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ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Tepelné elektrické spotřebiče

• nejjednodušší
• základní částí je vodič z odporové 

slitiny
• tam, kde je důležitá stálá teplota, je 

do obvodu zapojen termostatický 
spínač z bimatalového pásku

I 2812:04

schema zapojení žehličky

230 V

bimetalový spínač

vodič z odporové
slitiny
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Mikrovlnná trouba

• velmi složitý tepelný spotřebič
• elektronické zařízení vysílá do prostoru 
trouby elektrické pole, jehož směr se velmi 
rychle mění (střídání pólů až 
desetimiliardkrát za sekundu)
• molekuly vody se stejně rychle převrací
• zrychlí se jejich pohyb
• zvyšuje se teplota - voda se ohřívá
• voda je ve všech potravinách

I 2813:32

• nádoba se nezahřívá
• nesmí se vkládat kovové předměty
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Žárovka

• také tepelný spotřebič
• teplota vodiče až 2 500 oC
• rozžhavený kov září
• většina elektrické energie se mění na teplo
• vlákna z wolframu (Tt = 3 200 oC)

I 2813:38

Zářivka

• plněna zředěným plynem
• do plynu se z kovových elektrod dostávají 
elektrony
• elektrické pole elektrony urychluje
• elektrony narážení do atomů plynu a 
předávají jím energii
• když se atomy se zvýšenou energií vracejí 
zpět do normálního stavu, vydávají světlo

I 2813:39

• uvolňuje se mnohem méně tepla 
• menší spotřeba elektrické energie 
než u žárovky při stejném světle

I 2813:43

Chladnička

• uzavřený okruh potrubí je naplněn 
plynem s nízkým bodem varu (dříve freon)

• zkapalněný plyn se odpařuje do 
výparníku a odebírá teplo předmětům v 
chladničce
• plyn je pak stlačen kompresorem a tím 
se zahřeje na vyšší teplotu než je okolí
• plyn prochází kondenzátorem (vzadu na 
chladničce), tam se ochlazuje na teplotu 
okolí a zkapalní (je pod velkým přetlakem)
• expanzním ventilem se zkapalněný plyn 
vede do výparníku

I 2813:46

schema okruhu v chladničce

I 2813:49

Pohybové elektrické spotřebiče

• základem je elektromotor nebo 
elektromagnet

Elektromagnet
• starší elektrické zvonky
• elektrické stříkací pistole
• telefonní sluchátko
• je základní součástí relé, kterým se v autě 
připojuje k akumulátoru startér, světlomety 
atd.
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Elektromotor

• 2 základní části: stator a rotor
• stator = nehybná část s cívkami, vytváří 
magnetické pole v prostoru rotoru
• rotor = otočná část, trvalý magnet nebo 
elektromagnet
• působením magnetického pole se jednotlivé 
části rotoru přitahují k nesouhlasně 
zmagnetizovaným částem statoru a odpuzují 
se od jeho souhlasně zmagnetizovaných částí
• magnetické póly ve statoru se stále mění a 
rotor se otáčí

I 2813:54

využití elektromotorů:

• chladnička
• fén
• elektrická sekačka
• vrtačka
• okružní pila
• bruska
• ventilátor
• digestoř
• čerpadlo na vodu
• startér v autě

I 2813:55

vrtačka

I 2814:00

Zásuvka

• k jednotlivým vodivým částem jsou 
přivedeny 3 přívodní vodiče

fázový vodič

pracovní vodič
kolík

ochranný vodič

zdířky

I 2814:08

ochranný vodič
• spojen mimo dům se zemí a připojen ke 
krytu spotřebiče
• zelenožlutá barva izolace

pracovní vodič
• spojen se zemí
• v rozvodné skříni prochází proudovým 
chráničem

I 2814:09

fázový vodič
• mezi pracovním a fázovým vodičem je 
napětí 230 V
• spotřebič je připojen k fázovému a 
pracovnímu vodiči
• proud procházející těmito vodiči je stejný

izolace
• všechny vodiče musí být izolovány nebo 
opatřeny kryty z izolačního materiálu či 
umístěny vysoko na sloupech
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• starší domy - kolík je spojen s pravou 
zdířkou zásuvky a se zemí
• není proudový chránič

I 2813:58

Zásady bezpečnosti při práci s el. 
zařízením

• nestrkat kovové předměty do zásuvky
• nerozebírat spotřebiče (napětí může 
zůstat i po vypnutí)
• nedotýkat se spadlých drátů
• při úrazu nejdřív přerušit proud (vytažením 
přívodní šňůry ze zásuvky nebo vypnutím 
vypínače)

• úraz způsobí křeče, bolest, spáleniny, 
zástavu srdce, bezvědomí i smrt

IV 611:38

nebezpečí zásahu 
elektrickým proudem

IV 611:48
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Metodický list

Téma: Elektrické spotřebiče

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: fén

Poznámky:
list č.3 až č.20  výklad
list č.21  doplňující obrázek
list č.22  test k prověření znalostí učiva, přiřazování pojmů  při správném přiřazení slovo "zmizí" ve spirále
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