
Úvod 
 

Předkládána bakalářská práce je zpracována za účelem seznámení se s indukčním ohřevem 
a získání přehledu o indukčních pecích.  

 
První část práce je zaměřena na samotný počátek indukčního ohřevu. Kde vznikla první 

myšlenka a kdo se daným problémem zabýval. Dává stručnou odpověď na otázku principu a 
v neposlední řadě sděluje, kde má ohřev využití v praxi. 

 
V teoretické části je nastíněn výpočet pece. Vzhledem k tomu, že kanálková a kelímková 

pec jsou odlišná zařízení, je odlišný i teoretický výpočet. Zohledňuje se i hloubka vniku. 
 
Neexistuje jeden druh indukčního zařízení, které by se dalo použít pro všechny účely 

najednou. Každý způsob zpracování si žádá svou technologii a postupy. Proto vzniká více 
druhů zařízení, které vystihují různé postupy při zpracování. 

 
Každé indukční zařízení si žádá vlastní napájení. Nelze jej totiž připojit k síti přímo. Proto 

existuje řada zdrojů, která pro své vlastnosti je vhodná pro napájení náročných zařízení na 
dodávku elektrické energie. 

 
Poslední část práce je věnována výběru evropských výrobců a dodavatelů indukčních 

zařízení. Každý výrobce má své specifika o odlišnosti v porovnání s konkurencí. Je zde popsán 
náhled výrobního profilu firem. 

 
Bakalářská práce shrnuje základní poznatky o indukčních zařízeních, jejich principu a využití 
v praxi. Dále seznamuje s nynějšími dodavateli a výrobci evropského trhu. 
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Seznam zkratek 
 
U Napětí 
Ug Napětí generátoru 
I Proud 
R Odpor 
L Indukčnost 
M Vzájemná indukčnost 
p Převod mezi vinutím primáru a sekundáru 
Z Impedance 
χ Činitel vzájemné vazby 
Q Jakost obvodu 
C Kapacita 
σ Rozptylový součinitel není-li uvedeno jinak 
 
Podrobněji popsáno ve vlastním textu. 
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1 Induk ční oh řev obecn ě 
 

Zjednodušeně můžeme říct, že je to bezkontaktní předání energie pomocí proměnného 
magnetického pole přímo do vodivého tělesa, ve kterém vznikají vířivé proudy a toto těleso 
ohřejí. U této metody ohřevu se využívá Faradayova zákona. 
 

1.1 Faradayův zákon 
 

Michael Faraday se zabýval problémem „jak přeměnit magnetizmus v elektřinu“ . Proto 
prováděl spoustu pokusů s cívkami, až v roce 1831 zjistil, že k indukci elektromotorického 
napětí dochází jen při časové změně magnetického indukčního toku. Po dalším zkoumání jeho 
experimenty vyústili ve Faradayův zákon, který zní takto: 
 
Změní-li se magnetický indukční tok ve vodiči za dobu ∆t o ∆Ф , vzniká ve vodiči indukované 

elektromotorické napětí, jehož střední hodnota je rovna 
t

U i ∆
∆Φ−= . 

Pro laiky to znamená, že když vezmeme vodič a vložíme jej do proměnného magnetického 
pole, na jeho koncích naměříme naindukované napětí. Nebo také to funguje i opačně. Když 
vložíme vodič do homogenního magnetického pole a začneme s ním pohybovat v jiném směru 
něž ve směru siločar, naměříme na jeho koncích naindukované napětí. Velikost tohoto napětí je 
přímo úměrně závislá na změně magnetického toku. 

 
Obr. 1 – vodič s galvanometrem 

 
 
Na obrázku 1 vidíme proměnné magnetické pole Ф a závit tvořený vodičem, na který je 
připojený galvanometr ukazující naindukované napětí. 
 



 4 

 
Obr 2 – Předávání výkonu pomocí indukce 

 
V praxi se pokus dá realizovat např. pomocí dvou cívek, jak to vidíme na obrázku 2. 

Cívky jsou umístěny tak, že se skrz ně uzavírá magnetický obvod. Induktorem prochází 
střídavý proud I1 a vytváří se proměnný magnetický tok Ф~, který prochází závitem tvořeným 
z vodiče. Na vodič je připojen galvanometr ukazující naindukované napětí Uind~. 

1.2 Princip 
 

Indukční zařízení se skládá vždy z cívky a vodivého materiálu, který chceme ohřát. 
Můžeme říct, že to je v podstatě transformátor, kde cívka tvoří stranu primární, přes kterou jde 
střídavý proud, a je zdrojem střídavého magnetického pole a vodivý materiál je strana 
sekundární, která magnetické pole přijímá, a díky tomu, že daný materiál bývá zpravidla 
kovové těleso nebo vsázka, působí tedy jako cívka spojená nakrátko. Díky tomu začne na 
sekundární straně protékat proud. Tento proud se nazývá Vířivý proud. Průchodem tohoto 
proudu se začne těleso zahřívat. 

 
Proudový okruh v ohřívaném tělese se uzavírá po obvodu tělesa. To znamená, že na 

povrchu je těleso teplejší než uvnitř. Záleží na tom, jestli chceme těleso roztavit, nebo jenom 
povrchově upravit. Proto regulujeme výkon a frekvenci proudu procházejícího cívkou. 

 
Obr. 3 – Induktor a tyč teoreticky 
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Jako příklad slouží obr. 3, na kterém vkládáme do cívky reprezentující induktor 
kovovou tyč reprezentující vsázku. 
 
Induktorem protéká střídavý proud I1~. Ten vytváří magnetický tok Ф~ proudící jádrem cívky 
tedy kovovou tyčí. V té se indukuje napětí a následně obvodem tyče reprezentující vsázku 
začne protékat proud Ik~ a začne tyč ohřívat. 
 
V praxi pak výše uvedený příklad vypadá jako na obr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 – Induktor a tyč prakticky 
 

Jelikož kolem tělesa bývá vysoká teplota, používají se v některých případech místo 
klasického vodiče vodivé trubky nebo jiné duté vodiče různého profilu. Je to kvůli chlazení 
induktoru. Na obr. 1.4 vidíme, že jak je tyč rozžhavená a jak je blízko cívka u tyče. Mohlo by 
tu dojít k mechanickému poškození vodiče vlivem vysoké teploty, proto v našem případě 
proudí induktorem voda, která nám induktor chladí. 

1.3 Využití 
 

Indukční ohřev se využívá jak hojně v průmyslu, tak i v domácnostech pro vaření na 
indukčních varných deskách. 
 

1.3.1 Domácí varné desky 
 

Co se týče domácností má tento jev uplatnění jako indukční varná deska. V principu se 
jedná o to, že primární cívka je namísto hořáku či odporového zářiče tepla a sekundární strana 
je kovový kastrol či jiné kovové nádobí. Na obr. 5 vidíme princip varné indukční desky. 
Funguje tak, že pomocí měniče připojeného na síť změníme frekvenci na 30kHz a proud 
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protékající cívkou pod keramickou deskou nám vytvoří magnetické siločáry, které se uzavírají 
přes dno kovové nádoby. Tím se začne nádoba zahřívat a předávat teplo našem případě vodě, 
kterou ohříváme v dané nádobě. 

Díky tomuto principu je to velmi bezpečné vaření, protože nehrozí zapálení hořlavého 
materiálu jako např. rukavice, kterou si pomáháme přidržet nádobu, nebo zpravidla rukáv ze 
silonového materiálu, ba dokonce dlouhé vlasy, protože tam není hořák ani horká topná spirála. 
Navíc je to i bezpečné nejen pro děti, které by v rámci zvědavosti mohly šáhnout na varnou 
desku a v případě topné spirály by se škaredě popálily. Díky tomu, že je výkon přenášen 
magnetickým polem, je varná deska studená. Důkazem toho je obrázek 6, na kterém je napůl 
uříznutá pánev na smažení a na ní je rozklepnuté vejce. Vidíme, že část na pánvi se tepelně 
zpracovala, kdežto druhá část „volího oka“ zůstala syrová tepelně nezpracovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 – Indukční varná deska princip 
 

 
Obr. 6 – Indukční varná deska 

 
Tento princip ohřevu je i úsporný. Vezme–li si prvně obyčejný plynový vařič, musíme 

nádobu, ve které vaříme, ohřát ohněm. Při tom dochází k obrovským únikům tepla do okolí a 
jenom část plamene ohřívá danou nádobu. Tím vznikají velké ztráty a proto ohřev trvá déle. 
Klasická sklokeramická deska s topnou spirálou funguje tak, že topná spirála zahřeje desku, 
což jsou první tepelné ztráty. Dále obvykle mezi deskou a nádobou položenou na desku 
vznikne vzduchová mezera. Jelikož vzduch je izolant, působí jako překážka při přechodu tepla 
z desky do nádoby. Tím vznikají další tepelné ztráty. Až po prohřátí vzduchu mezi deskou a 
nádobou se začne ohřívat daná nádoba. Než se nádoba prohřeje, probíhá tepelná výměna mezi 
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obsahem nádoby a nádobou. Takže tepelný zářič musí být dostatečně horký a výkonný. Takže 
roste spotřeba elektrické energie, ale i čas potřebný k prohřátí obsahu. 

