří vrstvička páry, 
vzniklý elektrický oblouk ohřeje vsázku. 

1 

 

 
 

1 ohřívaná součást 
2 elektrolyt 
3 kovová nádoba 

Obr. 6 Elektrostruskové přetavování ocelí.  
Tento způsob je vhodný pro ohřev součásti a polotovarů  vhodných pro kalení nebo tváření.  
 



Nepřímý odporový ohřev : 
 
V zařízeních s nepřímým odporovým ohřevem vzniká teplo v 
topných článcích umístěných přímo v pecním prostoru. Do 
vsázky se pak teplo přenáší převážně sáláním topných článků a 
vyzdívky, prouděním atmosféry v pecním prostoru, popřípadě i 
vedením. 
Požadavky kladené na topné články: 

- Odolnost proti žáru při pracovní teplotě 
- Velká mechanická pevnost 
- Odolnost proti vlivům atmosfér 
- Velká rezistivita (měrný odpor)  (možnost větších průřezů a přímé připojení k síti. 
- Stálost rezistivity během životnosti 
- Malý teplotní součinitel odporu a malá teplotní roztažnost  

V zásadě tyto požadavky splňují použité materiály, které lze rozdělit do dvou skupin: 
- Materiály kovové (slitiny Ni, Cr, Fe, Al, čisté kovy, ocel atd.) 
- Materiály nekovové (karbid křemíku, cermet, uhlík, grafit 

 
Elektrická odporová zařízení s nepřímým ohřevem, tzv. odporové pece, je možné dělit podle 
několika hledisek. 
Podle teploty na pece: 

1. nízkoteplotní do 600 °C 
2. středoteplotní od 600 °C do 1100 °C 
3. vysokoteplotní nad 1100 °C. 

Podle atmosféry v pecním prostoru na pece: 
• s normální atmosférou (vzduch), 
• s řízenou atmosférou (např. pro nauhličování, nitridaci, pro zamezení oxidace), 
• pracující s vakuem – vakuové pece. 

Podle použití v provozu na pece: 
1. pro tepelné zpracování kovů, 
2. pro tavení kovů, 
3. pro tavení skla, 
4. pro chlazení skla, 
5. pro laboratoře, pro domácnosti, 
6. s infračerveným ohřevem atd. 

Podle toho, zda se vsázka při ohřevu nepohybuje nebo se pohybuje, na pece: 
• se stabilní – nepohybující se vsázkou, s provozem přerušovaným, 
• se vsázkou procházející pecí – pece průběžné, s pohyblivým dnem, s provozem 

nepřerušovaným. 
Možná provedení odporových pecí se stabilní vsázkou:     (1000 ÷ 1400) °C 

- Komorové pece 
- Vozové (vozíkové) pece 
- Šachtové (hlubinné) pece 
- Poklopové (zvonové) pece 
- Elevátorové pece 
- Kelímkové pece tavící a tavící vany 

Možná provedení odporových  pecí průběžných :     (900 ÷ 1000) °C 
- Pásové pece 
- Válečkové pece 



- Narážecí pece 
- Střásací pece 
- Krokové pece 
- Protahovací pece 
- Bubnové pece 
- Karuselové (rotační) pece 

 
Základy návrhu odporových pecí 
Hlediska pro stanovení druhu pece: 

- technologické požadavky; 
- druh a velikost vsázky; 
- hmotnost vsázky ke zpracování za jednotku času; 
- průběh teplotního režimu ( maximální teplota,rychlost ohřevu, konečná teplota, doba 

výdrže na určité teplotě, rychlost ochlazování apod.) ; 
- rovnoměrnost a přesnost dodržení teploty; 
- druh atmosféry v peci (přirozená, umělá) ; 
- druh provozu (přetržitý, nepřetržitý) ; 
- prostorové nároky; 
- cena. 

 
Pro výrobu kusovou nebo malosériovou zvolíme pec(e) se stabilní vsázkou , pro výrobu 
hromadnou jsou výhodnější pece průběžné popř. průběžné pecní linky. 
Vlastní postup návrhu pece: 

1. Předběžný výpočet a určení hlavních parametrů 
2. Konstrukční návrh doprovázený podrobnějšími výpočty 

 
Určení celkového příkonu pece 
Ztrátový výkon pece  
 ZVZZ PPP += 0 , 

kde          PZ0 ztrátový výkon naprázdno (nezávisí na chodu)  - ztráty stěnami, netěsnostmi, na 
vstupu a výstupu 

    PZV ztáty závislé na chodu pece – otevírání a zavírání dveří, vynášení tepla 
dopravními  mechanismy, ohřev muflí, palet podložek apod. 

 Užitečný výkon pece 
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O

U
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t
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)( 0ϑϑ −⋅⋅
==  

kde  cAV  střední měrná tepelná kapacita vsázky 
         m hmotnost vsázky 
          ϑ teplota vsázky  ( k -..konečná-výstupní;  0..počáteční-vstupní)  
          tO doba ohřevu vsázky 
 
Po zohlednění tzv. bezpečnostního činitele kb ∈  1,2÷ 1,7  a znalosti doby ohřevu  je 
požadovaný příkon pece 
  )( ZUbP PPkP +⋅=       W  

V případě neznalosti doby ohřevu je nutno tuto vypočíst. Při výpočtu předpokládáme přenos 
tepla sáláním a prouděním (vedení tepla zanedbáváme).  
 )()()( ϑϑααϑϑα ′−⋅⋅+=′−⋅⋅= AAP skU  

kde  α součinitel přestupu tepla  (index s – sáláním, index k konvekcí) 



 A  plocha povrchu přenosu výkonu 
 ϑ teplota pece 
 ϑ′ teplota vsázky 
Střední hodnota součinitele přestupu tepla konvekcí je u pecí bez nuceného oběhu atmosféry 
přibližně rovna 15 W.m-2 . K.-1 

  Povrch, kterým vsázka přijímá teplo  A  je závislý na umístění článků v peci a stínění  a tvoří 
jen část celkového povrchu vsázky AV. 

