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WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 
W ANALIZIE NUMERYCZNEJ PROJEKTOWANIA CZĘŚCI 

MASZYN 
 
 

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono krótki zarys wykorzystania wybranych 
elementów skończonych na podstawie systemu ADINA. Zaproponowano zalecenia 
dotyczące sposobu modelowania obiektów rzeczywistych elementami typu beam, rigid, 
solid i tetra oraz zastosowania kontaktu między badanymi powierzchniami. 
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Wprowadzenie 

Ze względu na szybki rozwój programów wspomagających obliczenia 
numeryczne, wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów ze znajomością metod 
numerycznych i metody elementów skończonych. Programy wykorzystujące 
metodę elementów skończonych są szeroko wykorzystywane w przemyśle 
budowlanym, ciężkim oraz przemyśle motoryzacyjnym. Pomimo, iż istnieje wiele 
aplikacji wspomagających obliczenia numeryczne, to znaczna liczba elementów 
w nich wykorzystywanych, ma wspólne właściwości i podobne zastosowania. 
Elementy klasyfikuje się z uwagi na wymiar elementu skończonego, kształt 
geometryczny, rząd funkcji kształtu, stopnie swobody w węźle i przeznaczenie od 
rodzaju analizy [1].  

W dalszej części pracy zostanie opisana krótka charakterystyka elementów 
typu: beam, solid, tetra i rigid, na podstawie systemu ADINA. Zaprezentowane 
zostaną standardowe zastosowania elementów skończonych w projektowaniu 
części maszyn i urządzeń, jak również modelowanie kontaktu.  

Element typu beam i rigid 

Element belkowy (beam) posiada dwa węzły, niewiadomymi są trzy składowe 
przemieszczenia (u, v, w) każdego z końców oraz trzy kąty obrotu φX, φY, φZ 
przekroju końcowego. Element ten ma dwanaście stopni swobody (rys. 1). 



 

Rysunek 1. Przemieszczenia i momenty w belkowym elemencie 3-D 

W programie Adina można element belkowy rozwiązywać w dwóch wymiarach 
modelowania, jako obiekt 2D oraz 3D. Wybór elementu zależny jest od 
modelującego układ, przy czym uwzględnia się rodzaj materiału: izotropowy lub 
nieliniowy. W opcjach ustawień elementu beam istnieje dobór dowolnych 
przekrojów obliczeniowych i opcja wprowadzenia napięcia wstępnego. 
Wprowadzenie napięcia wstępnego pozwala na zamodelowanie połączenia 
śrubowego. Trzpień śruby zastępuje się wówczas elementem typu beam 
z napięciem wstępnym, a łeb śruby modeluje się elementami sztywnymi typu rigid. 
Zastosowanie elementów typu beam zostało np. wykorzystane w połączeniach 
śrubowych łożysk tocznych wieńcowych, gdzie wprowadzono napięcie wstępne do 
śrub mocujących łożysko [2] (rys. 2). 

 

 

Rysunek 2. Łożysko wieńcowe trzyrzędowe wałeczkowe i wykorzystywane w analizie 
numerycznej elementy typu beam i rigid. 

Zoptymalizowanie części maszyny może być ułatwione dzięki odpowiedniemu 
doborowi rodzaju elementu skończonego w modelowaniu numerycznym. 
Konstruktor rozważając obiekt rzeczywisty np. łożysko, ramę nośną samochodu, 
czy konstrukcję wsporczą koparki stara się zbudować model numeryczny na tyle 
dokładnie, aby w miarę możliwości odzwierciedlić obiekt rzeczywisty, co z kolei 
może niekiedy powodować powstanie błędu poprzez zawyżone lub niedokładne 
wyniki, a także powoduje zwiększenie „kosztu” obliczeniowego w szczególności 
mocy procesora, pamięci RAM i cennego czasu. W takim przypadku można 



uprościć model numeryczny, poprzez zastąpienie elementów rzeczywistych np. 
elementami typu beam wraz ze sztywnymi elementami typu rigid. Przykład takiego 
modelowania przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Rozpora: a) obiekt rzeczywisty, b) model dyskretny 