Indukční vařič je úsporný v tom, že veškeré překážky překonává magnetické pole o 
vysoké frekvenci. Jelikož keramická deska a ani vzduch nejsou nějakými zásadními 
překážkami pro dané magnetické pole, můžeme to zanedbat. Nádoba samotná působí jako 
zdroj tepla, takže přímo ohřívá daný obsah bez nějakých významných ztrát. Tím se i mnohem 
zkrátí čas potřebný k prohřátí obsahu, protože dno nádoby se zahřeje téměř okamžitě. Proto je 
indukční ohřev při vaření kratší o zahřívání výše zmiňovaných překážek či okolí a samotné 
nádoby. Tím šetří energii a především peníze. 

 

1.3.2 Průmyslové využití 
 

V průmyslu má indukční ohřev širší využití. Používá se k tavení, povrchové úpravě, 
kalení, svařování, pájení, žíhání, tahání monokrystalů a prohřívání před lisováním za tepla. 
Upravují se železné i neželezné materiály, především barevné kovy. Viz níže v dalších 
kapitolách. 

 

2 Teoretické základy induk čních za řízení 
 

2.1 Bez železného jádra 
 
Teoreticky při výpočtu pece vycházíme z překreslení na jednoduchý transformátor, kde 

induktor je strana primární a vsázka sekundární. Ve skutečnosti musíme ještě počítat se 
stínícím pláštěm. Při výpočtu se tedy řídíme elektrickým schématem podle obrázku 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 – teoretické schéma ind. zařízení 
 
Vycházíme z 2. kirchhoffova zákona, tedy ze součtu napětí v uzavřené smyčce. V obrázku 

2.1 značí: L1, L2, L3 [H] a R1, R2, R3 [Ω] vlastní indukčnosti, odpory cívky a stínění. M12, M13, 

M23 [H] jsou vzájemné indukčnosti 211212 LLM ⋅= χ  atd. kde χ je činitel vzájemné vazby. 

Proudy o frekvenci f [Hz] jsme si označili 321 ,, III  a napětí přiváděné z generátoru Ug [V].  



 8 

Můžeme tedy napsat : 
 

31321211 IMjIMjIZU g ⋅+⋅+⋅= ωω  

   313113220 IMjIMjIZ ⋅+⋅+⋅= ωω     (1) 

   223113330 IMjIMjIZ ⋅+⋅+⋅= ωω  

 
Kde: 

111 LjRZ ω+=       222 LjRZ ω+=       333 LjRZ ω+=   (2) 

 

Vyřešením těchto rovnic dostaneme požadované proudy 321 ,, III . 

Z rovnice třetí určeme I3 a dosaďme do první a druhé. Pro zjednodušení zavádíme 
pomocné konstanty: 
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vznikne tedy:  
 

2311 IVIVU g ⋅+⋅=        (4) 

13220 IVIV ⋅+⋅=        z toho        1

2

3
2 I

V

V
I −=  

dostaneme  
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V
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VU g ⋅














−=        (5) 

 
U těchto typů pecí zpravidla platí R1 < ωL1 a R3 < ωL3 takže si jej můžeme v rámci 

zjednodušení dovolit zanedbat. Potom tedy bude platit: 
 

11 LjZ ω≅                    33 LjZ ω≅  

 

U vsázky nelze zanedbat R2, takže výrazy 321 ,, VVV budou: 

 

( )2
1311 1 χω −= LjV  

( )2
23222 1 χω −+= LjRV         (6) 

( )231312213 χχχω ⋅−= LLjV  

 

Dále můžeme zanedbat:   
2

2

2









L

R

ω
   proti    ( )22

231 χ−  
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Zavedeme další symboly v rámci zkráceného psaní: 
 

2
23

231312
12 1 χ

χχχψ
−

⋅−=         (7) 

 

13131212 ψχψχε ⋅+⋅=         (8) 

 
Po dalších úpravách bude mít napětí následující podobu: 
 

( ) 112
2
12

2

1 1 ILjR
L

L
U g ⋅








−⋅+⋅⋅= εωψ       (9) 

 
Provedením výpočtů jsme hodnoty impedancí druhého a třetího obvodu převedli do 

obvodu induktoru. Výsledná impedance má reálnou složku RI´ a imaginární ωLI´. Schéma na 
obr. 7 můžeme tedy nahradit takto: 

 

 
Obr. 8 – přepočtené schéma 

 
Výsledné rovnice: 
 

( ) ILjRU IIg ⋅+= ω'              [V] 

2
2
12

2

1' R
L

L
RI ⋅⋅= ψ                   [Ω]       (10) 

( )ε−= 11LLI                        [H] 
 
 
 
 

2.2 Kanálkové pece 
 
Z elektrického hlediska je kanálková pec vlastně transformátor s uzavřeným železným 

jádrem, kde je strana primární cívka připojena k napájení a strana sekundární je tvořena 
kanálkem se vsázkou jako závit spojený nakrátko podle obrázku 9. 
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Obr. 9 

 
Můžeme tedy napsat rovnice podle 2. kirchhoffova zákona pro obě strany transformátoru, 

kde jsme vlastní odpory označili R1 a R2 , vlastní indukčnosti L1 a L2 a vzájemnou indukčnost 
M12. 

2121111 )( IMjILjRU ωω ++=  [V;Ω,H,A] 
 

112222 )(0 IMjILjR ωω ++=  [V;Ω,H,A]    (11) 
 
Z druhé rovnice vyjádříme I2 a dosadíme do první: 
 

=⋅+=⋅












+
−+
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+= 11122

2
2
2

2
12

2

122
2

2
2

2
12

2

11 )(
)(
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                                       [V;Ω,H,A]     (12) 
 

Hodnoty R2 a L2 z druhého obvodu jsme převedli po prvního. Jelikož ( )2
2

2
2 LR ω<<< , lze 

převodní poměr p2 zjednodušit. Pak tedy získáme: 
 

2

12
2
2

2
21

22

2
2

2
2

2
12

2
2

)( L

L

L

LLh

LR

M
p χ

ω
ω

ω
ω ==
+

=     (13) 

 
kde χ je součinitel vzájemné vazby obou indukčností. Výsledný odpor RI a výsledná 

indukčnost LI v prvním obvodu zahrnuje hodnoty primární cívky a převedené hodnoty vsázky: 

2
2

12
12

2
1 R

L

L
RRpRRI χ+=+=   [Ω] 

σχχ ⋅=−=−=−= 1
2

12
2

12
12

2
1 )1( LLL

L

L
LLpLLI  [H]   (14) 

Znak σ je rozptylový součinitel. Kdyby byla mezi oběma obvody dokonalá vazba, pak by 
se rozptylový součinitel rovnal nule a pec by se jevila jako činná zátěž bez jalové složky. 
Takový případ ale neexistuje, protože činitel vazby χ je vždy o něco menší než 1. Proto má pec 
jak reálnou tak imaginární složku a výsledná impedance je: 

 

II LjRZ ω+= 1   čili ( )22
III LRZ ω+=  [Ω]  (15) 

 

( ) 1ILjR II ω+=
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I

I

Z

R=ϕcos   
( )

2
2

1

2
2

1

RpR

LpL

R

L
tg

I

I

+
−

==
ωωϕ     (16) 

 
Odpor R1 pecní cívky bývá zpravidla velmi malá část z RI , proto jej můžeme proti p2 

zanedbat. Do rovnice zavedeme činitele jakosti Q2, který odpovídá 
2

2

R

Lω
. Pak se nám rovnice 

změní: 
 

( )
22222

2
2

12

1
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2
2

1

2
2
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1 1
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σ

χχ

ωωωωϕ QQQ
R
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L
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L
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−=−=−=

−
≅  (17) 

 
další úprava: 
 

1
cos

1

cos

sin
2

−==
ϕϕ

ϕϕtg  
422

2

2

cos
χσ

χϕ
+⋅

=
Q

   (18) 

Protože rozptylový součinitel σ je zpravidla malý, můžeme jeho druhou mocninu 
zanedbat.  

