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Od Wydawcy
Elektrotermia jest dzia³em nauki i techniki zajmuj¹cym siê przemianami energii elektrycznej w ciep³o do celów u¿ytkowych a zatem z wy³¹czeniem przemian niezamierzonych, stanowi¹cych efekt uboczny, czyli strat cieplnych. Przemiany elektrotermiczne maj¹ charakter autonomiczny lub mog¹ wystêpowaæ równoczeœnie z innymi rodzajami przemian energetycznych np. paliw w ciep³o b¹dŸ energii elektrycznej w inn¹ postaæ energii, jako tzw.
przemiany skojarzone. Problematyka nagrzewania elektrycznego nie ogranicza siê wiêc
do technik wytwarzania ciep³a z energii elektrycznej, lecz obejmuje tak¿e zagadnienia
wykorzystywania tego ciep³a we wszystkich obszarach dzia³alnoœci cz³owieka. Elektrotermia stanowi nie tylko bardzo wa¿ny dzia³ technologii wspó³czesnego przemys³u i jest
powa¿nym udzia³owcem konsumpcji energii elektrycznej, lecz tak¿e ma istotne znaczenie
dla gospodarki komunalno-bytowej.
Urz¹dzenie elektrotermiczne przeznaczone do przekszta³cania energii elektrycznej w ciep³o oraz do wykorzystania go w procesach grzejnych mog¹ byæ zbudowane na ró¿nych
zasadach jako jednostki autonomiczne lub jako elementy wyposa¿enia innych urz¹dzeñ.
Obecnie wyodrêbnia siê kilkanaœcie metod nagrzewania. Wiadomoœci dotycz¹ce metod
nagrzewania urz¹dzeñ oraz ich zastosowanie zosta³y omówione w tym zeszycie.
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STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawienie w przystêpny sposób dzia³u wiedzy jak¹ jest elektrotermia.
W rozdziale pierwszym podano podstawowe okreœlenia, definicje i zale¿noœci
opisuj¹ce procesy grzejne.
W kolejnych rozdzia³ach omówiono praktyczne wykorzystanie przemian elektrotermicznych w procesach nagrzewania elektrycznego, które obejmuj¹ szereg grup
takich jak nagrzewanie: rezystancyjne, promiennikowe, ³ukowe, indukcyjne, pojemnoœciowe, mikrofalowe, plazmowe, elektronowe, fotonowe, jonowe oraz ultradŸwiêkowe. Szerzej opisane zosta³y metody grzejne, które maj¹ zastosowanie zarówno
w przemyœle jak i w gospodarce komunalno-bytowej.
W rozdziale czternastym omówiono pokrewn¹ do elektrotermii dziedzinê, któr¹
stanowi spawalnictwo oraz zgrzewanie rezystancyjne.
Opracowanie powinno zainspirowaæ czytelnika do zg³êbienia wiedzy o nowych,
dynamicznie rozwijaj¹cych siê technologiach wykorzystuj¹cych przemiany elektrotermiczne.

Outline of electrothermics
ABSTRACT
The aim of this booklet is to present in an accessible way a scientific field known
as electric heating engineering (Electrothermics).
Chapter one provides basic terms, definitions and relations describing heating
processes.
Subsequent chapters focus on the practical application of electrothermal phenomena, which includes a number of various groups, such as: resistance heating, infrared heating, arc heating, induction heating, capacity current heating, microwave
heating, plasma heating, electron-beam heating, photon heating, ion heating and ultrasonic heating. The groups of wider applications for both industry and economy are
described in greater detail.
Chapter 14 presents a scientific field closely related to electrothermia, namely
welding technology and electric resistance welding.
The booklet should be a source of inspiration for its readers to further expand their
knowledge on new and developing technologies which make use of electrothermia.
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