Pro přesný výpočet je zapotřebí znalost časového průběhu teploty v peci a určit časový průběh 
teploty vsázky. 
Přibližný‚ méně přesný) výpočet vychází z následujících  zjednodušujících předpokladů  

1. V peci je po celou dobu ohřevu vsázky konstantní teplota ( ϑ0 =  ϑk ) 
2. Teplota vsázky roste dle parabolické závislosti   t ≈ ϑ′2 
3. Teplotní součinitel α je konstantní po celou dobu ohřevu 

 
Po určitých zjednodušeních a uvažování uvedených předpokladů lze  dobu ohřevu určit dle 
vztahu 
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Z takto určené doby ohřevu a znalosti potřebné energie lze určit potřebný elektrický výkon 
k ohřevu přiváděný do pece.  
 
Připojení k napájecí síti a řízení teploty 

Řízení (regulace) teploty se provádí řízením přiváděného elektrického výkonu do pece. U 
starších provedení pecí se řízení jejich výkonu provádělo skokově přepínáním odboček 
primárního vinutí u napájecího transformátoru, popř. postupným spínáním a přepínáním (Y-
D) topných vložek. 
U novějších provedení se k řízení používá akční člen – polovodičový  měnič umožňující 
plynulé řízení dodávaného výkonu. 
U pecí napájených střídavým proudem se jedná o (tyristorový) fázově řízený měnič, který má 
na výstupu řízené napětí v rozsahu 0 až vstupní napětí. 
U pecí napájených stejnosměrným  proudem se jedná o řízený usměrňovač, který má na 
výstupu řízené dc napětí v rozsahu 0 až tzv. napětí  naprázdno, jehož velikost je závislá na 
druhu usměrňovače (dle zapojení ). 
 
 

2.2  Elektrické teplo obloukové (oblouková elektrotepelná zařízení) 
 
Vznik elektrického oblouku lze vysvětlit na jednoduchém případě elektrického obvodu 
napájeného ss zdrojem napětí E, obsahující regulační odpor R a proměnlivý odpor oblouku R0. 
Oblouk vzniká mezi dvěma elektrodami. Přiblížíme-li obě elektrody ke vzájemnému dotyku, 
začne obvodem protékat proud I, daný veličinami obvodu E, R. Opatrným oddálením elektrod 
dochází ke vzniku elektrického oblouku, který hoří v parách materiálu elektrod a v částicích 
vzduchu. 
Obloukový výboj je složen z ionizovaného sloupce, kterým protéká proud a okolních plynů 
tzv. aureoly. Délka výboje je dána vzdálenosti elektrod (anody a katody). Při delším hoření 
oblouku dochází k tvarování katody do kužele a u anody dochází v její střední částí k 
prohloubení. 



  
Obr. 7  Elektrický oblouk  
Rozdělení elektrických obloukových pecí podle hoření oblouku 

• pece s přímým obloukem - zde oblouk hoří mezi elektrodou a vsázkou, někdy se tyto 
pece nazývají pece se závislým obloukem. Tyto pece se používají především k výrobě 
oceli a litin. 

• pece s nepřímým obloukem - oblouk hoří mezi dvěma elektrodami a teplo se do 
vsázky dostává výlučně sáláním, proto se tyto pece nazývají pece se sálavým 
obloukem. Oblouk hořící nezávisle na vsázce se nazývá nezávislý oblouk. Pece se 
používají k výrobě litiny, bronzu, mědi, feroslitin, karbidů a některých legovaných 
ocelí. 

• pece se zakrytým obloukem - zde oblouk opět hoří mezi elektrodami a vsázkou, ale 
elektrody jsou ponořeny do roztavené strusky a obsypány zavážkou rud a příměsí, 
oblouk je tedy zcela zakryt. 

Elektrody   tvoří důležitou část zařízení ovlivňující provozní náklady. K obloukovému ohřevu 
se používají tři druhy elektrod: 

• uhlíkové, 
• grafitové  
• násypné  (pro velké průměry elektrod) 

Další důležitou částí elektrického zařízení pece je automatické řízení polohy elektrod 
v závislosti na poměru napětí a proudu, který je udržován konstantní. Podle druhu pohonu lze 
tyto systémy rozdělit na elektromechanické a elektrohydraulické.  