 
σσσχσχ 21211 242 −≅+−=→−=      (19) 

 
Výsledný účiník bude po dosazení: 
 

( )2
221

1
cos

Qσσ
σϕ

+−

−≅        (20) 

 
Na základě tohoto výpočtu sestavíme graf z cosϕ jako funkci činitele vazby χ v rozsahu od 

1 do 0,8, alternativně pro činitele jakosti Q2 = 10;20;30;50 což odpovídá poměrům tavení oceli 
(10), mosazi (20) a hliníku (50). Výsledný graf je na obrázku 10. 

 

 
Obr. 10 – graf cosϕ 

 
Pomocí grafu na obr. 10 se zjistilo, že cosϕ se rychle zmenšuje s přibývající jakostí 

obvodu Q2 a zmenšuje-li se vzájemná vazba χ mezi kanálkem a cívkou. Indukčnosti L1 a LI 
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dostaneme z magnetického toku z měření naprázdno kdy kanálek je prázdný a nakrátko, což je 
pracovní režim. Součinitel vazby χ u kanálkových pecí nebývá menší než 0,97, proto budeme 
uvažovat χ = 1 a dopustíme se tedy nepatrné chyby. Pak tedy dostaneme: 

2
12

2

2
1

2

122 N
N

N

L

L
p === χ         (21) 

můžeme tedy tvrdit: 1Np ≅  
 

2
1

1
2
1

2 N

L

p

L
L =≅          (22) 

 
 

2.3 Hloubka vniku 
 

Těleso je možno ohřívat buď povrchově nebo do hloubky. To závisí na frekvenci. Čím 
vyšší frekvence f [Hz], tím je proudová hustota v tělese blíž k povrchu. Hloubka vniku δ [m] se 
dá zjistit následujícím způsobem: 

 

µσπ
δ

f

1=
        (23)  

 
kde: f – frekvence [Hz] 
        µ – permeabilita [Vs/Am] 
        σ – konduktivita [A/Vm] 
 
Zavedeme-li hloubku vniku do grafu jako závislost frekvence na hloubce vniku, zjistíme, 

že čím vyšší frekvenci použijeme, tím se hloubka vniku blíží k povrchu. Výsledek je na 
obrázku 11: 

 

 
Obr. 11 – graf hloubky vniku 
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3 Induk ční zařízení 
 
Dělí se podle  
a) účelu 

- kelímková pec 
- kanálková pec 
- prohřívací zařízení 
- pec pro povrchový ohřev 

b) frekvence 
- pro síťový kmitočet – do 150 Hz 
- středofrekvenční – do 2000 Hz 
- vysokofrekvenční – nad 2000 Hz 

 
Pece kelímkové či kanálkové se nejčastěji používají pro tavení barevných kovů, jejich 

slitin, ocelí a dalších vodivých materiálů. Bývají buď pro síťový kmitočet nebo 
středofrekvenční. Prohřívací zařízení se používá tam, kde se daný materiál zpracovává za tepla 
např. v kovárnách, lisovnách apod. U těchto zařízení se frekvence volí individuálně z celého 
spektra. Pece pro povrchový ohřev slouží nejčastěji ke kalení a úpravě povrchů. Zpravidla se 
používají vysoké frekvence. 
 

3.1 Kelímková pec 
 

Jak už název vypovídá, pec se skládá z cívky, v jejíž dutině je kelímek. Tato pec se dělí 
podle typu provedení: 

− S nevodivým kelímkem 
− S vodivým stínícím pláštěm 
− Se železným jádrem vně cívky 

− S vodivým kelímkem 
− Pro síťový kmitočet 
 
Cívka je zpravidla vinuta z měděné trubky obdélníkového průřezu, kterýma protéká 

chladivo realizované vodou,  jak je uvedeno na obrázku 12. Její vnitřní část má širší stěnu z1 
z důvodu, že vede prakticky všechen proud. Pro to, aby měla cívka co nejmenší ztráty, 
doporučuje se tloušťka stěny přibližně 1,57 silnější než stěny ostatní. U malých pecí potom 
vychází tloušťka z1 kolem 1,5 až 2 mm a u  velkých pecí asi 4 mm. U pecí pro síťový kmitočet 
se doporučuje tloušťka 15 mm, dělá se však 10 mm. 
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Obr. 12 - induktor 

3.1.1 Induk ční kelímkové pece s nevodivým kelímkem 
 

Na obrázku 13 je jednoduchý nákres kelímkové pece. V cívce 1 je umístěn kelímek 4, 
který se pěchuje z keramické hmoty a do něhož se vkládá vsázka 2. Pec má buď stínící plášť 3 
z mědi, nebo ocelový plášť, který na vnitřní straně nese svazky transformátorových plechů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 13 – indukční pec kelímková 
 

Tato pec musí mít vždy stínění a to z toho důvodu, abychom nezahřívali i nosnou 
konstrukci pece. Magnetický tok se uzavírá přes dutinu cívky a po jejím obvodě. Proniká 
kelímkem a je pohlcován vsázkou, která se prohřívá. Na druhé straně cívky se uzavírá právě 
přes stínící plášť, jinak by se uzavřel přes nosnou konstrukci a hrozila by její deformace. Jako 
stínící plášť se používá vodivý stínící materiál, nebo transformátorové plechy. 
 Pec, která využívá transformátorové plechy, je úspornější než s pláštěm, protože 
zařazením magneticky vodivých svazků se zmenší odpor pro magnetický tok a ten vzroste, což 
zapříčiní, že se zvedne i vlastní indukčnost cívky. Znázorněno na obrázku 14. Tím se sníží 
ztráty a účinnost je pak vyšší o 5% než u pece s pláštěm. Vzniknou pak značné úspory 
elektrické energie. Toho se využívá hlavně u velkých pecí s nepřetržitým provozem. Tato pec 
je ale dražší a dojde-li k protavení kelímku za provozu, bývá poškození pece mnohem horší a 
může dojít i k destrukci pece. 
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Obr. 14 – pec se stínícím pláštěm 

 

3.1.2 Induk ční pec tavicí s vodivým kelímkem  
 

Pro tavení materiálů jako jsou měď a její slitiny, hliník a jeho slitiny apod. jsou 
vhodnější pece s vodivým kelímkem z důvodu zvýšení účinnosti. Pro nižší teploty se kelímek 
vyrábí z ocelolitiny a pro vyšší teploty se používá tzv. grafitový kelímek vyráběný z grafitu a 
šamotu. Zjednodušený průřez pece je na obrázku 15. 

 
Obr. 15 – pec s vodivým kelímkem 

 
Cívkou vyzářené magnetické pole vniká do stěny kelímku. Ve stěně se indukuje napětí 

a vzniká proud, který kelímek začne ohřívat. Část magnetického pole pronikne přímo do 
vsázky a zahřívá přímo vsázku. Je-li stěna kelímku příliš velká, pohltí veškerou 
elektromagnetickou energii. Byla-li by příliš malá, většina elektromagnetické energie by prošla 
až do vsázky. Pak by byl teoreticky tento případ hodně komplikovaný na výpočet. Proto se volí 
vhodně poměr hloubky vniku a tloušťkou stěny kelímku. 
 

3.1.3 Induk ční kelímková pec pro sí ťový kmito čet 
 

Levnější variantou kelímkových pecí je pec připojena na síťový kmitočet pomocí 
autotransformátoru. Jeho cena je asi o 40% menší než středofrekvenční pecní zařízení. 
Nevýhodou je, že pec pro síťový kmitočet má větší a tím i dražší kondenzátorovou baterii. 
Výhodou však je snadná obsluha. Tato pec se často využívá jako pec udržovací. 

V jejím elektricky nevodivém kelímku nastává intenzivní víření a proto se mohou 
používat pro výrobu legovaných ocelí.  V takovém případě jí lze plnit již roztavenou vsázkou. 
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Přiváděný výkon je nižší než u středofrekvenčních zařízení a tím je delší doba tavení. 
Proto se pec opatřuje keramickým víkem, které zabraňuje ztrátám vznikajícím sáláním. Vlivem 
vysokého vzdutí by mohlo dojít k obnažení vsázky a tím i k oxidaci. Tomu se dá zabránit 
snížením výkonu a nebo snížením cívky tak, aby její horní okraj nepřesáhl hladinu lázně. Tím 
se vytvoří tlumící polštář, který zabrání obnažení povrchu. Znázorněno na obrázku 16. 

 
Obr. 16 – indukční pec sklopná 

 

3.2 Kanálková pec 
 

Kanálková pec je určena pro tavení barevných kovů, zejména mědi a jejich slitin, hliníku 
a jeho slitin, případně k přihřívání litiny dříve roztavené.  

