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OBLICZENIA  CIEPLNE  I  WYTRZYMAŁOŚCIOWE  
DLA  WSTAWKI  TEMPERATUROWEJ 

Słowa kluczowe  

Naprężenia cieplne, monitorowanie kotłów parowych, pomiar gęstości stru-
mienia ciepła. 

Streszczenie 

W poniższej pracy przedstawiono obliczenia cieplne i wytrzymałościowe 
dla wstawki temperaturowej pracującej w warunkach ustalonych oraz nieusta-
lonych. Pokazano jej geometrię oraz przyjęty podział na elementy skończone. 
Następnie opisano warunki, w których ona pracuje. Przedstawiono przyjęte 
cieplne i wytrzymałościowe warunki brzegowe. Wyjaśniono, w jaki sposób 
można określić rozkład współczynnika opromieniowania. Pokazano wyznaczone 
rozkłady temperatury, naprężeń cieplnych i sumarycznych. W końcowej części 
pracy wyciągnięto wnioski dotyczące jej bezpiecznej pracy. Dodatkowo 
przedstawiono przykład zastosowania wstawki w warunkach rzeczywistych. Na 
podstawie zmierzonych temperatur w pięciu punktach wstawki określono 
gęstość strumienia ciepła od strony komory paleniskowej, współczynnik wni-
kania ciepła na wewnętrznej powierzchni rur ekranowych kotła oraz tempe-
raturę mieszaniny parowo-wodnej przepływającej w rurach parownika kotła. 
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Wprowadzenie 

W Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych opracowane zostały 
wstawki temperaturowe do wyznaczania strumieni ciepła przejmowanego przez 
rury ekranowe parownika kotła energetycznego w trybie rzeczywistym [1].  

Schemat wstawki pokazano na rys. 1. W celu dokładniejszego określenia 
strumienia ciepła przejmowanego przez rury powiększona została mimośrodowo 
grubość wstawki w części przedniej (górna na rys. 1), przy zachowaniu średnicy 
wewnętrznej zgodnej z rurami kotłowymi oraz minimalnej grubości ścianki 
wstawki na jej tylnej powierzchni (dolna powierzchnia na rys. 1). 
 

 
Rys. 1.  Przekrój poprzeczny przez wstawkę temperaturową z zaznaczonymi sąsiednimi rurami 

ekranowymi i płetwami łączącymi, 1 – sąsiednia rura ekranowa, 2 – wstawka 
 

Zainstalowane w pięciu punktach termoelementy pozwalają dodatkowo na 
określenie temperatury czynnika przepływającego wewnątrz rur ekranowych 
oraz wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła od powierzchni wewnętrznej 
rur do tego czynnika [2]. Zadaniem wstawki jest praca w trybie on-line i dlatego 
przy jej konstruowaniu konieczna była analiza obciążenia cieplnego i wy-
trzymałościowego. W poniższej pracy przedstawiono obliczenia cieplne i wy-
trzymałościowe przy założeniu, że wstawka pracuje w warunkach ustalonych 
i nieustalonych. Wyciągnięto wnioski dotyczące jej bezpiecznej pracy. Przedsta-
wiono również przykład zastosowania wstawki w warunkach rzeczywistych. 

1. Modelowanie pracy wstawki termometrycznej w warunkach ustalonych 

Do analizy pola temperatury i naprężeń we wstawce pomiarowej niezbędne 
jest zadanie odpowiednich warunków brzegowych do obliczeń cieplnych 
i wytrzymałościowych. Do właściwego określenia obciążenia cieplnego ekranu, 
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za pomocą wstawek pomiarowych, niezbędne jest wyznaczenie rozkładu 
gęstości strumienia ciepła na zewnętrznej powierzchni wstawki pomiarowej: 

 

( ) ( )mq qϕ ψ ϕ=      (1) 

 
Górna powierzchnia wstawki, sąsiedniej rury kotłowej i połączenia na rys. 1 

jest opromieniowana od strony paleniska. Obciążenie cieplne ekranu wynosi 
qm = 122,39 kW/m2.  

