
AUTOBUSY 161

Wstęp
Trójramienne ściągacze przeznaczone są głównie 

do ściągania łożysk tocznych osadzonych na czo-
pie lub obudowie. Wykorzystywane są również do 
demontażu tarcz, kół zębatych, kół pasowych, wirni-
ków. Umożliwiają chwytanie za pierścień zewnętrzny 
jak również - po odwróceniu ramion - za otwór (pier-
ścień wewnętrzny). Ramiona mogą być rozsuwane 
w prowadnicach na żądaną średnicę, a po ustaleniu 
średnicy unieruchamiane są nakrętkami. Zapewnienie 
sztywnego położenia ramion podczas operacji ściąga-
nia oraz ich orientację do środka ściągacza zapewniają 
wyfrezowania na ich zakończeniu. Ze względu na licz-
bę ramion rozróżnia się ściągacze: dwu i trójramienne, 
które zależą od ich przeznaczenia.

Głównym celem artykułu jest opracowanie aplika-
cji w systemie wykorzystującym Metodę Elementów 
Skończonych do przeprowadzenia obliczeń wytrzy-
małościowych dla ściągacza trójramiennego oraz 

optymalizacji zakończenia ramienia. Aby zrealizować 
cel wykorzystano oprogramowanie Solid Works do 
zaprojektowania geometrii oraz symulacyjnych ba-
dań wytrzymałościowych. Wyniki te zostały porówna-
ne z wynikami otrzymanymi w programie ANSYS 12. 
Oprogramowanie to wykorzystano również do prze-
prowadzenia badań symulacyjnych dla zakończenia 
ramiona ściągacza, oraz jej optymalizacji.

1. Aplikacja w systemie Solid Works
1.1. Opis aplikacji do symulacyjnych badań 
wytrzymałościowych

Model geometryczny ściągacza trójramiennego 
przedstawiony na rysunku 1 zaprojektowano w progra-
mie SolidWorks. Następnie korzystając z dostępnego 
w tym programie modułu Simulation przeprowadzo-
no symulacyjne badania wytrzymałościowych. W tym 
celu opracowano aplikację, której pierwszym etapem 
opracowywania była defi nicja kontaktu pomiędzy po-
szczególnymi elementami. Kontakt pomiędzy elemen-
tami ściągacza ustawiono jako globalny zastępując 
wiązania z etapu projektowania kontaktami. Materiały, 
z których wykonano elementy ściągacza to brąz BA1 
dla nakrętek, pozostałe elementy ściągacza wykonano 
z stali S235JR. Właściwości dla obu materiałów użyte 
w symulacjach komputerowych zestawiono w tabeli 1.

Następnie zadano warunki brzegowe dla ściągacza 
odbierając translacyjne i rotacyjne stopnie swobody 
na kulistym zakończeniu śruby, na którym to w czasie 
wykonywania pracy opiera się cała konstrukcja – ry-
sunek 2a. Rysunek 2b przedstawia wektor działania 
siły grawitacji, oddziaływującej globalnie na wszystkie 
elementy składowe ściągacza. Siła ta oddziałuje pro-
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Rys. 1. Widok ściągacza trójramiennego (a) oraz przy-
kład demontażu elementów kolumny kierowniczej (b)
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stopadle do płaszczyzny przedstawionej na rysunku 2 
i jest równoległa do podłoża.

W dalszym etapie opracowywana była defi nicja sił 
oddziałujących na ściągacz podczas pracy. Pierwsza 
z nich to siła odpowiadająca sile, jaką wywierają ręce 
ludzkie przyłożone na obu krańcach ściągacza na po-
krętło ściągacza – rys. 3a. Wartość siły wynosi 200 N, 
i jak można zauważyć miejscem jej oddziaływania jest 
zakończenie pokrętła ściągacza. Siła ta została przy-
łożona równolegle do płaszczyzny podłoża. Drugą 
uwzględnioną składową jest siła odpowiadająca opo-
rowi ściąganego podczas pracy ściągacza elementu, 
który przykład przyłożenia siły dla jednej z zakończe-
nia ramion pokazano rys. 3b. Na każdej z pozostałych 
łap usytuowanie sił jest takie samo, zlokalizowane na 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie ramion. War-
tość założonej siły wynosi w sumie 5 kN. Umożliwia 
to przebadanie jednocześnie wariantu pracy ściągania 
dla średnic wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Ostatnim krokiem przed przystąpieniem do analizy 
wytrzymałościowej był podział modelu na elementy 

skończone. Model dyskretny zawiera 69812 elemen-
tów skończonych. Widok dyskretnego modelu kompu-
terowego pokazano na rysunku 4b.