Z hlediska elektrického je pec vlastně transformátor s uzavřeným železným jádrem. 
Primární stranu tvoří cívka připojená k síti a sekundární stranu tvoří kanálek se vsázkou, který 
představuje závit nakrátko. 

Při používání kanálkových pecí s odkrytým kanálkem se zjistilo, že po dosažení určité 
kritické hodnoty proudu ve vsázce nastává nežádoucí jev tzv. „uskřipovací jev“. Vlivem 
elektrodynamických sil působících v radiálních rovinách všemi směry kolmo k povrchu 
tekutého vodiče, dojde k přerušení souvislého prstence roztaveného kovu. V tom okamžiku 
přestane působení elektrodynamických sil, prstenec se opět spojí a jev se opakuje. Proto se 
předchází tomuto jevu vhodnou konstrukcí pece. Nejvhodnějším řešením se ukázal zakrytý 
kanálek, zapuštěný do dna pece. Prohřívání působí jenom v kanálku, což znamená, že dole je 
kov teplejší a stoupá vzhůru. Hydrostatický tlak pak zabraňuje uskřipovacímu jevu. 
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Obr. 17 – kanálkoví pec 

 
Na obrázku 17 je jednofázová indukční kanálková pec s kanálkem kruhového průřezu. 

Připojuje se buď na sdružené nebo fázové napětí. Kov je vtlačován do kanálku, kde se taví. 
Působením tlaku je žhavý kov z kanálku plynule vytlačován chladnějším kovem. Tomuto jevu 
napomáhá i rozdíl teplot mezi kovy v kanálku a peci, protože teplejší kov je lehčí. Pravidelná 
plynulá výměna v kanálku zajistí roztavení celé vsázky. 

Výkonnější pece se připojují k třífázové síti. Konstrukčně se liší tím, že mívají buď tři 
nebo šest kanálků. Ke každé fázi je připojený jeden induktor, nebo u šestikanálkové pece jsou 
připojeny paralelně dva induktory. Podle typu napětí jsou pak zapojeny i cívky, to znamená, že 
na sdružené napětí jsou připojeny cívky se zapojením do trojúhelníka a na fázové napětí jsou 
připojeny cívky se zapojením do hvězdy. Zátěž je symetrická, je ale třeba zapojit trojfázovou 
kondenzátorovou baterii pro zvýšení účiníku. Konstrukční provedení trojfázové pece je na 
obrázku 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 – 3 fázová pec 
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3.3 Induk ční proh řívací zařízení 
 

Toto zařízení se používá většinou v kovárnách nebo lisovnách. Největším problémem u 
kování je prohřátí materiálu na kovací teplotu (u oceli 1150°C až 1250°C). Ve starších 
kovárnách se používaly pece na plyn, práškové uhlí nebo naftu. Prohřát rovnoměrně daný 
materiál trvalo moc dlouho a materiál na povrchu většinou zoxidoval. Někdy se stal materiál i 
nepoužitelným. Toto řešení bylo značně neekonomické. Proto se velmi rychle přešlo 
k indukčnímu prohřevu, protože to bylo mnohem levnější a hlavně rychlejší, tudíž 
zpracovávaný materiál nestihl na povrchu zoxidovat. 

Většinou se jedná o vývalky válcového nebo čtyřhranného profilu. Konstrukční 
provedení prohřívacího zařízení je na obrázku 19. 
  

 
Obr. 19 – prohřívací pec 

 
Rovnoměrné prohřátí nastává zvolením vhodné frekvence. Čím vyšší frekvence, tím je 

vnik tepla blíže k povrchu. Pro ohřev vnitřku tělesa využíváme tepelné výměny. Proto volíme 
frekvenci tak, abychom pouze povrch ohřívali, ale díky tepelné výměny teplo z povrchu 
zároveň odebírali. Tím dojde k rovnoměrnému prohřátí tělesa a povrch nepřehříváme a tím jej 
neznehodnocujeme oxidací. Za optimální lze označit takový kmitočet, při kterém je přibližně 
r2=(2,5 až 3,0) a2. Následující tabulka ukazuje jaký kmitočet lze použít pro jaké průměry. 

 
Tab. 1  Kmitočty a průměry 
f/Hz/ 50 500 1000 2000 4000 8000 
d/mm/ 160+500 80+280 50+180 35+120 22+70 15+50 
 

Rovnoměrnost prohřátí vývalku je postačující, jestliže ke konci  prohřívaného procesu 
není rozdíl teploty na povrchu a v ose větší než 100°C. Nerovnoměrnost se ještě zmenší během 
dalších zpravidla několika desítek vteřin, které uplynou mezi koncem prohřívání a kovací 
operací v lisu. 

3.4 Pece pro povrchový oh řev 
 

Z předchozího víme, že hloubka vniku závisí na frekvenci proudu protékajícím 
induktorem. Proto se povrchový ohřev provádí při vyšších frekvencích. Nežádoucí jev je 
povrchové přehřátí. 

Abychom si ujasnili rozdíl povrchového přehřátí při použití velmi vysokých nebo 
středních kmitočtů, všimněme si diagramů obrázků 20 a 21. Obr. 20 zadává průběh teplot při 
čistě povrchovém ohřevu v závislosti na hloubce x od povrchu v okamžicích: 0,5 – 1,0 – 1,5 
(resp. 1,0 – 1,5 – 2,0 – obr. 5.26) sekundy po připojení zdroje energie. 
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Specifický příkon naindukovaný z cívky do povrchu válce je 1,5 kW/cm2. Takový případ 
se dá přibližně realizovat použitím kmitočtu nad 106 Hz (např. pro f = 106 Hz je v oceli při 20 
°C hloubka vniku a2, v níž se uvolní 86,4% tepla, asi 2 x 10-2 mm. Při 700 °C asi 8 x 10-2 mm a 
při 800 °C nad bodem magnetické přeměny asi 30 x 10-2 mm). 

Diagram obr. 21 se liší od předchozího pouze v tom, že stejný měrný příkon 1,5 kW/cm2 
se vyvine ve vrstvě rovné asi 1 mm. Takový případ se dá u oceli přibližně uskutečnit 
naindukováním potřebné energie při kmitočtu asi 104 Hz (při 20 °C je asi a2 = 0,2 mm, při 
700 °C asi 0,8 mm a při 800 °C asi 3 mm. 

 
                               Obr. 20 – průběh teplot                            Obr. 21 – průběh teplot 
 

Ve druhém případě je teplota povrchu 930 °C a přehřátí pouze 130 °C. Jelikož příliš 
velké přehřátí není ze stanoviska jakosti materiálu přípustné, je druhý případ, tj. s nižším 
kmitočtem 104 Hz vhodnější, má – li mít prokalená povrchová vrstva tloušťku 1 mm. Naproti 
tomu kmitočet 106 Hz je vhodný, požadujeme – li prokazatelnou povrchovou vrstvu pouze o 
tloušťce několika desetin milimetru. 

V praxi se pak povrchové kalení provádí tak, jako na obrázku 22, kde je znázorněn 
kovový válec, na kterém má být provedena povrchová úprava. Válec 2 je vložen do 
induktoru 1. Induktorem pak prochází proud o vhodné frekvenci a vysokém měrném příkonu, 
který se naindukuje do povrchu válce. Dojde k zahřátí tenké povrchové vrstvy na požadovanou 
teplotu a vrstva se následně zakalí. Po té se vypne vf příkon a do speciální cívky pustíme vodu. 
Ta přes dírky v cívce začne tryskat na povrch válce a ten je záhy ochlazen. Tímto procesem 
povrchově upravíme těleso, ale vnitřek zůstává studený a zachovává si tím svůj tvar a 
houževnatost. Proto lze těleso opracovat před kalením a po něm přebrousit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 – povrchový ohřev 
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4 Induk ční pájení, sva řování,žíhání 
 

Indukční svařování se nejčastěji používá pro podélné svařování trubek o průměru 20 až 
160 mm. Pěchovací neboli svařovací válce ohnou plech a vytvoří štěrbinu. Induktor 
s magnetickým jádrem uvnitř trubky působí na plech, kde se naindukuje napětí. Začne protékat 
proud a jeho cesta se uzavírá co nejkratší cestou, což znamená, že se soustřeďuje na kraje 
plechu a kolem hrotu štěrbiny. Kraje s hrotem jsou následně povrchově zahřívány na teplotu 
přibližně 1400°C a vzniká svar. Názorně ukázáno na obrázku 23. 