 
 

 
Rys. 2.  Porównanie rozkładu współczynnika opromieniowania dla ekranu z rur gładkich 

wyznaczonego metodą numeryczną i analityczną 
 

 
Rys. 3.  Rozkład współczynnika opromieniowania na górnej powierzchni wstawki, membranie 

i rurze ekranowej wyznaczony numerycznie 
 
W celu zadania warunku brzegowego drugiego rodzaju w pracy [2] 

wyprowadzono równania analityczne na rozkład współczynnika opromienio-
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wania dla ekranu składającego się z rur gładkich przy pominięciu promie-
niowania od strony obmurza. Obliczono również rozkład współczynnika 
opromieniowania za pomocą Radiosity Solution Method przy wykorzystaniu 
programu ANSYS [3]. Porównanie rozwiązania numerycznego z analitycznym 
pokazano na rys. 2. Górny wierzchołek rury ekranowej, który jest najbardziej 
opromieniowany, znajduje się na kącie 0 deg, a dolny wierzchołek rury, który 
nie jest opromieniowany, jest na kącie 180 deg. 

Dla wstawki analizowanej w tej pracy nie jest znane rozwiązanie 
analityczne a rozkład współczynnika opromieniowania wyznaczono za pomocą 
Radiosity Solution Method i pokazano na rys. 3. Elementy na górnej opromie-
niowanej powierzchni rur ekranowych, wstawki i membran ponumerowano od 
0 do 91. Wybrane charakterystyczne elementy pokazano na rys. 4. Element 0 
znajduje się przy górnym wierzchołku wstawki temperaturowej, gdzie 
współczynnik opromieniowania jest bliski 1. Następnie współczynnik spada do 
wartości 0,275 na elemencie 27, który znajduje się jeszcze na powierzchni 
wstawki. Element 28 jest pierwszym elementem położonym na membranie 
łączącej wstawkę z sąsiadującą rurą ekranową. Kolejny nagły skok współ-
czynnika zachodzi pomiędzy elementami 43 i 44, między membraną i rurą 
ekranową. Ostatni element – 91 znajduje się w połowie membrany łączącej rurę 
ekranową z następną rurą ekranową. 

Wstawki zaprojektowane zostały ze stali 20G. Wstawkę wraz z sąsiadującą 
rurą zamodelowano przy wykorzystaniu programu ANSYS. Trójwymiarową 
geometrię wraz z przyjętą siatką elementów skończonych pokazano na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Podział wstawki połączonej z sąsiednią rurą kotłową na elementy skończone 
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Siatkę stopniowo zagęszczano, aby zaobserwować, jaka gęstość siatki jest 
już wystarczająca. Przedstawiony podział zapewnia z jednej strony zadowa-
lającą dokładność a z drugiej strony krótki czas obliczeń. 

Na powierzchniach wewnętrznych wstawki i sąsiadującej rury zadano Kon-
wekcyjne warunki brzegowe. Za temperaturę czynnika przyjęto Tcz = 318,5oC, 
a za współczynnik wnikania ciepła α = 27,5 kW/m2K. Wielkości te są zbliżone 
do tych, które występują na ekranach kotła energetycznego. 

Obliczony rozkład temperatury pokazano na rys. 5. Najwyższa temperatura 
wynosząca ponad 377oC występuje na zewnętrznej powierzchni wstawki 
w miejscu, gdzie grubość ścianki jest największa, podczas gdy na powierzchni 
wewnętrznej temperatura wynosi około 318oC. Ta różnica temperatur jest 
powodem występowania naprężeń cieplnych. 

W oparciu o wyznaczony rozkład temperatur określono naprężenia cieplne 
[4]. W tym celu analizowane elementy zostały utwierdzone na płaszczyźnie 
symetrii w kierunku osi x, na tworzącej wstawki i rury w kierunku osi y oraz 
w jednym punkcie w kierunku osi z. Sprawdzono, że założone ograniczenia 
przemieszczeniowe nie powodują powstania lokalnych koncentracji naprężeń. 
 