 

1 — pecní transformátor, 

2 — ohebná část krátké cesty (kabely chlazené 
vodou),  

3 — pevná část krátké cesty, 

4 — elektrody, 

5 — uchycení elektrod, 

6 — odsávač plynu a prachu, 

7 — odpichový žlab, 

8 — víko pece, 

9 — kotel (vana) pece, 

10 — kolébka, 

11 — plošina, 

12 — řídící stanoviště 
 Obr. 8  Oblouková pec 
 
Z hlediska energetiky se jedná o spotřebič velkého proměnlivého (kolísavého) činného i 
jalového výkonu, který má negativní rušivé účinky na napájecí síť. Děje, které probíhají při 
hoření oblouku a které určují velikost a rychlost změn proudu, jsou náhodné, velmi rychlé a 
ve třech fázích nesymetrické. Proto se připojuje odděleně přes tlumivku a napájecí 



transformátor k síti vysokého napětí. Tím se částečně eliminují důsledky velkých proudových 
špiček a nepravidelného kolísání proudu mající za následek kolísání napětí v místě připojení 
k síti. K eliminaci negativních rušivých jevů se používá filtračně-kompenzační zařízení. 
V souladu s předpisy je požadován určitý minimální poměr zkratového výkonu v místě 
připojení k výkonu pecního transformátoru. 
Příznivější energetické poměry jsou u pecí na stejnosměrný proud, kde je mezi transformátor a 
pec vřazen polovodičový usměrňovač. Mezi výhody tohoto provedení dále patří snížená 
spotřeba elektrod, nižší hlučnost a snížení rušivých vlivů na napájecí síť. 
 

2.3  Plazmový ohřev 
Využívá se zde nízkoteplotního plazmatu o teplotě v rozmezí (10000÷ 14000) oC vytvořeného 
v plazmovém hořáku. Tyto hořáky využívají elektrického oblouku koncentrovaného tryskou 
s aerodynamickým spoluúčinkem plazmotvorného plynu (argon) a formováním sloupce 
plazmatu induktorem. 
Použití plazmových hořáků je pro svařování a řezání kovů, ke stříkání vysocetavitelných 
materiálů a ve speciální plazmové metalurgii (plazmové pece). Mezi hlavní výhody patří nižší 
provozní náklady a kvalita taveného produktu. 
 
2.4 Indukční ohřev (Indukční elektrotepelná zařízení) 
 
Nachází-li se závit  cívky v elektromagnetickém střídavém poli - Φ, 
indukuje se v něm napětí - Uind 
Vložením kovového (vodivého) předmětu do střídavého 
magnetického pole dochází v tomto předmětu k indukování proudů, 
které jsou v důsledku působení magnetického pole (kmitočet - 
skinefekt) vytlačovány na povrch. Tím zde dochází ke zhušťování 
proudových siločar a k vývinu Joulova tepla 
Na následujícím obr. představuje spodní cívka induktor, který vytváří elektromagnetické 
střídavé pole.  
Vrchní zkratovaná(!) cívka je ohřívaný předmět. V této cívce se indukuje napětí, které má za 
následek tok proudu. Tento proud způsobuje vývin tepla a tím  ohřátí materiálu. 
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Obr. 9  Názorné a náhradní schéma indukčního ohřevu 
 
Indukční ohřev je možný jen u materiálů elektricky vodivých. V předmětu z vodivého 
materiálu, který je vložen do střídavého magnetického pole se indukují vířivé proudy, které 
předmět zahřívají. 
Často se zjednodušeně přirovnává indukční ohřev k transformátoru, kde výstupní vinutí 
představuje vsázka a je spojeno nakrátko. Primární obvod tvoří ohřívací cívka induktoru, 
sekundární obvod tvoří vsázka, nebo soustava vsázek. Vsázka je buď v dutině ohřívací cívky 
(induktoru) nebo v její blízkosti a má s ní vzájemnou indukčnost M. 



 
Doprava tepla do vsázky se tedy neděje tepelným spádem jako například u zařízení 
odporových ( s nepřímým ohřevem). Teplo se dopravuje střídavým magnetickým polem a 
vzniká přímo ve vsázce. 
Vsázka je nejteplejším objektem celé soustavy, přičemž vše ostatní může být chladné. 
Vznik tepla přímo ve vsázce, která není mechanicky s ničím vázána, patří k největším 
výhodám indukčního ohřevu. 
 
Množství vyvinutého tepla  

                                                  tBfkQ ⋅⋅⋅⋅≈ 22ρ   
závislost proudu  i  na hloubce vniku  x 

       
d

x

eii −⋅≈ p         ,  

kde         
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x
⋅

⋅=
µ
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 µ  ..  permeabilita ohřívaného materiálu    
 ρ ..  rezistivita (měrný odpor) (Ω.m) 
  f ...  kmitočet  (Indukční pece: s Fe jádrem - 50 Hz,  bez Fe jádra 500 - 2000 Hz 
Tohoto jevu se v praxi využívá při tzv. povrchovém kalení. 
Energetická účinnost indukčního ohřevu je závislá na poměru δ/d (hloubce vniku k průměru 
(tloušťce) vsázky) 
Některé možnosti využití indukčního ohřevu v průmyslu: 
 

• Kelímkové a kanálkové indukční pece - ty slouží k tavení různých kovů jako jsou 
zinek, olovo, měď, hliník a další kovy až po ocel. Oproti jiným pecím, zvláště 
obloukovým, mají tu výhodu, že umožňují připravit kovy čistší, protože v obloukové 
peci se do taveniny může dostat materiál z elektrod. 

 
• Indukční ohřevy pro tváření - zde je důležité aby se materiál prohřál rovnoměrně v 

celém objemu a toho se dá dosáhnout vhodnou volbou tvaru induktoru, kmitočtu a 
doby ohřevu. 

