
Mgr inż. Karol Rek, Opiekun koła Dr inż. Dawid Cekus 
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,  
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
Koło Naukowe „Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn" 

NUMERYCZNA ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ BELEK CIĄGŁYCH 
NAGRZEWANYCH STRUMIENIEM CIEPŁA 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych belek ciągłych 
o przekroju dwuteowym poddawanym obciążeniom cieplnym. Obliczenia przeprowadzono 
przy wykorzystaniu programu ANSYS 13 WORKBENCH. Wyznaczono przemieszczenia 
i odkształcenia termiczne belek nagrzewanych strumieniem ciepła. Analiza numeryczna 
elementów wykonanych z belek o przekroju dwuteowym pozwoliła na określenie wpływu 
strumienia cieplnego na powstawanie naprężeń, zarówno pod względem 
wytrzymałościowym jak również materiałowym. 
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Wprowadzenie 

Elementy konstrukcyjne wchodzące w skład maszyn i urządzeń mechanicznych 
podczas swojej pracy poddawane są działaniu różnych sił zewnętrznych. Wskutek 
występowania tych sił konstrukcje ulegają odkształceniom oraz pojawiają się 
naprężenia. Na wielkość i charakter odkształceń, a także naprężeń ma wpływ wiele 
czynników. Do najważniejszych zalicza się wielkość i rodzaj sił obciążających, 
kształt oraz wymiary elementu, a także rodzaj i stan materiału, z jakiego została 
wykonana konstrukcja.  

W niniejszej publikacji przeanalizowano wpływ działania strumienia ciepła 
na występowanie oraz wielkość odkształceń i naprężeń w elemencie o przekroju 
dwuteowym. Przyczyną powstawania odkształceń i naprężeń w nagrzewanym 
modelu jest pojawiające się pole temperatury. W numerycznej analizie 
termomechanicznej, przy zadanym polu temperatury uwzględniono klasyczne 
związki teorii sprężystości: równania równowagi, warunki geometryczne oraz 
związki fizyczne [1]. W modelu wyznaczono odkształcenia i naprężenia 
wykorzystując MES. Uwzględniono również odpowiednie warunki początkowe 
i brzegowe. Jako warunek brzegowy przyjęto warunek I – rodzaju (Dirichleta), 
gdzie na brzegu Г znana jest temperatura: 

zTT  :  

Badany model poddany obciążeniom mechanicznym i termicznym ulega 
odkształceniom. Na odkształcenia całkowite (εc) składają się odkształcenia 
sprężyste (εe) oraz odkształcenia termiczne (εT) [2]. 

Tec εεε   



Model numeryczny 

Przedmiotem analizy numerycznej jest belka o przekroju dwuteowym (rys. 1), 
ze względu na dość powszechne wykorzystywanie tego elementu konstrukcyjnego 
w wielu gałęziach przemysłu tj. przemysł motoryzacyjny, przemysł stoczniowy, 
itp. Przed zastosowaniem takiego typu kształtownika należy wstępnie sprawdzić, 
jak duże obciążenie jest w stanie przenieść. Warto ocenić hipotetyczne ugięcie 
belki w przypadku jednostronnego zamocowania. Dzięki takiemu podejściu 
do zagadnienia otrzymuje się dodatkowe informacje dotyczące własności 
wytrzymałościowych. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program ANSYS 
13 WORKBENCH. 

 

L = 0.5 m 

h = 0.04 m 

s = 0.02 m 

g = 0.003 m 

t = 0.004 m 

Rysunek 1. Schemat rozpatrywanego układu 

Analizowany dwuteownik obciążono strumieniem ciepła o gęstości 1×106 W/m2 
na całej powierzchni górnej (rys. 2). W badanym modelu numerycznym w celu 
skrócenia czasu obliczeń pominięto zaokrąglenia i fazowania. Na model 
dwuteownika nałożono siatkę elementów skończonych typu tetra o liczbie 
elementów 24082. Analizę termomechaniczną uzyskano poprzez połączenie 
analizy termicznej i mechanicznej. Wyniki obliczeń z analizy termicznej zostały 
zaimplementowane jako dane wejściowe do analizy mechanicznej [3]. 
Aby wywołać obciążenia mechaniczne model został utwierdzony z lewej strony 
oraz dodano podpory, jedną stałą oraz dwie ruchome. 

 

 

Rysunek 2. Schemat obciążenia modelu i analizy numerycznej 



Tabela 1. Parametry termo-fizyczne materiału 

Nazwa Oznaczenie Wartość 

Strumień ciepła q 1×106 W/m2 

Temperatura otoczenia To 300 K 

Moduł Younga E 2.1×1011 Pa 

Współczynnik Poissona ν 0.3 

Gęstość ρ 7800 kg/m3 

Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej 

α 1.2·10-5 1/K 

Współczynnik przewodzenia ciepła k 35 W/m·K 

Wyniki 

Celem obliczeń było wyznaczenie odkształceń wywołanych działaniem 
strumienia ciepła. Na rysunku 3 przedstawiono rozkłady pola temperatury. 
Natomiast rozkład ugięć belki został przedstawiony na rysunku 4, 
a przemieszczenia wzdłużne analizowanego układu zilustrowano na rysunku 5. 
Uzyskane rozkłady naprężeń świadczą o wpływie obciążenia cieplnego 
na powstawanie odkształceń i przemieszczeń w analizowanym przypadku 
zagadnienia termomechanicznego [4]. Przeprowadzona symulacja numeryczna 
z wykorzystaniem programu ANSYS pozwoliła na wyznaczenie przemieszczeń 
przy obciążeniu dwuteownika w zamocowaniu jednostronnym [5]. Maksymalne 
ugięcie belki, czyli przemieszczenie sprężyste w kierunku osi z występuje między 
podporami ruchomymi i wynosi 1.1398 mm, natomiast maksymalne 
przemieszczenia wzdłużne belki o wartości 3.2194 mm występują na prawym 
górnym jej końcu.  

 
 

Rysunek 3. Rozkład temperatury w przekroju wzdłużnym i poprzecznym 



 

Rysunek 4. Ugięcie belki o przekroju dwuteowym 

 

Rysunek 5. Przemieszczenia wzdłużne belki o przekroju dwuteowym 

Wnioski 

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza numeryczna umożliwiła 
wyznaczenie przemieszczeń i odkształceń termicznych w modelach poddanych 
działaniu strumienia ciepła. Przedstawione wyniki analizy numerycznej uzyskano 
w module ANSYS 13 Workbench. 

Rozwiązywanie belek ciągłych metodami analitycznymi są w znacznym stopniu 
skomplikowane i czasochłonne, natomiast program ANSYS umożliwia szybkie 
obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu MES [6].  
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