 
Rys. 5. Rozkład temperatur [oC] 

 
Rozkład zredukowanych naprężeń cieplnych pokazano na rys. 6. Naj-

większe zredukowane naprężenie cieplne pojawia się na zewnętrznej po-
wierzchni górnej części wstawki i wynosi około 70 MPa. 
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Rys. 6. Obliczony rozkład zredukowanych naprężeń cieplnych [MPa] 

 

 
Rys. 7. Obliczony rozkład wzdłużnych naprężeń cieplnych [MPa] 

 
Największą składową naprężeń cieplnych jest naprężenie wzdłużne, 

którego rozkład pokazano na rys. 7. Maksymalne naprężenia cieplne co do 
wartości bezwzględnej są naprężeniami ściskającymi. Maksymalne naprężenia 
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rozciągające pojawiają się przy powierzchni wewnętrznej górnej części wstawki 
temperaturowej i rury ekranowej. 

 

 
Rys. 8. Obliczony rozkład zredukowanych naprężeń sumarycznych [MPa] 

 
Kolejnym etapem było obciążenie rury i wstawki ciśnieniem wewnętrznym 

p = 10,9 MPa. Koniecznym było wprowadzenie sił rozciągających w anali-
zowane elementy w kierunku wzdłużnym. Rozkład zredukowanych naprężeń 
sumarycznych pokazano na rys. 8. W górnej części wstawki przy powierzchni 
zewnętrznej naprężenia cieplne mają przeciwny zwrot do naprężeń wywołanych 
przez ciśnienie i dlatego maksymalne zredukowane naprężenia sumaryczne są 
trochę niższe od cieplnych. Przy powierzchni wewnętrznej górnej części 
wstawki rozciągające naprężenia cieplne dodają się do rozciągających naprężeń 
wywołanych ciśnieniem wewnętrznym. W tym rejonie pojawiają się największe 
zredukowane naprężenia sumaryczne przekraczające 90 MPa. Wysokie naprę-
żenie występuje również w górnej części wewnętrznej powierzchni rury 
ekranowej. Największą składową stanu naprężeń w tej części obszaru jest naprę-
żenie w kierunku osi x. W górnym punkcie wewnętrznej powierzchni wstawki 
naprężenie to jest naprężeniem obwodowym, spowodowanym przez rozkład 
temperatury i wysokie ciśnienie wewnętrzne. Jest to naprężenie rozciągające. 

2. Modelowanie pracy wstawki termometrycznej w warunkach nieustalonych 

Kolejnym etapem było sprawdzenie obciążenia wstawki podczas jej pracy 
w warunkach nieustalonych. Na podstawie zaleceń producenta opracowano 
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przykładowe krzywe rozruchu i odstawienia kotła energetycznego o mocy 
50 MW produkującego 58,3 kg/s pary przegrzanej o parametrach 11 MPa 
i 540oC. Na rys. 9 przedstawiono przebieg temperatury i ciśnienia mieszaniny 
parowo-wodnej, która przepływa przez wstawkę termometryczną. Dodatkowo 
pokazano przebieg gęstości strumienia ciepła napływającego od komory 
paleniskowej do wstawki temperaturowej. Wyznaczony przebieg maksymalnych 
w całej konstrukcji wstawki zredukowanych naprężeń cieplnych i sumarycznych 
pokazano na rys. 10.  

 

 
Rys. 9.  Przyjęte zmiany ciśnienia czynnika, temperatury czynnika oraz gęstości strumienia ciepła 

od strony paleniska 

 
 

 
Rys. 10. Obliczone przebiegi maksymalnych zredukowanych naprężeń cieplnych i sumarycznych [MPa] 

 
Maksymalne w całej wstawce i sąsiadującej z nią rurze ekranowej 

naprężenia pojawiają się od czasu 4750 s do 6250 s. Maksymalne zredukowane 
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naprężenie cieplne wynosi około 72 MPa, a maksymalne zredukowane naprę-
żenie sumaryczne około 91 MPa. Są one zbliżone do maksymalnych naprężeń, 
które pojawiają się podczas pracy wstawki w warunkach ustalonych. 