• Indukční ohřev pro kalení - stejně jako v předchozím případě se dá správnou volbou 
výše uvedených parametrů dosáhnout toho, aby se naopak prohřála pouze tenká 
povrchová vrstva, což je potřeba pro povrchové kalení, nebo jinou povrchovou úpravu. 

• Indukční svařování - pomocí speciálně upraveného induktoru se dají například 
svařovat švy při výrobě trubek z pásů plechu. 

• Indukční pájení - provádí se tak, že mezi pájené části kovu se vloží pájka, součásti se 
přitisknou na sebe a vloží do induktoru, který je prohřeje tak, aby se pájka roztavila. 
Tato metoda se používá například u pájení mnohapinových konektorů pro výpočetní 
techniku nebo pro pájení vývodů na vinutí velkých synchronních generátorů. 

• Indukční plazma - principem této aplikace indukčního tepla je to, že se provede 
ionizace plynu (nejčastěji argonu) nějakým vnějším zdrojem, tím se plyn stane 
vodivým a jeho další udržování v tomto stavu se děje indukčním ohřevem. Indukční 
plazma se používá v plazmové chemii a práškové metalurgii. 

• Tavení ve vakuovém kelímku - protože mezi induktorem a kelímkem nemusí být 
fyzický kontakt, je možné aby kelímek byl uzavřený, a jeho prostor vysoce čistý. Toho 



se používá například při výrobě křemíkových monokrystalů pro polovodiče. Křemík se 
taví ve vakuu ve vodivém kelímku, jenž se ohřívá indukčně. 

 
Připojení indukčních pecí k napájecí síti. 

Způsob napájení pece je závislý na velikosti použitého kmitočtu. 
V případě využití kmitočtu napájecí sítě (50 Hz) jsou pece 
připojeny k napájecí síti přes pecní trojfázový transformátor 2 viz. 
obr. . Na sekundární straně transformátoru je pak připojena buď 
jednofázová (dvoufázová) pec a symetrizační LC obvod 3 
k převedení jednofázové zátěže na symetrickou trojfázovou zátěž, 
nebo trojfázové provedení pece. Paralelně k induktoru 5 pece je 
připojena regulační kondenzátorová baterie 4 kompenzující 
vysoký jalový příkon induktoru. 
V případě provedení pece na vyšší kmitočet  (středofrekvenční 
provedení) – obr. je mezi napájecí síť a induktor vřazen za 
výkonový vypínač 1 měnič kmitočtu 2. Paralelně k induktoru 5 
pece je připojena regulační kondenzátorová baterie 3. 
V minulosti se používalo elektromechanické provedení měniče 

(motor + generátor), dnes se používají výhradně polovodičové nepřímé měniče kmitočtu 
převádějící síťový kmitočet na kmitočet požadovaný..Obvodové schéma polovodičového 
nepřímého měniče je na obr. . Vlastní měnič sestává z řízeného tyristorového usměrňovače , 
meziobvodové tlumivky a střídače. Činnost střídače spočívá  ve střídavém vedení dvojic 
spínačů T1,T3 a T2,T4. Tím jsou do obvodu zátěže přiváděny obdélníkové střídavé napěťové 
pulzy požadovaného kmitočtu. 

 Obr.11 Připojení ind. pece  
         s měničem kmitočtu  

              
 Obr.12 Obvodové schéma měniče kmitočtu 

usměrňovač       tlumivka        střídač 

 
 

2.5 Dielektrický ohřev 
Dielektrická tepelná zařízení jsou analogická se zařízeními indukčními s tím, že se zde 
uplatňuje elektrická složka vlnění a pracovním nástrojem je zde kondenzátor. Uvnitř jeho 
dielektrika se nachází vsázka. V důsledku změny směru působení elektrického pole dochází 
k vzájemnému tření dipólů a ke vzniku tepla. Slouží k ohřevu elektricky nevodivých 
materiálů. Množství vyvinutého tepla je přímo úměrné napětí, kmitočtu a je závislé na  
vlastnostech materiálu (ztrátový úhel delta a permitivita) a nepřímo úměrné vzdálenosti 
elektrod.  Jeho praktické použití je : 

� v dřevařském průmyslu (výroba překližek, sušení, apod.) 
� pro ohřev plastických hmot pro jejich tvarování  
� pro svařování plastických hmot (včetně fólií)  
� pro ohřevy při výrobě sklolaminátu. 

 Obr. 10 . Připojení ind. pece  
        50 Hz k napájecí síti  



Pro dielektrický ohřev se používají vysoké kmitočty do cca 300 MHz, které se volí mimo 
oblast radiokomunikací. (např. 13,6,  17, 20, 27 MHz.). Tyto kmitočty jsou vyráběny 
v elektronkových generátorech  
Mikrovlnný oh řev je zvláštním druhem dielektrického ohřevu.. Použitý kmitočet je 
v jednotkách GHz (106 Hz) a pracovní kondenzátor je zde nahrazen dokonale uzavřeným 
prostorem tzv. multimódovým rezonátorem, jehož stěny jsou provedeny z dobře vodivého 
materiálu (nejčastěji hliníkový plech). K dosažení rovnoměrného ohřevu se vsázka otáčí, nebo 
se provádí „míchání“stojatého vlnění  otáčejícím se hliníkovým křidélkem.. Vysoký kmitočet 
je vyráběn ve speciálních elektronkách tzv. magnetronech  
Použití mikrovlnného ohřevu v průmyslu je obdobné jako u dielektrického ohřevu. Navíc se 
používá k pasterizaci potravin a k ohřívání jídel a potravin.  
Jeho hlavní předností je rychlost ohřevu a tím i energetická výhodnost v důsledku snížení 
ztrát. 
Z bezpečnostních a hygienických důvodů nesmí tato zařízení vyzařovat energii mimo 
pracovní prostor. Při otevření dvířek musí dojít k blokování chodu zařízení.. 
Pro bezpečný provoz dielektrických a mikrovlných elektrotepelných zařízení platí obecné 
předpisy a normy. Jedná se zejména o CSN EN 50110-1, ed.2, Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních. 
 