 

 
Obr. 23 – svaření trubky 

 
Pro indukční svařování se používá frekvence řádově stovky kHz, ne však vyšší než 

500 kHz a výkon 140 až 300 kW v závislosti na materiálu a průměru trub. Rychlost svařování 
je přibližně 50 až 90 m za minutu.  

Pájení mosazí pomocí induktoru se používá například pro připevnění tvrdých materiálů na 
držák soustružnického nože, břitů z tvrdých kovů na těleso frézy apod. Na obrázku 24 je 
ukázka pájení trubky do příruby pomocí kroužku jako pájky, který se roztaví a vzlínáním vteče 
do úzké mezery mezi trubkou a přírubou.  

 
Obr. 24 - pájení 
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5 Zdroje 
 

Středofrekvenční zařízení potřebují zpravidla velkou kondenzátorovou baterii. Tato baterie 
je paralelně připojena k pecní cívce. Dodává jalovou složku proudu I1 v pecní cívce, takže ze 
zdroje odebírá pouze činný výkon. Spojení pecní cívky s kondenzátorovou baterií je provedeno 
pásovými vodiči z mědi. Délka bývá 10 až 20 m. Při provozu pece dbáme vždy na to, aby byl 
pecní obvod vyladěn právě pro přiváděný kmitočet. Z předchozího víme, že ve vyladěném 
oscilačním obvodu je mezi cívkou a kondenzátorovou baterií proud značně větší, než je proud 
dodávaný z generátoru. Je – li jakost oscilačního obvodu u tavící pece na ocel QI rovna asi 10 
až 12, je proud I1 v oscilačním obvodu 10 až 12krát větší než proud Ig přiváděný z generátoru. 
Již u pecí o velikosti 1 až 2 t oceli mají tyto proudy hodnoty 3 až 5000 A. Správně 
dimenzované pásové vodiče dovolí vést tyto proudy, aniž by vznikly příliš velké ztráty. 

5.1 Napájení ze sít ě 3 x 380/220 V, 50 Hz 
 

Existují pece, které jsou napájeny z třífázové sítě s kmitočtem 50Hz. Slouží většinou 
jako prohřívačky válcových těles větších průměrů, u oceli v rozsahu 160 až 500 mm. 

 
Obr. 25 – napájení induktoru přes autotransformátor 

 
1 – výkonová spínač, 2 – regulační transformátor, 3 – symetrizační obvod, 4 – regulační 

kondenzátorová baterie, 5 - induktor 
 
Na obrázku 25 je znázorněno připojení induktoru k síti. Výkonovým spínačem 

přivedeme napětí do regulačního transformátoru, s jehož pomocí regulujeme požadovaný 
výkon. Na výstup transformátoru je přiveden symetrizační obvod, který vytváří trojfázovou 
symetrickou zátěž. K tomuto obvodu je připojen induktor s paralelně připojenou 
kondenzátorovou baterií. 

 

5.2 Středofrekven ční zdroje napájení 
 

Induktor můžeme připojit k napájecí síti pomocí frekvenčního měniče nebo 
transformátoru se silně přesyceným železným jádrem. 

 
 
 
 
Princip zapojení s měničem je na obr. 26. 



 22 

 

 
Obr. 26 – připojení induktoru přes měnič 

 
1 – výkonový vypínač, 2 – měnič frekvence, 3 – kondenzátorová baterie, 4 – induktor 

 
Obdobné je i připojení pomocí transformátoru. Mezi fázemi jsou však připojeny 

kondenzátory pro kompenzaci jalového proudu transformátoru a pro zkratování vyšších 
harmonických. Transformátor, z něhož se odebírá proud s frekvencí 150Hz, má sekundární 
vinutí zapojené do hvězda-otevřený trojúhelník a má velmi přesycené železné jádro. Toto 
zapojení však není vhodné pro tavící pece, ale jenom pro prohřívání velkých těles s velkou 
hloubkou vniku. 

Princip je na obrázku 27. 

 
Obr. 27 – připojení induktoru přes transformátor 

 
1 – výkonový vypínač, 2 – tlumivky, 3 – kondenzátory, 4 – transformátor, 5 – kondenzátorová 
baterie, 6 – induktor 

 

5.3 Rotační generátory st ředofrekven ční 
 

Tyto generátory jsou určeny pro střední a zvýšené frekvence v rozsahu přibližně 500Hz 
až 10 kHz. Ve statoru je vloženo dvojí vinutí. V malých drážkách je uloženo pracovní vinutí, 
kde vznikají proudy vyšší frekvence. Je vyrobeno v podobě lanka z měděných drátků se 
smaltovanou izolací. V druhých větších drážkách je vloženo budící vinutí napájeno ss 
proudem. Toto vinutí je provedeno dvoupólově, čtyř nebo šestipólově. Rotor generátoru je 
konstrukčně proveden tak, že je ukován z ocelolitiny na jehož povrchu jsou drážky zhotovené 
z tenkých plechů. Označuje se jako „heteropolární“, což značí, že při pohledu proti ose 
generátoru vidíme na statoru prostřídané severní a jižní póly budícího vinutí. 

Budící vinutí v generátoru je třeba napájet stejnosměrným napětím. To se většinou 
provádí tak, že je připojeno k síti přes polovodičový usměrňovač nebo usměrňovač 
s výbojkami. 



 23 

Obvykle jsou rotační generátory poháněny asynchronním elektromotorem buď s kotvou 
nakrátko nebo kotvou kroužkovou připojeným k třífázové síti. 

 

 
Obr. 28 – připojení induktoru pomocí rotačního generátoru 

 
V praxi se pak rotační generátory připojují tak, jak je na obrázku 28. Z třífázové sítě jde 

proud přes olejový vypínač 1 do převodníku hvězda trojúhelník 2. Ten je připojen na 
asynchronní motor M s kotvou nakrátko. Větší motory bývají s kotvou kroužkovou. Motor M 
je spojen pružnou spojkou s rotačním heteropolárním generátorem G. Budící vinutí generátoru 
4 je napájeno z rotačního budiče 5 pomocí derivačního regulátoru 6. Tímto regulátorem se 
mění budící proud a tím i naindukované pracovní napětí. Pracovní vynutí generátoru 3 dodává 
výkon do vyladěného obvodu RI a LI s paralelně připojenou kondenzátorovou baterii C. Baterie 
má pevnou část a odpínatelné sekce různých velikostí. Ampérmetry 7 a 8 měří přes měřící 
cívky 7’ a 8’ proudy I1 v induktoru a Ic v kondenzátorové baterii. Po vyladění musí být tyto 
proudy stejné. 

 

5.4 Tyristorové m ěniče kmito čtu pro st ředofrekven ční induk ční 
ohřevy 

 
Modernějším zdrojem pro indukční zařízení jsou tyristorové měniče. Ty se skládají 

z usměrňovače, meziobvodové tlumivky a střídače. Používají se do výkonu max. 15 MW. 
 
 
Principiální schéma zapojení jednoduchého měniče je na obr. 29. 
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Obr. 29 – tyristorový usměrňovač 

 
Usměrňovač je celořízený trojfázový můstek s možností invertorového chodu. Střídač 

slouží jako invertor proudu a je řízený přímo zátěží. Oscilační obvod je složen induktoru R,L a 
kompenzačního kondenzátoru C, který zároveň slouží jako komutační kondenzátor pro 
tyristory střídače T1 až T4. Meziobvodová tlumivka L0 má velkou indukčnost (několik mH) a 
má tyto tři funkce: 1) Funkce oddělovací – před tlumivkou je napětí topného oscilačního 
obvodu spínané přes tyristory. Tlumivka zachycuje okamžité napěťové rozdíly mezi 
usměrňovačem a střídačem. 2) Funkce vyhlazovací – tlumivka má za úkol vyhlazovat 
stejnosměrný proud z usměrňovače i při jeho fázovém řízení. 3) Funkce omezovací – tlumivka 
má za úkol při zkratu ve střídači (např. prohoření můstku) omezit nárůst zkratového proudu na 
přípustnou hodnotu součtového proudu pro tyristory až do doby, než zapůsobí nadproudové 
ochrany. Při výpočtu potřebné indukčnosti tlumivky je tato funkce omezovací rozhodující. 