Maksymalne zredukowane naprężenie sumaryczne wywołane nierówno-
miernym rozkładem temperatury i ciśnieniem wewnętrznym podczas nieustalo-
nej pracy wstawki wynosi około 91 MPa, jest bliskie, ale nie przekracza na-
prężenia dopuszczalnego, które dla stali 20G w 350oC wynosi 140/1,5 = 
93,3 MPa [5]. 

3. Praca wstawki w warunkach rzeczywistych 

Wstawka została zainstalowana w kotle energetycznym o mocy 50 MW 
produkującym 58,3 kg/s pary przegrzanej o parametrach 11 MPa i 540oC. 
Zlokalizowano ją na wysokości 19,2 m. Zmierzono temperaturę w pięciu 
punktach, które opisano na rys. 1. Uzyskane przebiegi temperatur pokazano na 
rys. 11.  

 

 
Rys. 11. Zmierzone przebiegi temperatur w 5 punktach wstawki temperaturowej w [oC] 

 
Na podstawie zmierzonych temperatur w pięciu punktach wstawki okreś-

lono gęstość strumienia ciepła od strony komory paleniskowej, współczynnik 
wnikania ciepła na wewnętrznej powierzchni rur ekranowych kotła oraz 
temperaturę mieszaniny parowo-wodnej przepływającej w rurach parownika 
kotła [1]. 
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Rys. 12.  Obliczone przebiegi: przejęta gęstość strumienia ciepła q, współczynnik wnikania ciepła 

α oraz temperatura mieszaniny parowo-wodnej Tcz 
 

Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń cieplno-wytrzymałościowych 
stwierdzono, że zaprojektowana w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych 
wstawka temperaturowa może pracować bezpiecznie zarówno w warunkach 
ustalonych, jak również w nieustalonych. Największe naprężenia cieplne poja-
wiają się na opromieniowanej zewnętrznej powierzchni wstawki i są one 
naprężeniami ściskającymi. Największe naprężenia sumaryczne występują przy 
powierzchni wewnętrznej górnej opromieniowanej części wstawki i są to naprę-
żenia rozciągające. Maksymalne zredukowane naprężenia cieplne wynoszą 
około 70 MPa, a maksymalne zredukowane naprężenia sumaryczne około 
90 MPa. Są one bliskie, ale nie przekraczają naprężenia dopuszczalnego, które 
dla stali 20G w 350oC wynosi 93,3 MPa. W końcowej części pracy przedsta-
wiono przykład zastosowania wstawki w warunkach rzeczywistych. Na pod-
stawie zmierzonych temperatur w pięciu punktach wstawki określono gęstość 
strumienia ciepła od strony komory paleniskowej, współczynnik wnikania ciepła 
na wewnętrznej powierzchni rur ekranowych kotła oraz temperaturę mieszaniny 
parowo-wodnej przepływającej w rurach parownika kotła. 
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Recenzent: 

Zdzisław  ŚLODERBACH 

Thermal-strength analysis for a flux-tube 

Key words 

Thermal stresses, Monitoring of steam boilers, Heat flux measurement. 

Summary  

In this paper, thermal and strength calculations for a flux-tube in steady 
state and transient conditions are presented. A flux-tube is a tubular-type 
instrument for heat flux measurement. Its geometry and finite element mesh are 
shown. The working conditions of a flux-tube are described. Next, all 
considered thermal and strength boundary conditions are presented. In order to 
define one of them the view factor distribution should be determined. The 
calculated view factor distribution on the outer surface of a flux-tube is 
presented. Later calculated temperature, thermal and total stress distribution in 
the considered element are shown. Next conclusions regarding safe operation of 
flux-tube in steady state and transient conditions are presented. At the end of 
paper the example of a flux-tube application in power plant is presented. The 
five temperatures measured at the flux-tube situated at the elevation of 19.2 m 
are presented. Based on measured five temperatures three parameters were calculated: 
heat flux q, heat transfer coefficient α and temperature of the water-steam 
mixture Tcz. The calculated parameters are portrayed. 

 