2.6  Elektronový ohřev 
Elektrická energie se zde mění v teplo dopadem urychlených elektronů na vsázku, kde 
odevzdávají svou kinetickou energii. Elektronový paprsek je tvořen z volných elektronů 
získaných ze žhavené katody, který je dále urychlován a tvarován v dalších zřízeních. Toto 
konstrukční uspořádání je označováno jako elektronové dělo, které může být v různých 
provedeních (axiální, s prstencovou katodou, s příčným paprskem) . Anodu tvoří buď tavený 
materiál (u pecí) nebo je samostatná a tvoří  urychlovací prostředek pro elektronové paprsky 
dopadající na ohřívaný materiál, jejichž směr lze ovlivňovat magnetickým polem pomocných 
cívek (magnetické čočky).  
Příklady možných provedení elektronových pecí 

 
 

 

Obr. 13  Možná provedení elektronových pecí 
 
Použití je zejména v hutnickém průmyslu k tavení, spékání a k tepelnému zpracování  
těžkotavitelných kovů, k přetavování monokrystalů, k metalizování a napráškování. Lze je 
použít i pro opracování tvrdých a těžkozpracovatelných kovů. Pro jednu tavící nádobu lze 
použít i více děl. 
Urychlovací napětí  se pohybuje v desítkách až stovkách kV. 
Předností elektrodového tavení  je možnost sledování , řízení , a dosažení čistoty tavení . 
 



2.7  Ohřev pomocí laserů 
Laser je kvantový generátor elektromagnetického vlnění s kmitočtem v oblasti světla (řádově 
1014 Hz). 
Ohřívaný materiál pohlcuje laserové paprsky, jejichž energie se mění absorpcí v teplo. U kovů 
proniká laserový paprsek do hloubky, která je zlomkem vlnové délky záření. Vlastní absorpce 
je nepřímo úměrná vlnové délce  a elektrické vodivosti materiálu. Lépe se tedy ohřívá ocel 
než elektricky vodivější materiály (měď, stříbro, zlato, hliník..) Použití je v lékařství, ve 
vojenské technice a v průmyslu  (např. dolegování  a přetavování povrchových vrstev, 
povrchové kalení ,svařování, opracování, vrtání, řezání). 
Mezi základní nevýhody patří nízká energetická účinnost (pod 1 %) 
 

2.8  Ohřev pomocí infrazářičů  a sálavých panelů 

Každé těleso teplejší než absolutní nula vyzařuje do svého okolí zářivou elektromagnetickou 
energii, která je pohlcována dalšími blízkými tělesy, kde dochází k jejich přeměně v teplo - 
tepelné záření. Využívá se hlavně vlnových délek, které jsou dobře pohlcovány (emitovány). 
Šíření tepla se řídí zákony geometrické  optiky, tzn. že zde platí vztah  

 c = λ . f       (c = 300000 km/s). 
Praktické provedení: - infračervené zářiče 
                                  - sálavé panely,  λ = 5 µm, 
Na povrchu topných těles (sálavých panelů)  je nanesena vrstva  latexové hmoty s přídavkem 
speciálního křemičitého písku a s navulkanizováním zaručující velmi dobrou emisivitu 
tepelného záření (97 % emisivity absolutně černého tělesa). Pro člověka se jeví jako 
nejpříznivější vlnové délky  7,5 ÷ 10 µm. Tepelná  pohltivost člověka je asi 99 %. 
Tyto sálavé panely jsou původem ze severských zemí. Ve skutečnosti dochází k ohřevu stěn, 
předmětů, podlahy od kterých je ohříván okolní vzduch. Tepelné záření se odráží a neprochází 

sklem (okny). Použití sálavých panelů úzce souvisí s tepelnou pohodou, což je pocit závislý 
na průměrné teplotě vzduchu a okolních stěn (ploch) v místnosti. Tepelná pohoda (TP) se dá 
vyjádřit vztahem: 
   

             
2

plv ϑϑ +
=TP                 

kde          vϑ  ....      teplota  vzduchu 

    plϑ .... teplota okolních ploch 

Je zřejmé, že čím je rozdíl teplot menší, tím je lepší tepelná pohoda. 
Pro běžný návrh panelu pro vytápění dobře izolované místnosti se uvažuje příkon  18  ÷ 30 
W/m3.  Takto určený instalovaný elektrický příkon je asi o 60 % menší oproti příkonu 
potřebném k akumulačnímu vytápění.  
Další výhodou tohoto způsobu je úspora místa (umístění na stěnách stropě apod.). 
 