Typ tyristorového měniče se volí podle požadované frekvence. Existují měniče 
nízkofrekvenční počínaje do 3 kHz až po vysokofrekvenční do 50 kHz. Konstrukce měničů se 
liší hlavně počtem a použitým typem tyristorů. Ty pak vytvářejí střídavé jedno, dvou nebo 
třífázové napětí. Na obrázku 30 jsou provedení měničů pro frekvence do 30 kHz a na obrázku 
31 jsou dvě provedení měniče pro frekvence do 50 kHz. Na obrázku 32 je měnič s tyristory 
RCT.  
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Obr. 30 – tyristorové měniče 
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Obr. 31 – tyristorové měniče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32 – měnič s RCT 
 

5.5 Vysokofrekven ční elektronkový generátor nad 50kHz 
 
U některých typů zařízení, např. u zařízení pro povrchovou úpravu materiálů, používáme 
vysoké frekvence. Pro tyto případy se používají zdroje tvořené elektronkou, které generují 
vysokou frekvenci řádově až do 106 Hz. Principiální schéma je na obrázku 33, kde: 
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Obr. 33 – vf elektronkový generátor 

 
 

1. Regulační vstupní transformátor pro usměrňovač 
2. Usměrňovací diody usměrňovače 
3. Vyhlazovací kondenzátor 
4. Oddělovací tlumivka pro střídavou vysokofrekvenční složku na anodě triody 5 
5. Výkonová trioda 
6. Kondenzátory zkratující vysokofrekvenční složky proudu katody 
7. Žhavící transformátor triody 5 
8. Oddělovací kondenzátor, který propouští jen střídavé vysokofrekvenční složky 
9. Oddělovací kondenzátor pro stejnosměrné mřížkové předpětí triody 5, který však 

umožňuje průtok střídavých vysokofrekvenčních proudů zpětné vazby 
10. Tlumivka znemožňující zkratování vysokofrekvenčního mřížkového zpětnovazebního 

napětí kondenzátorem 12 
11. Odpor, na němž vzniká záporné předpětí mřížky triody 5 
12. Filtrační kondenzátor mřížkového předpětí 
13. Primární vinutí vysokofrekvenčního transformátoru 
14. Sekundární vinutí vysokofrekvenčního transformátoru 
15. Kompenzační kondenzátor pro ohřívací cívku 16 
16. Ohřívací cívka (induktor) indukčního ohřevu 
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6 Průzkum trhu 
 

Při hledání možných dodavatelů a výrobců indukčních pecí jsem dospěl k závěru, že nelze 
jednoznačně rozdělit firmy na tuzemské a zahraniční, protože buď mají zahraniční firmy 
zastoupení u nás nebo s našimi firmami úzce spolupracují a mají u nás obchodní zastoupení 
jejich jménem, nebo naše firmy, které byly samostatný podnik, patří pod nějakou zahraniční 
firmu a pod svým jménem nabízí výrobky zahraničních výrobců pod jejich názvem. 
 
Základní požadavky: 
 
Množství vsázky: 500kg max 
Materiál: magnetická ocel 
 

6.1 Dodavatelé induk čních za řízení: 
 
Při hledání možných dodavatelů a výrobců indukčních zařízení jsem zařadily tyto firmy: 
 
Elektroteplo Kolín spol. s.r.o 
 
Realistic a.s. 
 
ACESO Praha s.r.o. jako dodavatel zařízení INDUCTOTHERM 
 
Zez Praha a.s. 
 
Roboterm spol.s r.o. 
 
JUNKER Industrial Equipment s.r.o 
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6.2 ELEKTROTEPLO KOLÍN 
 
Elektroteplo Kolín, spol. s.r.o. 
Rybářská 56 
Kolín II 
 
Profil firmy:  
 
Firma Elektroteplo Kolín, spol. s.r.o.byla založena v říjnu 1994 vyčleněním z bývalého 
státního podniku ZEZ Praha.  
 
Výrobní program:  
 
Odporová zařízení 
            Komorové pece 
            Vozové pece 
            Kelímkové pece 
                        Tavící 
                        Solné lázně s kovovým kelímkem 
                        Solné lázně s keramickým kelímkem 
            Laboratorní pece 
            Sušící a udržovací pece na elektrody 
Indukční zařízení 
            Indukční středofrekvenční pece 
Speciální zařízení 

Kromě typových zařízení společnost vyvíjí, vyrábí a dodává speciální zařízení dle přání 
zákazníků. 

Elektrické rozvaděče a řídící skříně 
 
Indukční středofrekvenční pece: 

Tavicí pece jsou napájeny z tyristorových měničů kmitočtu, jejichž výstupní výkon 
může být plynule regulován v rozmezí 20 až 100 % jmenovitého výkonu. Zařízení se obvykle 
skládá ze dvou pecí alternativně připojovatelných na jeden napájecí měnič. Toto uspořádání 
umožňuje nepřetržitý provoz při vyzdívání nebo opravě jedné pece. Pece jsou k měniči 
připojovány pomocí speciálních odpojovačů s elektrickým pohonem. U pecí o objemu 40 kg a 
výše je vyklápění řešeno hydraulicky.  

Měnič kmitočtu, kondenzátorové baterie a pece jsou chlazeny vodou. Chladicí obvody 
mají automatickou kontrolu teploty a průtoku. Zařízení jsou vybavena hlídačem protavení, 
který snižuje riziko havárie při případném proniknutí taveniny na cívku pece. Hlídač též 
signalizuje stav vysušení nově zadusaného kelímku, zemní zkrat libovolné fáze a zabraňuje 
vzniku potenciálu na tavenině vůči zemi.  

Typová řada indukčních středofrekvenčních tavicích zařízení ISTOL-K pro tavení oceli 
a litiny zahrnuje zařízení s pecemi od obsahu 40 kg taveniny do 2 tun: 
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Tab. 2  Indukční zařízení ISTOL-K 

typ 
Hmotnost 

vsázky 
[kg] 

Jmenovitý 
příkon 
[kW] 

Doba 
tavby 
[min] 

Tavící 
výkon 
[t/hod] 

Měrná 
spotřeba 
[kWh/t] 

Frekvence 
 

[Hz] 

ISTOL 40 40 100 35 0,07 750 2000 
ISTOL 100 100 200 40 0,15 700 2000 
ISTOL 250 250 315 40 0,38 700 1000 
ISTOL 500 500 315 80 0,375 700 1000 
ISTOL 700 700 400 50 0,42 630 1000 
ISTOL 1000 1000 1200 34 1,8 570 600 
ISTOL 2000 2000 1200 67 1,8 580 600 
 
  
Středofrekvenční tavicí zařízení ISTOL se vyrábějí také v modifikacích:  
 
ISTCu – pro tavení barevných kovů  
 
ISTAl – pro tavení lehkých kovů  
 
Osobní popis a zhodnocení: 
 
Firma na mě působí neprofesionálně. Prezentace na webových stránkách je velmi jednoduchá a 
působí amatérsky. Přesto obsahuje všechny potřebné počáteční informace, které zájemce o 
indukční pec potřebuje znát. Firma dodává pece většinou na míru zákazníka, tudíž jsou 
informace pouze orientační. Jako plus vyzdvihuji výrobní profil, ve kterém je stručný popis 
nabízených pecí včetně obrázkové dokumentace. Jako mínus přikládám tomu, že po oslovení 
s dotazem na indukční pece neodpověděli. Nejsou tedy k dispozici ceny, podrobnější údaje ani 
katalogové listy k nabízeným pecím. 
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6.3 REALISTIC a.s. 
 
REALISTIC, a. s. 
Závodu míru 4 
360 17 Karlovy Vary 
 
Profil firmy:  
 

Firma byla založena roku 1929 v Karlových Varech, kde vyráběla elektrické sušáky a 
další přístroje a pomůcky pro kadeřníky. Původní název byl : Josef Mayer, Realistic Karlsbad.  
Po zrušení předcházejícího programu byla od roku 1946 zavedena výroba elektrických pecí a 
první výrobky byly určeny pro porcelánky v okolí Karlových Varů. Roku 1982 se Realistic, v 
té době jeden ze závodů OPMH Strojoprav Stará Role, stal součástí koncernového podniku 
ZEZ Praha. V roce 1990 se Realistic osamostatnil a jako státní podnik Realistic a Blex s.p. 
působil až do zprivatizování v dubnu roku 1996. Od 24. 8. 1999 dochází po vymazání jména 
původního státního podniku z obchodního rejstříku ke změně obchodního jména na 
REALISTIC a BLEX, spol. s r. o. K 1. 5. 2001 dochází k transformaci společnosti na akciovou 
společnost Karlovarské průmyslové pece a následně od 1.9.2001 byla společnost přejmenována 
na REALISTIC, a. s. V roce 2004 získala společnost REALISTIC, a.s. certifikát jakosti dle 
ISO 9001 od prestižní organizace BVQI.  
 