1.2. Wyniki symulacji
Opracowana aplikacja ŚCIĄGACZ TRÓJRAMIENNY 

umożliwia pełną analiza dla następujących danych:
 – dowolnej geometria ściągacza,
 – dowolnego materiału przedmiotu oraz materiału 

ziarna (dowolny moduł Younga, nieliniowa zależ-
ność właściwości plastycznych materiału od: inten-
sywności odkształceń, intensywności prędkości od-
kształceń i temperatury oraz ich historii; zależność 
stałych materiałowych od temperatury, różne mode-
le umocnienia itp.),

 – różnych warunków tarcia w obszarze kontaktu,
 – dowolnego przemieszczenia pokrętła i siły działają-

cej na zakończeniu ramion.
Wybrane wyniki analizy numerycznej przedstawiono 

na rysunkach 5 i 6, gdzie pokazano  mapy naprężeń za-
stępczych (rys. 5) i odkształceń zastępczych (rys. 6a) 
oraz wektora przemieszczeń wypadkowych (rys. 6b). 
Wartość naprężeń zastępczych waha się w zakresie 
50-150 MPa i osiąga wartości  dla maksymalne na 
połączeniu gwintowym oraz ramieniu. Przyłożona do 
rączki siła powoduje naciski między śrubą i nakrętką 
z kolei naprężenia w łapach spowodowane są siłą od-
powiadającą ściąganemu podczas pracy części. 

Obszar występowania największych odkształceń 
zastępczych w analizowanym modelu położony jest 
na zakończeniu łapy ściągacza, które odpowiedzial-
ne jest za demontaż części – rysunek 6a. Zakończe-
nie to jest również najbardziej awaryjnym elementem 
modelu, w którym dochodzi najczęściej do uszkodzeń 
mechanicznych.

Z przeprowadzonych badań wytrzymałościowych 
wynika, iż łapka, a dokładniej jej zakończenie jest miej-
scem występowania maksymalnych naprężeń oraz 
deformacji. Z tego powodu to właśnie zakończenie 
ramiona jest elementem rozważanym w kolejnych ba-
daniach symulacyjnych. Możliwym sposobem zmniej-
szenia naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w łapie 
jest zmiana materiału, z jakiego jest ona wykonana na 
materiał o lepszych własnościach wytrzymałościowych 
lub też opracowanie nowej geometrii zakończenia ra-
mienia ściągacza trójramiennego na drodze badań 
optymalizacyjnych.

Tab. 1. Własności materiałowe wykorzystane w bada-
niach symulacyjnych

Parametr materiałowy Jednostka Oznaczenie
Materiał

Brąz BA1 Stal 
S235JR

Współczynnik 
sprężystości wzdłużnej GPa E 115 210

Współczynnik 
sprężystości poprzecznej GPa G 44 79

Współczynnik 
rozszerzalności cieplnej 1/K α 1,84∙10-5 1,3∙10-5

Współczynnik Poissona - ν 0,33 0,28
Gęstość kg/m3 ρ 8800 7800
Wytrzymałość 
na rozciąganie MPa Rm 255 399

Granica plastyczności MPa Re 69 220

 a) b)

Rys. 3. Widok miejsca przyłożenia siły na końcu pokrę-
tła (a) i zakończeniu ramiona (b)

 

a) b)

Rys. 2. Widok utwierdzenia kulistej końcówki śruby (a) 
oraz zadanie siły grawitacji (b)

  a) b)

Rys. 4. Widok modelu komputerowego (a) oraz dys-
kretnego (b)wraz z zadanymi warunkami brzegowymi 
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2. Opracowanie zakończenia ramiona 
ściagacza trójramiennego
2.1. Założenia projektowe

W celu przeprowadzenia optymalizacji zakończenia 
ramiona ściągacza opracowano osiem różnych geo-
metrycznych wariantów – tablica 2.