Spektrum elektromagnetického záření: 
 
Elektromagnetické záření je vyzařování a šíření energie ve formě periodických vln, které se 
mohou šířit i ve vakuu. Vzniká např. při urychlování nabité elementární částice a spočívá v 
periodických změnách elektrického a magnetického pole. Existují různé druhy 
elektromagnetického záření, lišící se vzájemně vlnovou délkou. Největší vlnovou délku, a 
tudíž nejmenší frekvenci i energii mají dlouhé rádiové vlny. Za rádiovými vlnami následuje 



viditelné světlo, po něm rentgenové a největší frekvenci a energii má záření gama. Této řadě 
různých typů elektromagnetického vlnění se říká elektromagnetické spektrum.     

 
 Kmitočet   f Vlnová délka    λ 
- rozhlas, televize, VKV,UKV (3), 30 kHz ÷3 GHz 10 km  ÷  0,1 m 

- mikrovlny (3 ÷ 300) GHz) 100 mm ÷ 1 mm 
- infračervené  záření  1010 - 1014 Hz 1 mm ÷ 1 µm 
- viditelné záření  1014  Hz 400 nm ÷  900 nm 
- ultrafialové 1014 ÷  1016  Hz 400 nm ÷ 10 nm 
- rentgenovo  záření 1016 ÷ 1019 Hz 10 nm ÷ 0,1 nm 
- paprsky gamma 1019 ÷ 1024 Hz  10-10 ÷ 10-14 m 
 

2.9  Bezpečnost provozu elektrotepelných průmyslových zařízení  

K bezpečnému provozování elektrotepelných zařízení je třeba dodržet bezpečnostní 
požadavky uvedené v normách a předpisech. 
Pro průmyslová zařízení platí základní ČSN EN 60519-1 ed2 (33 5002) –Bezpečnost u 
elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky,  udávající odbornou terminologii, 
členění těchto zařízení, a všeobecné požadavky, požadavky na připojení k napájecí síti , 
vypínání a bezpečný provoz (ochrana před úrazem elektrickým proudem, požadavky na 
ekvipotenciální spojování a účinky elektromagnetických vlivů). Zvláštní požadavky pro 
jednotlivé druhy pecí jsou uvedeny v dalších částech této normy. 
Norma se vztahuje na průmyslové elektrotepelné instalace v rozsahu napětí střídavého do 3 
600 V nebo stejnosměrného do 5 000 V, a pojednává o všeobecných bezpečnostních 
požadavcích vztahujících se na  následující průmyslové elektrotepelné a přidružené instalace: 
 - obloukové pece;  
- zařízení pro obloukový ohřev (jiné než obloukové pece); 
- elektrostruskové přetavovací pece;  
- plazmová elektrotepelná zařízení;  
- indukční tavicí pece a  zařízení pro indukční ohřev;  
- zařízení pro odporový ohřev;  
- zařízení pro infračervený radiační ohřev;  
- zařízení pro dielektrický ohřev;  
- zařízení s elektronovými děly; - mikrovlnná ohřívací zařízení;  
- průmyslová laserová zařízení;  
- elektrotepelná zař ízení pro povrchovou úpravu.  

Elektrotepelná zařízení se třídí podle napájecího napětí (za normálních pracovních podmínek). 
Podle hodnoty napětí se elektrotepelná zařízení rozdělují takto: 

 Zařízení pro nap ěťové pásmo 

 1 2 3 
Střídavé napětí < 50 V > 50 V  a < 1000 V > 1000 V a  < 

Stejnosměrné napětí < 120 V > 120 V  a < 1500 V > 1500 V 



Elektrotepelná zařízení se dále třídí podle kmitočtových pásem takto: 

Elektrotepelná zařízení: Pracovní kmitočet: 

Stejnosm ěrná  f  = 0 Hz 

Nízkofrekven ční f <60 Hz 

Zařízení pracující s kmito čtem sít ě. f = 50 Hz 

Středofrekven ční 60 Hz< f ≤10 kHz 

Vysokofrekven ční 10 kHz< f ≤300 MHz 

Mikrovlnná  300 MHz< f  ≤300 GHz 
 

Všechny části elektrotepelných zařízení musí být navrženy, zkonstruovány a instalovány pro 
použitá napětí a kmitočty (včetně stejnosměrného napětí).  
Zařízení nesmí být používáno za pracovních podmínek jiných než na jaké bylo 
zkonstruováno. 
Elektrotepelná zařízení musí být navržena a zkonstruována tak, aby : 

- při instalaci a použití v souladu s předpisy výrobce nemohlo dojít k ohrožení obsluhy nebo 
okolí ( byla zajištěna bezpečnost obsluhy a bylo zabráněno nebezpečí požáru a výbuchu, ). 

- chránila obsluhu před škodlivými účinky vyzařovaného elektromagnetického pole, 

- nedocházelo k nebezpečnému ohřátí vodičů protékaných proudem  

- byla vyloučená nebezpečí v důsledku energií nahromaděných v kondenzátorech a 
induktivních součástech během vypnutí nebo po něm, tato zařízení musí být opatřena 
varovným štítkem 

- byla za provozu a v normálních polohách, ve kterých jsou používána, dostatečně stabilní.  

- nedocházelo k nadměrnému mechanickému namáhání elektrických částí zařízení  

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být u zařízení 1. a 2. napěťového pásma 
zajištěna ochrannými opatřeními dle ČSN 332000-4-41 s možností uplatnění zvláštních 
opatření pro přímý i nepřímý dotyk (např. izolační oblek, rukavice, obuv, podložky, jiná 
uzemňovací zařízení atd.). 

