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ANALIZA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAGRZEWNICY ZE 
WZBUDNIKIEM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM 
PROGRAMU FLUX 3D  

Streszczenie. Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej nagrzewnicy 
indukcyjnej stosowanej do nagrzewania rur od zewnątrz. Za pomocą obliczeń 
numerycznych wyznaczono rozkład pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu 
wzbudnik zewnętrzny – rurowy wsad przewodzący. Obliczenia numeryczne zostały 
wykonane dla wsadów stalowych dla różnych położeń wzbudnika. Symulację 
przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux3D. Analiza pola elektromagnetycznego 
została dokonana metodą elementów skończonych (MES). 
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APPLICATION FLUX 3D PROGRAMME TO THE ANALYSIS OF THE 
MAGNETIC FIELD IN A TUBULAR WORKPIECE HEATED FROM 
OUTSIDE BY INDUCTION 

Summary. Electromagnetic field was calculated in all areas of the system external 
inductor – tubular workpiece. Numerical analysis was made for two two sites of inductor. 
Distribution of magnetic field was calculated by Flux3D program. Analysis of the 
electromagnetic field was made by finite element method (FEM). The heating process 
was simulated and analyzed in the Flux3D program however, it present in this article only 
one  part concerning distribution of magnetic field. This is finite element software for  
electromagnetic and thermal solution. The presented research show advantages using  
computer program like Flux 3D.  
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1. MODEL MATEMATYCZNY NAGRZEWNICY  

Pole elektromagnetyczne w nagrzewnicy indukcyjnej jest opisane równaniami Maxwella. 
Zespolony potencjał pola magnetycznego dla wydzielonych podobszarów nagrzewnicy 
przybiera następujące postaci [2-3,5]:  

0j2  AA   (1) 
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- dla wzbudnika 
JAA   j2                                  (2) 

Gęstość prądu jest określona zależnością: 
AJ j  (3) 

Gęstość mocy we wsadzie oblicza się korzystając ze wzoru [4]: 
*2 AAp    (4) 

W pracy [1] szczegółowo omówiono prezentowane zagadnienie oraz zamieszczono 
wyniki obliczeń  nagrzewnicy ze wzbudnikiem zewnętrznym otrzymane droga analityczną  
z zastosowaniem funkcji MacDonalda i Kelvina. Niniejsza praca zawiera wyniki symulacji 
nagrzewnicy otrzymane dla prezentowanego modelu w programie FLUX 3D.  
 

 
Rys. 1. Model nagrzewnicy indukcyjnej ze wzbudnikiem zewnętrznym 
Fig. 1. Model of an induction heater with external inductors 

 
 
2. PRZYKŁAD NUMERYCZNY 
 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla następujących parametrów wsadu oraz 
wzbudnika: 
 uzwojenie wzbudnika wykonano z miedzi o γ = 5,6·107 S/m  i μr = 1, przez które 

przepływa prąd o wartości skutecznej I = 2000 A, 
 częstotliwości prądu zasilania: f = 10 kHz, 
 przenikalność magnetyczna wolnej przestrzeni wynosi μr = 1, 
 wsad stalowy o μr = 300, γ =const= 4·106 S/m,  
 temperatura otoczenia T0 = 20˚C, temperatura punktu Curie = 760˚C  
 czas nagrzewania t = 30 s, z krokiem czasowym 1s, 
 promień wewnętrzny wsadu rw=81.5 mm,  
 promień zewnętrzny wsadu rz=101.5 mm,  
 długość wsadu 250 mm, promień wzbudnika 112 mm,  
 wysokość zwoju 16 mm, szerokość zwoju=12 mm,  liczba zwojów=5.  
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Obszar obliczeniowy modelu wynosi 1/8. Zastosowano płaszczyznę symetrii XOZ (rys. 2) 
oraz dwie osie symetrii OZ (rys.3) . 

 
 

Rys. 2. Wsad cylindryczny z zaznaczoną płaszczyzną symetrii  
Fig. 2. Selected batch of cylindrical symmetry plane 
 

 
 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny wsadu cylindrycznego z zaznaczonymi osiami symetrii 
Fig. 3. Cross section of a cylindrical charge with the selected axis of symmetry 

 
Dla 1/8 modelu zastosowano siatkę dyskretyzacyjną pokazaną na rysunku 4 i parametrach 

zestawionych w tabeli 1. 
 Tabela 1 

Dane siatki dyskretyzacyjnej 

Liczba 
węzłów 

Liczba  
elementów linii 

Liczba elementów 
powierzchni 

Liczba elementów 
objętości 

44181 512 5010 22683 
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Rys. 4. Siatka dyskretyzacyjna modelu 
Fig. 4.  The mesh on selected faces of the computation domain 

W układzie rzeczywistym nagrzewnicy wsad pozostaje nieruchomy, natomiast wzbudnik 
obraca się i przemieszcza się wzdłuż wsadu ze stałą prędkością. W programie FLUX 3D 
zasymulowano przemieszczanie się wzbudnika względem wsadu. Wykonano 
wielowariantową analizę układu, zmieniając parametry źródła zasilania oraz wymiary 
geometryczne wzbudnika. W pracy zaprezentowano jedynie trzy warianty umiejscowienia 
wzbudnika względem wsadu.  