Opracowane w pracy warianty, wraz z wariantem 
początkowym zostały poddane analizie wytrzyma-
łościowej w środowisku Solid Works. Wszystkie wa-
rianty zostały przebadane dla jednakowych warunków 
brzegowych i początkowych. O wyborze optymalnego 
wariantu decydują uzyskane w badaniach symulacyj-
nych najmniejsze naprężenie, odkształcenie i prze-
mieszczenie. W celu przyśpieszenia obliczeń ramio-
na ściągacza uproszczono (pomijając górną część 
odpowiadającą za umocowanie i ustalenie ramion), 
widok uproszczonej łapki został pokazany na rysunku 
7a. Do utwierdzenia zakończenia ramienia wybrano 

powierzchnię oznaczoną na rysunku. Dla wszystkich 
wariantów łapki zastosowano również siłę grawitacji. 
Na rysunku 7b pokazano miejsce przyłożenia siły od-
powiadającej sile demontażu części suma tych sił wy-
nosiła 5000 N. 

2.2. Geometria ramion
W celu oceny wyników analizy poszczególnych 

wariantów ramion przebadano najpierw wariant za-
projektowany wcześniej, jest to wariant A. Wszystkie 
zaproponowane w pracy warianty zostały porównane 
z wariantem A. Jeżeli ich naprężenia i przemieszcze-
nia maksymalne, były większe niż te otrzymane dla 
tego wariantu, to zostawały one odrzucone. Pozostałe 
warianty zostały przeanalizowane w celu wyboru naj-
korzystniejszego wariantu. Dla tak przyjętego kryte-
rium selekcji wyników symulacji przyjęto, iż w dalszych 
badaniach za poprawne uważa się rozwiązanie A, C 
i F. Rysunek 8 przedstawia rozkład naprężeń zastęp-
czych, a 9 rozkład przemieszczeń wypadkowych dla 
wariantu A, C i F. Maksymalne wartości przemieszcze-
nia wynoszące 3,58∙10-2 mm (rys. 8a) oraz naprężeń 
zastępczych wynoszących 289 MPa (rys. 9a)  zaob-
serwowano dla wariantu A. Dlatego do wartości otrzy-

  a) b) 

Rys. 5. Mapa naprężeń zastępczych według hipotezy HMH dla ściągacza trójramiennego (a) oraz  zakończenie 
ramienia (b) [Pa]

Rys. 6. Mapa odkształceń zastępczych według hipotezy HMH 

a) b) 

si a grawitacji 
utwierdzenie

si a  
oddzia ywuj ca

Rys. 7. Przykład utwierdzenia zakończenia ramion ściągacza, 
miejsce przyłożenie siły grawitacji (a) i siły oddziałująca na 
zakończenie ramion (b) 
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Tab. 2. Opracowane warianty zakończenia łapy
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manych w analizie dla tego wariantu przyrównane po-
zostaną inne zaakceptowane warianty konstrukcyjne 
zakończenia ramion ściągacza.

W przypadku wariantu C naprężenia maksymalne 
wynoszą 280 MPa (rys. 8b), a przemieszczenia wy-
padkowe wynoszą 3,366∙10-2 mm (rys. 9b). Ponieważ 
obydwie otrzymane wartości są niższe od wariantu A, 
dlatego wariant C spełnia wstępnie założenia geome-
trii o większej wytrzymałości na obciążenia projektowe. 
Rysunki 8c i 9c przedstawiają rozkłady naprężeń za-
stępczych i przemieszczeń dla wariantu F. Wariant ten 
posiada również niższe wartości naprężeń zastępczych 
jak i przemieszczeń wypadkowych od wariantu A.

2.3. Analiza wyników wytrzymałościowych dla 
wszystkich wariantów geometrii

Badania wytrzymałościowe wszystkich wariantów 
ramion pozwoliły na otrzymanie dwóch wariantów C 
i F korzystniejszych od modelu początkowego – tabli-
ca 3. Pozostałe cztery warianty okazały się być bar-
dziej podatne na wpływ przyłożonej siły. Naprężenia 
oraz przemieszczenia dla tych wariantów są większe 
niż w przypadku wariantu A. Warianty B, G, H oraz I są 
wariantami odrzuconymi, wartości ich maksymalnych 
naprężeń przekraczają w znacznym stopniu wielkości 
krytyczne (pochodzące z wariantu A, będącego zapro-
jektowanym wcześniej zakończeniem łapki). Warian-

ty D oraz E są częściowo lepsze wytrzymałościowo, 
jednak w jednym przypadku naprężenia maksymalne, 
a w drugim przemieszczenia maksymalne przekracza-
ją wartości porównawcze, czyli odrzucamy również te 
rozwiązania. Pozostałe warianty, C oraz F są mniej 
podatne na wpływ siły w badanym układzie niż model 
początkowy. Warianty te są rozwiązaniem, przy czym 
do optymalizacji wybrano wariant C, ponieważ warto-
ści maksymalnych naprężeń zastępczych dla tego wa-
riantu jest najmniejsza.