Výrobní profil:  
 
Tab.3  Kanálkové a kelímkové pece 
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Typ  Popis kW - kg kg/hod. - kVAr  kg 
ABC 

250 A1 
1600 

ABC 
400 A1 

Elektrická 
indukční NF 

tavící a udržovací 
kanálková pec 

54/18 0,9 250 75  100 stabilní 
2000 

ABC 
600 A1 

stabilní 

ABD 
600 A1 

65-74 
0,95-

1 
600 

105-
120 

5 65-100 
sklopná 

 

ABC 
800 A1 

stabilní  

ABD 
800 A1 

Dvoukelímková 
indukční NF 

kanálková tavící 
udržovací pec 

120 0,9 800 200 5 140 
sklopná  

ACA 
400 A1 

180 400 150 8 1200  

ACA 
1000 A1 

280 1000 450 7 2060 2 

ACA 
2000 A1 

Elektrická 
indukční NF 

kelímková pec 
490 

0,9 

2000 800 6 4300 

sklopná 
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V případě, že tavenina tvoří sekundár pecního transformátoru, jedná se o pec 
kanálkovou – typy ABC či ABD. Oproti tomu v kelímkových pecích vzniká teplo ve vsázce 
působením vířivých proudů vybuzených elektromagnetickým polem, jehož zdrojem je cívka – 
typy ACA. Kostra zařízení je vyrobena z ocelový profilů a plechů. Vlastní vyzdívka pece je 
provedena z keramické výdusky. Součástí zařízení jsou příslušné elektrické řídicí skříně, 
symetrizační a kompenzační stojan a v případě sklopného provedení hydraulický agregát se 
zdvihacím válcem. 
 
Osobní popis a zhodnocení: 
 

Společnost nabízí širší škálu pecí oproti konkurenci. V jejím výrobním programu 
nalezneme jak kelímkové tak kanálkové pece. To dává společnosti širší paletu zákazníků. 
V prezentaci na webových stránkách klient nalezne od výrobního profilu přes dobu dodání 
zařízení až k tomu, co je součástí k danému zařízení (dokumentace, certifikáty) včetně servisu. 
Jako záporný bod konstatuji, že po oslovení společnosti se zájmem o indukční pec se 
společnost neozvala. Proto nejsou k dispozici ceny a ni katalogové listy k příslušnému zařízení. 
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6.4 ACESO Praha s.r.o. 
 
ACESO Praha s.r.o.  
K Červenému vrchu 7  
160 00 Praha 6 
 
Profil firmy:  
 

ACESO Praha je společnost s ručením omezeným založená v roce 1992. Zajišťuje 
projekční práce, technické poradenské služby, obchodní nabídky, prodej a následné servisní 
zajištění v oblasti veškerých aplikací indukčního tepla (tavení, VF svařování, tepelné 
zpracování – kalení, popouštění, předehřevy, žíhání, ohřevy) a v oblasti nukleární medicíny. 
Zastupuje přední světové výrobce v obou sférách zájmu – INDUCTOTHERM a všechny jeho 
dceřiné společnosti v oblasti aplikací indukčního tepla, Foundry Automation v oblasti 
jádrovacích strojů a rámových formovacích linek a GE Medical Systems v oblasti nukleární 
medicíny. 
 
Výrobní profil:  (Profil Inductotherm Europe) 
 
Tavící rychlost VIP Power-Trak 
Počítačové řídící systémy 
Udržovací systémy roztaveného kovu 
Vytlačování výdusky 
ARMS (Robotizovaná slévárna) 
Automatický licí systém Inducto-Pour® 
Bezjádrové indukční pece 
Pece s vyjímatelným kelímkem 
Indukční pece na hliník 
Indukční zdroje VIP 
 
Tab. 4  Tavící pece VIP Power-Trak 

frekvence Hz  VÝKON kW  
OCEL 
1650°C  

BRONZ 
1175°C 

LITINA 
1480°C 

3000 Hz  75 100 180 110 
 125 185 350 205 
 175 270 515 300 
 225 375 680 405 
 325 570 1045 635 
1000 Hz  150 225 430 245 
 200 315 610 345 
 250 430 815 475 
 300 530 1000 590 
 350 625 1180 680 
 400 725 1380 815 
 450 815 1540 900 
 500 900 1725 1000 
 600 1090 2060 1200 
 750 1430 2720 1575 
 1000 1900 3625 2100 
 1250 2380 4535 2625 
 1500 2860 5440 3150 
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200 Hz a 500 Hz  350 625 1180 680 
 500 900 1725 1000 
 600 1090 2060 1200 
 750 1430 2720 1575 
 1000 1900 3625 2100 
 1250 2380 4535 2625 
 1500 2860 5440 3150 
 1750 3340 6345 3675 
 2000 3820 7250 4200 
 2500 4770 9070 5250 
 3000 5725 10880 6300 
 3500 6680 12695 7350 
 4000 7635 14510 8400 
 5000 9545 18130 10500 
100 Hz a 200 Hz  6000 11450 21950 12600 
 7000 13340 25390 14700 
 8000 15245 29020 16800 
 9000 17150 32640 18900 
 10000 19055 36260 21000 
 12000  43500 25200 
 15000  54390 31500 
 20000   42000 
 25000   52500 
 
Osobní popis a zhodnocení: 
 
 ACESO Praha je společnost, která nabízí produkty více firem a tudíž je pro velmi 
širokou škálu zákazníků. Zájemce o indukční zařízení na webových stránkách, které odkazují 
dále přímo na výrobce, nalezne obecný výrobní profil obsahující stručný popis a obrázkovou 
dokumentaci nabízených zařízení. Společnost svou nabídku řeší individuální cestou přímo 
podle přání zákazníka. Po oslovení jsem obdržel odpověď, po zaslání požadavků na indukční 
pec malých rozměrů však již dále společnost nereagovala. Nejsou tedy k dispozici ceny ani 
katalogové listy. 
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6.5 ZEZ Praha, a.s. 
 
ZEZ PRAHA, a.s. 
U Elektry 650/50 
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín 
 
Profil firmy:  
 

ZEZ Praha, a.s. navazuje na dlouholetou tradici výroby elektrotepelných průmyslových 
zařízení v Hloubětíně. Počátky výroby elektrotepelných zařízení sahají od roku 1953, kdy se 
výroba běžných komorových a sušících pecí rozšířila o elektrotepelná zařízení.  
        
Výrobní profil:  
 
Elektrické odporové pece  
Vyvíječe řízených atmosfér 
Indukční kelímkové pece tavící 

− ISTOL - pece pro železné kovy, 
− ISTAL  - pece pro tavení lehkých slitin, 
− ISTUL  - pece pro tavení barevných kovů, 
− ISTOL K  - kompaktní pece pro železné kovy, 
− ISTAL K  - kompaktní pece pro tavení lehkých slitin, 
− ISTUL K  - kompaktní pece pro tavení barevných kovů. 

Indukční zařízení pro tváření kovů 
Pece vytápěné plynem 
Průběžné ochlazovací vany   
Příslušenství k elektrickým odporovým pecím   
Linky pro tepelné zpracování 
 
Osobní popis a zhodnocení: 
 

Společnost na mě neudělala dobrý dojem. Prezentace na webových stránkách mi po 
projití výrobního profilu přišla nedokončená a amatérská. Chyběla mi základní nabídka 
zařízení, takže jako zákazník nevím, jaké zařízení a o jakých velikostech firma dodává. Po 
oslovení se zájmem o indukční zařízení společnost nereagovala. Není proto k dispozici žádná 
nabídka indukčních zařízení včetně popisu a cen. 
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6.6 ROBOTERM spol.s r.o. 
 
Roboterm spol.s r.o.  
Sokolohradská 645 
583 01 Chotěboř 
 
Profil firmy:  
 

Firma ROBOTERM spol.s r.o. vznikla v roce 1991 dílčí privatizací výzkumně 
vývojové základny státního podniku ZEZ Praha. Roku 1992 rozšířila svůj výrobní program o 
vývoj a výrobu diagnostického zařízení pro automobilové servisy a STK. Při řešení náročných 
aplikací v této oblasti spolupracuje firma mimo jiné i s ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická a 
VŠST Liberec, katedra části strojů.  
 
Výrobní profil:  
 
Indukční ohřevy: 
 

− ohřívače přířezů, 
− speciální ohřívače, 
− ohřívače tyčí. 