Rzeczywisty wzbudnik nagrzewnicy jest spiralny i umieszczony koncentrycznie na 
zewnątrz wsadu. W programie FLUX przybliżono ten wzbudnik w postaci 5 identycznych 
pierścieni (rys. 5). Dla takiego modelu wyodrębniono trzy obszary obliczeniowe.   

 
 

Rys. 5. Obszary obliczeniowe nagrzewnicy 
Fig. 5. Calculated fields heater 
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Obszary pierwszy i trzeci  są obszarami nieprzewodzącymi wypełnionym powietrzem, 
natomiast obszar drugi – przewodzący stanowi stalowy wsad.  
 
3. WYNIKI OBLICZEŃ 

Na rysunkach 6-14 są przedstawione wyniki symulacji rozkładów pola magnetycznego 
nagrzewnicy indukcyjnej ze wzbudnikiem zewnętrznym dla poszczególnych obszarów. 
Obliczenia wykonano dla trzech różnych położeń wzbudnika względem wysokości wsadu. 
 

 
 

Rys. 6. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze wewnętrznym wsadu dla wzbudnika 
umieszczonego centralnie  

Fig. 6.  The distribution of the magnetic field strength in the inner region inductor charge for the 
centrally located 

 
Rysunki 6-8 przedstawiają rozkłady modułu natężenia pola magnetycznego w części 

nieprzewodzącej, tj. obszarze pierwszym wewnątrz wsadu. Rysunek 6 przedstawia rozkład 
pola magnetycznego dla wzbudnika umieszczonego centralnie wewnątrz wsadu. Kolejne 
rysunki 7 i 8 ilustrują rozkład pola magnetycznego dla wzbudnika przesuniętego o 100 mm 
oraz 200 mm.  

Symulacje te pokazują wzrost wartości maksymalnej natężenia pola magnetycznego  
w krańcowej części wsadu w miarę przesuwania się wzbudnika. Zjawisko to należy 
uwzględnić programując ruch wzbudnika, aby zapobiec przegrzaniu hartowanego materiału.  
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Rys. 7. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze wewnętrznym wsadu  dla wzbudnika 
umieszczonego na wysokości 100 mm 

Fig. 7.  The distribution of the magnetic field strength in the inner region for the inductor charge 
placed at a height of 100 mm 

 
 

 
 
 

Rys. 8. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze wewnętrznym wsadu  dla wzbudnika 
umieszczonego na wysokości 200 mm 

Fig. 8.  The distribution of the magnetic field strength in the inner region for the inductor charge 
placed at a height of 200 mm 
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Rys. 9. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze zewnętrznym wsadu dla wzbudnika 
umieszczonego centralnie  

Fig. 9.  The distribution of the magnetic field strength in the area of the external inductor charge for 
the centrally located 

 

 
 

Rys. 10. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze zewnętrznym wsadu dla wzbudnika 
 umieszczonego na wysokości 100 mm 

Fig. 10. The distribution of the magnetic field strength in the external load for the exciter placed at a 
 height of 100 mm 
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Rys. 11. Rozkład natężenia pola magnetycznego w obszarze zewnętrznym wsadu dla wzbudnika 
umieszczonego na wysokości 200 mm 

Fig. 11. The distribution of the magnetic field strength in the external load for the exciter placed at a 
height of 200 mm 

 

Rysunki 12-14 przedstawiają rozkłady modułu natężenia pola magnetycznego części 
przewodzącej we wsadzie. Rysunek 12 ilustruje rozkład pola magnetycznego dla wzbudnika 
umieszczonego centralnie wewnątrz wsadu. Rysunki 13 i 14 ilustrują rozkład pola 
magnetycznego dla wzbudnika przesuniętego o 100 mm oraz 200 mm.  
 