Pro zařízení 3. napěťového pásma jsou platné bezpečnostní požadavky, které se vztahují na 
izolované sítě (IT) 
Informace o neelektrických nebezpečích lze získat z ČSN EN 746-1. Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: 
Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení 

 

2. Elektrické svařování 
Svařování je z hlediska strojírenské technologie spojování kovových materiálů stejného nebo 
přibližně stejného materiálu v nedělitelný celek. Kovy lze svařovat teplem elektrického 
oblouku nebo Jouleovým teplem při odporovém svařování. 
 
Základní dělení elektrického svařování: 
svařování tavné elektrickým obloukem 

- elektrostruskové 
- v ochranné atmosféře 
- pod tavidlem 
- ruční holou nebo obalenou elektrodou 

svařování odporové 
- na tupo (stykové) - svařované dílce jsou přitlačovány ve styčných plochách a svařují se po 

celé styčné ploše 



- bodové - spoje se vytvářejí v podobě svarových čoček mezi přeplátovanými dílci 
- švové - spoj se vytváří kotoučovými elektrodami ve tvaru souvislého sváru většinou mezi 

přeplátovanými dílci 
- bradavkové - spoje se vytvářejí na místech styku přirozených nebo záměrně vytvořených 

výstupků 
 
4. Příklady praktické  realizace elektrických oh řevů v domácnostech  

Ohřev  užitkové  vody 
 
Druhy  ohřívačů 
• velkoobjemové  akumulační  (bojlery) 
      výhody:      relativně malý příkon  
      nevýhody:   nízká účinnost (ztráty 1 W/1 l vody) 
• maloobjemové průtokové (střední průtok) 
• průtokové (bez zásobníku) 
Provedení ohřívačů:  
 - odporové  (konstantní výkon) 
 - elektrodové  (výkon je závislý na vodivosti - teplotě vody) 

 výhody:   nedochází k usazování vodního kamene, dobrá (maximální) účinnost a možnost 
řízení, malé rozměry, žádná údržba 

nevýhody: vodivost je způsobena přísadami, obtížné řízení  
Tabulka oteplení vody v závislosti na instalovaném příkonu topného tělesa a nastaveném 
průtoku (množství) vody 

 O t e p l e n í    ϑ∆   (oC) 

Průtok vody  [ l/min] 1 1,5 2, 2,5 
Příkon:        3,5 kW 50 33 25 20 
                     5   kW  48 36 29 
                     7   kW   50 40 

 
Elektrické  vytápění  prostorů: 

Vytápěný objekt je nutno posuzovat jako energetický systém. Vytápění prostorů je z 
energetického hlediska náhrada ztrát vzniklých: 

 - prostupem tepla  cca 80 % (zdmi  25 % ,  okny 20 %,  stropem 20 % , podlahou 15 %)  

 - provzdušností tj. větráním  cca 20 %  (netěsností  spár oken a dveří, cílené větrání za 
účelem odvodu vlhkosti). 

Při vhodném zateplení míst, kde dochází k největším tepelným ztrátám lze dosáhnout 
značných úspor elektrické energie a tím i nákladů na vytápění (až 20 %). S ohledem na 
skutečnost, že elektrická energie k vytápění prostor je a bude z ekologických  druhů energií 
(např. plyn) nejdražší je nutno věnovat otázce zateplení velkou pozornost. 
Roční spotřeba elektrické energie na vytápění by neměla přesahovat hodnotu 60 kWh/m2. 
Každá změna teploty (v okolí teploty 20 oC) si vyžádá asi  změnu tepelného příkonu o 20 %.  

Základním měřítkem při hodnocení objektů pro elektrické vytápění je dodržení tzv. měrných 
tepelných ztrát. 
Tabulka doporučených hodnot měrných příkonů (Pro běžný návrh panelu pro vytápění dobře 
izolované místnosti se uvažuje příkon  18  ÷ 30 W/m3.  Takto určený instalovaný elektrický 
příkon je asi o 60 % menší oproti příkonu potřebném k akumulačnímu vytápění.  
Další výhodou tohoto způsobu je úspora místa (umístění na stěnách stropě apod.). 
 



iϑ = 20°C     eϑ = -15°C 

 

vytápěný prostor (m3) max. měrný příkon vytápěné soustavy (W/m3) 
 akumulační přímotopná 

do 100 115 45 
101 ÷ 500 110 32 

501 ÷ 1000 90 25 

  V případě nepřekročení příkonu k vytápění těchto doporučených hodnot  hovoříme o 
vytápění hospodárném.  

Typy  elektrických  topných  soustav 

Topné soustavy lze rozdělit podle  řady  kritérií (velikost, provedení, míra akumulace, způsob 
a směr  šíření tepla, teplota sdílené plochy). 

