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vPoGleD

Slika 1: Znak za indukcijo

aNa GOStINčar BLaGOtINŠEK, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kako deluje indukcijsko kuhališče
Časi kuhanja na štedilnikih, kurjenih z drvmi, so nepreklicno minili. vse bolj se zdi, da tudi 
plinski in klasični električni štedilniki z grelnimi ploščami odhajajo v muzeje. v sodobni 
kuhinji kuhamo na »indukcijo«!

Klasična kuhališča se segrevajo in 
oddajajo toploto 

Podobno kot ogenj segreva kuhališče pri štedilniku 
na drva, tudi pri »klasičnih« električnih štedilnikih 
električni tok segreva kovinske plošče oziroma podro-
čja steklokeramične plošče. V obeh primerih so pod 
delovno površino plošče v spiralo naviti električni vo-
dniki, ki se zaradi električne upornosti med prevaja-
njem električnega toka močno segrevajo. Pojav ime-
nujemo toplotni učinek električnega toka ali rečemo, 
da se sprošča Joulova toplota. Če je grelna spirala pre-
krita s kovinsko ploščo, se zaradi velike toplotne pre-
vodnosti segreje tudi ta. Ko posodo postavimo na šte-
dilnik, se dno posode ob stiku z vročo površino začne 
segrevati in prevajati toploto tudi v notranjost. Steklo-
keramična plošča pa nasprotno zelo slabo prevaja to-
ploto (steklo je v resnici dober izolator), je pa prozor-
na za infrardeče sevanje, ki ga oddaja segreta grelna 
spirala. Na steklokeramični plošči je mehanizem se-
grevanja posode torej infrardeče sevanje. 

indukcijsko kuhališče se ne segreva 

Prve modele so celo reklamirali tako, da so pod posodo 
na kuhališče položili list papirja, ki je med kuhanjem hra-
ne v posodi ostal nepoškodovan. Pod površino stekloke-
ramične plošče indukcijskega kuhališča so v spiralo z več 
tisoč ovoji navite tanke bakrene žice, skozi katere med 
delovanjem teče velik izmenični tok. Ker je baker dober 
prevodnik električnega toka, se pri tem spirala ne segreje 
znatno, gretje pa dodatno preprečuje tudi ventilator, ki 
med delovanjem z zračnim tokom celo ohlaja spiralno 
navitje. Spreminjajoč (izmenični) tok skozi spiralo pa v 
okolici ustvarja spreminjajoče se magnetno polje (v šoli 
to imenujemo magnetni učinek električnega toka). 

Ko na tak štedilnik postavimo primerno posodo, 
spreminjajoče se magnetno polje v dnu povzroči elek-
trične tokove. Pojav imenujemo indukcija, tok pa in-

ducirani tok. Od tod tudi ime kuhališča. Ker je upor-
nost dna posode velika, električni tok povzroči hitro 
in močno segrevanje dna in hrana v posodi se segreje. 
Ščasoma se ob stiku z vročim dnom posode nekoliko 
segreje tudi kuhališče, a bistveno manj kot klasično. 

indukcijsko kuhališče je hitro, varčno 
in varno

Ker se kuhališče ne segreva, se večina energije porabi 
za segrevanje posode in s tem hrane v njej. Izkoristki 
indukcijskih kuhališč so med 70 % in 80 % in niso bi-
stveno večji od npr. tistih pri »klasičnih« steklokeramič-
nih ploščah; za primerjavo pa zapišimo, da je izkoristek 
plinskega kuhalnika le okrog 40 % (vir: Wikipedija). 

Hrana v posodi se segreva na enak način kot pri vseh 
drugih štedilnikih – s prevajanjem toplote ob stiku z 
vročim dnom. Magnetno polje do hrane ne prodre in 
nanjo ne vpliva. 

Nekatere uporabnike moti zvok, nizko brnenje, ki se 
pojavi zlasti pri kuhanju z veliko močjo. Ta je posledica 
tresljajev delov kuhališča ali slabo zlepljenih plasti posode. 

Ker se kuhališče mnogo manj segreva kot pri klasič-
nih štedilnikih, se morebitni ostanki hrane ne zažgejo 
in jih je enostavno odstraniti. 

Edina slabost indukcijskih kuhališč je, da na njih ni 
uporabna vsaka posoda. Dno posode mora biti iz fero-
magnetnega materiala (železo, nekatere njegove spoji-
ne in nekatere vrste nerjavečega jekla). Samo v taki 
posodi spreminjajoče se magnetno polje povzroči vr-
tinčne tokove in električna upornost je dovolj velika, 
da se dno dovolj segreje. Ustrezna posoda je označena 
s posebnim znakom (Slika 1).

Za posodo, ki jo že imate, je prvi test ustreznosti 
preprost: z magnetom preverite, ali med njim in dnom 
posode deluje (magnetna) sila. Če ne, posoda zagoto-
vo ni uporabna.
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