   

a) b) c) 

Rys. 8. Mapy naprężeń zastępczych według HMH dla wariantu A (a), C (b) i F (c) z zaznaczonym maksimum [Pa]

   

a) b) c) 

Rys. 9. Mapy wektora przemieszczeń wypadkowych dla wariantu A (a), C (b) i F (c) z zaznaczonym maksimum [mm]

Tab. 3. Zestawienie wyników dla poszczególnych łapek
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Wariant A 289 3,580∙10-2 Wariant F 283 3,315∙10-2 
Wariant B 510 7,206∙10-2 Wariant G 463 4,716∙10-2 
Wariant C 280 3,366∙10-2 Wariant H 427 4,295∙10-2 
Wariant D 282 4,235∙10-2 Wariant I 314 4,879∙10-2 
Wariant E 294 3,419∙10-2 
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Na rysunku 10 porównano geometrię zakończenie 
ramienia ściągacza w początkowej wersji (wariant 
A -  rys. 10a) i zakończenie łapki, które je zastąpi (wa-
riant C - rys. 10b). 

3. Optymalizacja zakończenia ramion 
ściągacza
3.1. Przygotowanie do optymalizacji

Ostatnim etapem projektowania ściągacza trójra-
miennego jest optymalizacja zakończenia łapy z wy-
korzystaniem środowiska ANSYS Workbench modułu 
Goal Driven Optimalization. Aby skorzystać z tego mo-
dułu konieczne jest przeprowadzenie poprzedzającej 
analizy wytrzymałościowej, której wyniki będą podsta-
wą do sformułowania zadania optymalizacji. 

Badanie symulacyjne poprzedzające optymalizację 
przeprowadzone zostaną w module programu Ansys 
Workbench i są identyczne z przeprowadzonymi już 
dla wariantów zakończenia ramion w punkcie 2. Bada-
nie składa się z siedmiu etapów następujących kolejno 
po sobie, ósmym etapem jest eksport zmiennych de-
cyzyjnych do managera parametrów. Geometria wyko-
rzystana w badaniach symulacyjnych przedstawiona 
jest na rysunku 11.

Jest to geometria otrzymana w podpunkcie 2.3 (wa-
riant C). Po narysowaniu zarysu geometrii oraz  jej 
wyciągnięciu przystąpiono do wyboru parametrów 
geometrycznych. do optymalizacji konstrukcji ramiona 
zostaną wyeksportowane parametry oznaczone na ry-
sunku 11. Parametry te: T0 (V2=20 mm), T2 (V4=20 
mm), F3 (H5=10 mm), F4 (H6=10 mm), oraz wartość 
wyciągnięcia Extrude1 (FD1=8). Eksport parametrów 
jest konieczny, ponieważ są one niezbędne do stwo-
rzenia kroków projektu w zadaniu optymalizacji (Pa-
rametr Set). Pozwala on doprecyzować parametry, 
a także zastąpić wartości liczbowe wyrażeniami mate-
matycznymi. Opracowanie dalszych etapów i przepro-
wadzenie badań symulacyjnych przebiega podobnie, 
jak w przypadku symulacji przeprowadzonych w pro-
gramie SolidWorks.

   

a) b) 

Rys. 10. Wymiary wariantu A (a) i C (b) 

 
Rys. 12. Parametry wyjściowe

 
Rys. 13. Moduł Goal Driven Optimalization
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Rys. 11. Badana geometria z zaznaczonymi zmiennymi 
decyzyjnymi 

Maksymalne przemieszczenie, odkształcenie oraz 
naprężenie, zostały wyeksportowane jako zmienne – 
rysunek 12. Parametry te zostaną wykorzystane do 
stworzenia kryterium optymalizacji. Zadaniem optyma-
lizacji jest zmniejszenie wpływu siły oddziaływującej 
na zakończeniu ramion (rys. 7), czyli zminimalizowanie 
wartości maksymalnych naprężeń, odkształceń oraz 
przemieszczeń. Poprawne opracowanie badań symu-
lacyjnych jest konieczne do uzyskania wszystkich nie-
zbędnych danych i pozwala przejść do optymalizacji.