Rozdělení dle míry akumulace tepla - provedení: 
• akumulační pracovní režimy: nabíjecí doby (obvykle v noci) - nižší účinnost, doby topeni  

(obvykle ve dne),  akumulační (nabíjecí media): voda, magnesit, beton; v provedení:   
kamna, bloky, teplovodní systémy, 

• přímotopné - odběr  elektrické  energie a uvolňování tepla jsou současné - vysoká účinnost;  
v provedení:  konvektory, podlahové systémy, teplovzdušné, sálavé panely, sálavé stropy 
(stěny), infrazářiče, elektrické kotle UT, teplovzdušné systémy. Řízení se provádí buď 
podle prostorových termostatů, nebo v závislosti i na venkovní teplotě, 

• poloakumulační (smíšené) - kombinace  akumulačního a přímotopného systému v 
provedení: hybridní kamna, kotle, kombinace akumulace a přímotopů, 

• kogenerační jednotka - je zařízení, které spalováním paliva ve spalovacím  motoru, který 
pohání elektrický generátor, vyrábí současně elektrickou energii a teplo. Elektrická energie 
je vyráběna v generátoru, tepelnou energii získáváme z chlazení spalovacího motoru, 
mazacího oleje a spalin. Kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se efektivně využívá 
primárních zdrojů energie - paliv. Pouze cca 15 % připadá na ztráty. Při klasické výrobě 
elektrické energie v elektrárnách je vznikající teplo bez dalšího využití vypouštěno do 
okolí. Výroba obou forem energie je spolu pevně spjata a je dán poměr mezi jejich 
množstvím. 

Jako palivo pro spalovací motor kogenerační jednotky se používá zemní plyn, různé druhy 
bioplynu s vyšším obsahem metanu (např. kalové plyny z čistíren odpadních vod, skládkové 
plyny), uhelný plyn, butan, propan, nízkovýhřevný plyn získaný zplyňováním biomasy, 
kapalný plyn, motorová nafta, benzín atd. 
Výhody využití kogenerační jednotky: 

• při vlastní spotřebě tepla a elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám.  
• využíváním odpadního tepla při výrobě elektrické energie dochází až ke 40% úspoře 

paliva ve srovnání s tradičními technologiemi.  
• vysoká efektivita využití paliva na 80% až 85%. Z toho připadá 30 až 35% na 

elektrickou energii 65 - 70% na teplo.  
• kogenerační jednotky produkují nízké emise škodlivin ve srovnání s uhlím.  
• přebytky vyrobené elektrické energie výrobce může prodávat do veřejné rozvodné sítě 

na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné sítě 
elektřiny) a tím může výrazně ovlivnit návratnost vložených finančních prostředků.  

Nevýhody využití kogenerační jednotky: 
• poměrně vysoké investiční náklady na zařízení.  



• návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobeného tepla a 
elektrické energie.  

• nutnost zajistit ochranu proti hluku.  
 
Rozdělení dle způsobu předávání  tepla: 

• Elektrické teplovodní vytápění   

K předávání tepla do jednotlivých prostor se používá mezičlánek - voda, což zhoršuje 
celkovou účinnost topného systému .Vhodnost při rekonstrukcích  (náhradách ekologicky 
závadných systémů na pevná paliva přímotopným elektrickým kotlem). Při návrhu nových 
systému je investičně i provozně výhodnější přímé elektrické vytápění  (bez mezičlánků). 

• Přímé elektrické vytápění: 

    Realizace pomocí konvektorů - topný odpor, plášť, termostat, (ventilátor) 

• Sálavé topné panely (s vybavením termostaty popřípadě s časovým spínačem) 
 
Rozdělení podle způsobu šíření tepla:  

- stropní (sálavé) 
- konvektorové 
- podlahové 
- kombinované (smíšené) - vysoký standart 
 
Průmyslové využití indukčního ohřevu je známo již dlouho, v poslední době se začíná 
využívat  ve větší míře i  pro vaření. 

Vaření na indukčním  vařiči využívá 
odlišného principu ohřevu oproti  
klasickému odporovému vařiči. Indukční 
technologie dnes představuje nejúčinnější 
způsob přeměny elektrické energie na 
tepelnou. Teplo vzniká přímo v plášti 
nádoby indukcí elektrického proudu. 
Hlavní výhodou indukčního ohřívání je 
odbourání ztrát při  přechodu tepla, 
protože ohřívá přímo dno kovové nádoby. 

Při tomto způsobu ohřevu je dosažena vysoká účinnost přeměny elektrické energie na teplo. 
Při využití běžného elektrického ohřevu pomocí odporové topné spirály (plotýnkový vařič, 
sklokeramická varná deska), prochází vzniklé teplo izolantem, kovovou nebo sklokeramickou 
deskou a teprve potom je předáváno dnu hrnce, ve kterém vaříme. Tento přechod je zdrojem 
velkých tepelných ztrát, především pokud k sobě obě plochy přesně nedoléhají (vznikne 
vzduchová mezera, která špatně vede teplo), nebo při znečištění plotýnky případně dna hrnce. 
Naproti tomu je při indukčním ohřevu ohříváno přímo dno hrnce. 

Jde o nejméně energeticky náročný ohřev pomocí elektrické energie. Ve srovnání se 
sklokeramickými, elektrickými a plynovými deskami ušetříte až 45% elektrické energie a  
získáte cca 50% času.  

Další výhodou je bezpečnost a snadná údržba Varnou plochu lze téměř ihned po použití očistit 
(deska se zahřívá pouze bezprostředně pod nádobou). 

Obr. 14  Indukční vařič 



Předpokladem pro vaření na indukční desce je magnetizované dno varné nádoby. Proto je 
vhodné vyzkoušet, které nádobí bude pro indukční desku vyhovující (feromagnetické 
materiály jako litina, smaltované kovové hrnce, nerez aj 

 
Použití mikrovlnného ohřevu v domácnostech je  obdobné jako v průmyslu. 
 