 

Rys. 12. Rozkład natężenia pola magnetycznego we wsadzie dla wzbudnika umieszczonego w środku 
wsadu  

Fig. 12. The distribution of the magnetic field strength in the charge for the inductor placed in the 
middle of the charge 
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Rys. 13. Rozkład natężenia pola magnetycznego we wsadzie dla wzbudnika umieszczonego na 
wysokości 100 mm 

Fig. 13. The distribution of the magnetic field strength in the charge for the exciter placed at a height 
of 100 mm 

 

 
 

Rys. 14. Rozkład natężenia pola magnetycznego we wsadzie dla wzbudnika umieszczonego na 
 wysokości 200 mm 

Fig. 14. The distribution of the magnetic field strength in the charge for the exciter placed at a height 
of 200 mm 
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4. PODSUMOWANIE 
 

W pracy [1] obszernie prezentowano wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego 
nagrzewnicy ze wzbudnikiem zewnętrznym wykonane z zastosowaniem wzorów 
analitycznych składowej zH  natężenia pola magnetycznego. Wykonując obliczenia 

zastosowano programowanie obiektowe w C++ definiując klasę programową, której metody 
realizowały charakterystyki Fouriera składowych pola elektrycznego i magnetycznego oraz 
metody realizujące odwrotne przekształcenie Fouriera, pozwalające na otrzymanie rozkładów 
przestrzennych we współrzędnych walcowych (r,z).  W niniejszej pracy zamieszczono 
jedynie rozkłady natężenia pola magnetycznego w trzech obszarach, których granice 
wyznacza wsad. Pierwszy obszar dotyczy wewnętrznej części wsadu rurowego wypełnionego 
powietrzem. Najbardziej interesujący jednak jest sam wsad przewodzący, dla którego można 
wykonać w programie FLUX inne analizy, na przykład wyznaczyć pole temperatury w wielu 
chwilach czasowych. Obszar trzeci dotyczy zewnętrznej części wsadu i obejmuje także 
wzbudnik będący źródłem pola. Sam wzbudnik w programie FLUX nie jest objęty siatką 
obliczeniową, zostaje natomiast zdefiniowany poprzez podanie wartości skutecznej i fazy 
prądu cewki oraz jej wymiarów geometrycznych w postaci oddzielnych pierścieni (jak  
w niniejszej pracy) lub cewki o określonej długości i liczbie zwojów.  

Wykonane obliczenia pokazują, że Flux3D jest  przydatnym narzędziem do obliczeń 
polowych prezentowanej nagrzewnicy, co pozwala na określenie i  dobór parametrów 
poszczególnych urządzeń używanych w procesie hartowania już na etapie projektowania. 
Wykonując symulacje, można obliczyć parametry, jak: impedancja wzbudnika czy toru 
wielkoprądowego, co jest kluczowe przy dobieraniu parametrów urządzeń, m.in. falownika. 
Na ogół nagrzewnice projektuje się indywidualnie dla potrzeb hartowania konkretnych 
elementów, np. prętów stalowych, a budowanie prototypów takich hartowni jest pracochłonne 
i kosztowne. Wykonane symulacje pozwalają wstępnie określić natężenie pola 
magnetycznego na powierzchni wnikającej do wsadu. Wartość ta jest parametrem 
kluczowym, niezbędnym do obliczenia pola temperatury wsadu. Znając także rozkład 
natężenia pola magnetycznego przy powierzchni wsadu, można także (dzięki symulacjom) 
optymalizować wymiary geometryczne wzbudnika, a także parametry źródła zasilania.  
 
Praca finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach  projektu  N510 
256338 realizowanego w latach 2010-2012.  
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Abstract  

In [1] presented the results of calculations of length of magnetic field distribution outside 
the heater with the inductors made with the use of analytical models of the Hz component of 
magnetic field strength. Performing calculations used object-oriented programming in C + + 
programming by defining a class whose methods implement the characteristics of the Fourier 
components of electric and magnetic fields, and methods for performing inverse Fourier 
transform allows to obtain the spatial distribution in cylindrical coordinates (r, z). In this paper 
contains only the distributions of the magnetic field strength in three areas, whose borders are 
marked with batch. The first area concerns the inner part of the feed tube filled with air. Most 
interesting, however, is the same charge in charge, for which we can perform in the other 
analysis, FLUX, for example, determine the temperature field in a number of moments in 
time. The third area relates to the external part of the charge and also includes a source exciter 
field. Sam inductor in FLUX is not covered by the grid computing is defined by specifying the 
effective value and phase of coil current and its geometrical dimensions in the form of 
separate rings (as in this study) or a coil of specified length and number of turns. 

The calculations show that Flux3D is a useful tool for field calculations presented heater, 
which allows for the identification and selection of parameters of each device used in the 
hardening process at the design stage. In carrying out simulation parameters can be calculated 
as: whether the circuit impedance of the inductor which is essential busbar matching device 
parameters such as inverter. In general, individual heaters designed for hardening concrete 
elements such as steel rods, and building prototypes of such hardening is laborious and 
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expensive. Performed simulations allow pre-determine the magnetic field penetrating the 
surface to the charge. This value is a key parameter, is necessary to calculate the charge 
temperature. Knowing the distribution of the magnetic field strength at the surface charge can 
also (through simulations) to optimize the geometrical parameters of the inductor as well as 
the power source. 

 