 
Tavicí pece 
Měniče kmitočtu 
Mechanizační zařízení 
Pyrometry 
Repase a opravy 
 
Osobní popis a zhodnocení: 
 
  Firma ROBOTERM spol.s r.o. dodává ze škály indukčních zařízení pro ohřev pouze 
ohřívače přířezů. Z toho důvodu nerozvádím výrobní profil firmy, protože v našem případě se 
jedná o výrobce klasických indukčních kelímkových nebo kanálkových pecí. Tuto firmu 
uvádím pouze z důvodu kvalitní prezentace na webových stránkách s podrobným výrobním 
profilem a hlavně z toho důvodu, že jako jediná poslala konkrétní nabídku pece po oslovení. 
Nabídka je přiložená v příloze. 
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6.7 JUNKER Industrial Equipment s.r.o 
 
JUNKER Industrial Equipment s.r.o 
Chrudichromská 7  
680 01 Boskovice 
 
Profil firmy:  
 

Společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. byla založena v roce 1995 jako 100% 
dceřiná společnost německé firmy OTTO JUNKER GmbH a je dnes plnohodnotným členem 
skupiny OTTO JUNKER Group. Základním produktem skupiny OTTO JUNKER Group jsou 
dodávky investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a tepelného 
zpracování převážně neželezných kovů (hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin), a to do 
celého světa. Roku 2000 je společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. držitelem 
certifikátu systému managementu jakosti podle normy EN ISO 9001:2000 
 
Výrobní profil:  
 
Program tavení a udržování: 
 

− středofrekvenční indukční kelímkové tavicí pece pro ocel, litinu, lehké a těžké kovy, 
− indukční udržovací pece pro litinu, lehké a těžké kovy, 
− vakuové indukční kelímkové pece, 
− indukční kanálkové tavící pece pro lehké a těžké kovy, 
− indukční kanálkové udržovací pece pro litinu, lehké a těžké kovy, 
− indukční zařízení pro lití s automatickým dávkováním, 
− nevyhřívané zařízení pro lití s automatickým dávkováním. 

 
Program tepelného zpracování: 
 

− indukční ohřevy pro lisování čepů, 
− plynové rychloohřevy pro lisování čepů, 
− zařízení s plovoucím ohřevem pásů v ochranné atmosféře nebo bez ochranné 

atmosféry, 
− komorové pece s ochrannou atmosférou nebo bez ochranné atmosféry, 
− průběžné pece pro trubky a pásy, 
− průběžné pece pro plechy a pláty, 
− homogenizační pece, 
− pece pro dělení za tepla, 
− ohřívací pece pro nástroje k lisům, 
− protlačovací pece, 
− zvonové pece s ochrannou atmosférou nebo bez ochranné atmosféry, 
− kalicí pece, 
− nístějové pece, 
− elevátorové pece, 
− pocínovací linky, 
− mořící a mycí zařízení, 
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− odmašťovací zařízení, 
− oplachovací stroje, 
− navíjecí zařízení pro pásy, 
− dávkovací zařízení pro ohřívací pece, 
− sušící stroje pro kovové pásy, 
− stehovací stroje. 

 
Osobní popis a zhodnocení: 
 

JUNKER Industrial Equipment s.r.o patří mezi největší dodavatele nejen indukčních 
zařízení jak pro malé a střední firmy a podnikatele ale i pro těžký průmysl, kde se vyrábí a 
zpracovává velké množství kovu. Firma působí velmi profesionálně. Nabídka na webových 
stránkách je velmi rozsáhlá. Nabízí širokou škálu zařízení o různých velikostech. Nechybí 
popis zařízení s kvalitní obrázkovou dokumentací a popisem všech možných periferií. Po 
oslovení firmy jsem obdržel odpověď s nabídkou obratem. Nabídka však byla velmi obecná, 
protože společnost nabízí řešení individuálně dle potřeb zákazníka a vyrábí zařízení přímo na 
míru. Proto z přiložených údajů nelze vyvodit zhodnocení.  
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7 Závěr 
 

Z celého světového trhu jsem vyřadil všechny dodavatele a výrobce mimo Evropu, protože 
většina byla z Číny nebo Indie. Trh v našem okolí nabízí nejednoho výrobce. Proto je 
konkurence vysoká. 

Každý výrobce indukčního zařízení nabízí individuální výrobu dle potřeb zákazníka 
počínaje samotným induktorem s kondenzátorovou baterií, chladícími systémy, klecí, přes 
vhodný napájecí zdroj až po zařízení pro ovládání, kontrolu a bezpečnostní systémy. Součástí 
nabídky bývá i sada služeb nabízející profesionální poradenství před realizací, přidání 
volitelných periferií a vypracování samotného projektu včetně nacenění dle přesných 
požadavků zákazníka. Výrobci neopomíjí ani montáž a sestrojení. V některých případech se 
nabízí i dvojitá pec, kdy v provozu je vždy jen jedna a druhá se používá při vyplňování 
kelímku, při běžné údržbě, kdy musí být pec odstavená nebo při poruše či servisu. Servis 
provádí každý výrobce nejen pro vlastní pece, ale obecně pro různá zařízení a to tak, že buď 
mají pro danou lokalitu autorizovanou externí firmu, nebo mají vlastního servisního technika, 
který jezdí po dané lokalitě. 

Při zhodnocení, kdo se jeví jako velmi dobrý dodavatel, jsem zahrnoval vlastní prezentaci 
na webových stránkách, množství nabízených informací k danému výrobku a hlavně přístup a 
jednání jednotlivých obchodních zástupců daných firem. Jelikož se jedná o individuální 
zakázkovou výrobu, nemohl jsem vybrat srovnatelné výrobky jednotlivých firem a pomocí 
jakékoliv metody posoudit jakékoliv vlastnosti zařízení. Proto jsem zvolil výše uvedené 
kritéria a vystupoval jsem jako fiktivní zákazník. Nehorší dojem jsem měl z firmy 
ZEZ Praha a.s, z toho důvodu, že webové stránky na mě působily neprofesionálně. Při 
prozkoumání výrobního profilu byla nabídka neúplná s pocitem chybějících údajů. Základní 
nabídka zařízení co se týče do velikosti, výkonu apod. ve srovnání s konkurencí úplně chyběla. 
Po oslovení obchodního zástupce jevil nezájem. Velmi dobře bych hodnotil firmu ACESO 
Praha s.r.o., protože na první dojem působila profesionálně. Nabídka zařízení byla velmi 
rozsáhlá, i když ne maximální ve srovnání s konkurencí. Přístup byl z počátku kladný a 
obchodní zástupce jevil zájem. Po upřesnění poptávky se však obchodní zástupce již neozval. 
Nepřikláním tomu velký důraz z toho důvodu, že je to rozsáhlá firma působící po celé Evropě a 
má dobré reference. Nejlépe hodnotím firmu JUNKER Industrial Equipment s.r.o. Je to firma 
pocházející z Německa a je jedním z největších dodavatelů nejen indukčních zařízení. Nabídka 
firmy je velmi rozsáhlá a to i s příslušenstvím k danému zařízení. Nabízí nejenom základní 
části jako konkurence, ale i různé kontrolní a pro bezpečný provoz důležité systémy. Podle 
prostudování a porovnání nabídky této společnosti s konkurencí má nejširší nabídku 
příslušenství. Jako jediná firma nabízí katalog s vysvětlením, z čeho se daná periferie skládá, 
obsahuje i podrobný popis a obrázkovou dokumentaci. Po oslovení obchodního zástupce jsem 
dostal odpověď do 5 minut s nabídkovým katalogem a přibližnou cenou. Dále jsem dostal 
nabídku volitelných periferií a příslušenství. Dále obchodní zástupce navrhoval telefonické 
spojení a projevil zájem o spolupráci. Byl jsem velmi spokojen s profesionálním přístupem a 
poradenstvím.  
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9 Seznam p říloh 
 
Realistic a.s. 
 

 
Elektrická indukční nízkofrekvenční tavicí pec 

 
ACESO Praha s.r.o. jako dodavatel zařízení INDUCTOTHERM 
 

 
INDUCTOTHERM Kompaktní tavící indukční kelímková pec 
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INDUCTOTHERM Indukční tavící kelímková pec pro 10t 

 
 
Zez Praha a.s. 
 

 
ZEZ Praha ISTUL - pece pro tavení barevných kovů 
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Roboterm spol.s r.o. 
 

 
 

ROBOTERM KSO 630_1-5-A30 Kompaktní středofrekvenční ohřívač se zabudovaným 
tyristorovým měničem kmitočtu pro ohřev přířezů i tyčí. 

 
 
 

 
ROBOTERM Speciální ohřívač SOT 120/8 výkonové řady 120 kW 
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Tyristorový měnič kmitočtu 20-1000 kW (0,3-10 kHz). 
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JUNKER Industrial Equipment s.r.o 
 
 

 
JUNKER Kompaktní kelímková pec 

 

 
JUNKER Kelímková pec pro tavení mědi 

 

 
JUNKER Kelímková pec pro 8t 