Element typu solid i tetra 3D 

Elementy typu solid i tetra 3D są elementami przestrzennymi, 
trójwymiarowymi wykorzystywanymi do analiz modeli strukturalnych, 
termicznych i płynnych. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje tych elementów: 
sześcienne 8, 20 i 27 węzłowe, czworościenne 4,10 i 11 węzłowe. W budowaniu 
przestrzennych modeli dyskretnych stosuje się grupę elementów sześciennych 
i czworościennych typu solid. Podczas nakładania siatki na model należy wybrać 
odpowiedni element w zależności od liczby węzłów na elemencie. W przypadku, 
kiedy trzeba wykonać prostą analizę numeryczną modelu trójwymiarowego części 
maszyny np. obciążonej siłą zewnętrzną, aby znaleźć naprężenia zastępcze, 
wówczas można zastosować elementy czworościenne lub elementy sześcienne 
w celu uzyskania dokładniejszego wyniku. Po wykonaniu obliczeń rezultaty mogą 
się różnić, ze względu na równania funkcji kształtu, które opisują elementy 
skończone. W przypadku, gdy do analizowanej części zostaną dołączone 
dodatkowe elementy stanowiące zespół części całego urządzenia lub maszyny 
uzyska się złożony model geometryczny, gdzie umiejętność zastosowania 
elementów skończonych przez projektanta jest niezbędna. W celu osiągnięcia 
prawidłowych wyników z analizy numerycznej należy dokładnie zrozumieć 
mechanizm urządzenia lub badanego obiektu, aby w odpowiedni sposób ustalić 
warunki brzegowe, zastosować zagęszczenie siatki w miejscach koncentracji 
naprężeń oraz w miejscach, gdzie występuje tarcie uwzględnić zjawisko 
kontaktowe. Przykłady doboru i zastosowanie elementów skończonych 
przedstawione są m.in. w pracach [4÷7], przy czym na rysunku 4 zilustrowano 
nieodpowiednie zagęszczenie siatki. 



 

Rysunek 4. Przykład modelu dyskretnego bieżni i kulki łożyska, jako nieodpowiedniego 
doboru gęstości siatki. 

Zastosowanie kontaktu między badanymi powierzchniami 

Styk punktowy w teorii Hertza rozpatruje się na podstawie dwóch 
elipsoidalnych ciał sprężystych obciążonych siłą P. Aby dokonać obliczenia 
rozmiarów powierzchni styku i rozkładu nacisków na tej powierzchni określa się 
całkę Hertza [8]. W programach numerycznych nie ma takich formuł, w zależności 
od rozważanego zagadnienia 2D czy 3D pomiędzy powierzchniami ciał, zakłada 
się zjawisko kontaktowe w celu uzyskania rozkładu nacisków na analizowanym 
elemencie i możliwości wizualizacji wyników w formie graficznej na wykresie. 
Zastosowanie zjawiska kontaktowego w obliczeniach numerycznych jest 
ograniczone ze względu na moc komputera, na którym przeprowadza się analizę. 
Założenie kontaktu między dwiema stykającymi się powierzchniami znalazło 
miejsce w obliczaniu łożysk wieńcowych, kół zębatych, elementów maszyn 
i urządzeń gdzie występuje tarcie między parą lub większą liczbę powierzchni 
[6,7]. Zaleca się do modelowania powierzchni kontaktu stosowanie elementów 
ośmiowęzłowych typu solid. Na rysunku 5 przedstawiono jeden z popełnianych 
błędów przy modelowaniu kontaktu. 

 

Rysunek 5. Błąd przy modelowaniu powierzchni kontaktowej. 

Podsumowanie 

W pracy przedstawiono krótki opis zastosowania podstawowych elementów 
skończonych w modelowaniu numerycznym obiektów rzeczywistych.  

Podczas modelowania należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór typu elementu 
skończonego oraz właściwe zagęszczenie siatki w miejscach koncentracji naprężeń, jak 
i posiadać umiejętność prawidłowego ustalenia warunków brzegowych. 
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