3.2. Optymalizacja geometrii łapy
Posiadając wyniki analizy statycznej można przystą-

pić do optymalizacji w module Goal Driven Optimali-
zation, który  składa się z trzech etapów – rysunek 13. 
Pierwszym etapem jest opracowanie plan ekspery-
mentu, w którym defi niujemy kroki projektu. Drugim 
elementem jest powierzchnia wyników optymalnych, 
która określa obszar optymalnych wyników. Ostatni 
element to optymalizacja, która pozwala na zdefi nio-
wanie kryterium optymalizacji.

Przed przystąpieniem do właściwej optymalizacji do-
precyzowano wyeksportowane parametry – rys. 14a. 
Wyeksportowano pięć wejściowych parametrów geo-
metrycznych, określających kształt zakończenia ra-
mion oraz trzy wyjściowe parametry odpowiadające 
wartościom maksymalnym uzyskanym w badaniu 
wytrzymałościowym. 

Ponieważ zakończenie ramion ściągacza posiada 
symetrię, która zapewnia identyczne warunki pracy 
podczas demontażu części wewnętrznych jak i ze-
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wnętrznych dlatego część parametrów sparowano ze 
sobą. Parametr P3 został sparowany z P1 i podobnie 
P4 z parametrem P5. Rysunek 14b przedstawia spa-
rowane parametry, które zostały przeniesione z grupy 
parametrów wejściowych do grupy parametrów wyj-
ściowych. Kiedy zdefi niowane  są parametry przecho-
dzimy do sprecyzowania kroków eksperymentu. Pierw-
szą wykonaną czynnością jest ustalenie przedziałów 
zmienności dla parametrów wejściowych, zestawiono 
w tablicy 4. 

Ostatnią czynnością przed przystąpieniem do opty-
malizacji jest zdefi niowanie kryteriów optymalizacji. 
Założone kryteria optymalizacji pokazano na rysun-
ku 15. Kryterium optymalizacji dla badanego zagad-

nienia przyjęto odpowiednio minimalizacja przemiesz-
czeń (P7), odkształceń (P9) oraz naprężeń (P8). Po 
zdefi niowaniu kryteriów możliwe jest już przystąpienie 
do obliczania rozwiązania zadania optymalizacji.

3.3. Rozwiązanie zdania optymalizacji
Rysunki 16-20 przedstawiają rozwiązanie wcze-

śniej sformułowanego zadania optymalizacji. Wyniki 
dla optymalnej konstrukcji ściągacza trójpunktowe-
go przedstawiono na rysunku 21, który porównano 
z wariantem wejściowym. Na rysunku 16a pokazano 
relacje pomiędzy krokami projektowymi, a wartością 
parametru P7, czyli przemieszczenia maksymalnego. 
Najmniejsze wartości osiąga w zakresie 4, 7 i 13-tego 

Tab. 4. Własności materiałowe 
wykorzystane w badaniach
symulacyjnych

Oznaczenie 
parametru

Minimalna 
wartość,

 mm

Maksymalna 
wartość, 

mm
P1 15 25
P4 5 15
P6 5 15

 a) b) 
Rys. 16. Wartości przemieszczenia wypadkowego [mm] (a) oraz naprężeń zastępczych według HMH [Pa], dla 
kolejnych kroków optymalizacji

 
Rys. 15. Kryteria optymalizacji

  

a) b) 

Rys. 14. Okno parametrów (a) i okno parametrów po doprecyzowaniu (b)
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kroku projektowego, natomiast największa wartość 
przemieszczenia zawiera się w kroku 6 i 10. Rysu-
nek 17b przedstawia wpływ kroków projektowych na 
wartość naprężenia maksymalnego. Naprężenie przyj-
muje najmniejszą wartość dla kroku 7, 13 i 15. Naj-
większe wartości naprężenia maksymalnego zaobser-
wowano dla kroku 6, 8 i 10.

Istotność wpływu zmiany parametrów wejściowych 
na wartości parametrów wyjściowych obrazuje rysu-
nek 17a. W przypadku przemieszczeń (P7) najbardziej 
istotny jest parametr P6 (głębokość wyfrezowania – F3 
– rys. 11) następnie P4 (wysokość zakończenia ramion 
– T0) a wartości P1 (szerokość zakończenia ramion 
– FD1) ma najmniejszy wpływ na wielkości naprężeń. 
W przypadku odkształceń (P8) zaobserwowano, że 
najbardziej istotnym parametrem jest P6, następnie 
P1 (wartość istotności jest około 4 razy mniejsza), naj-
mniej istotnym parametrem jest P4. Na wielkość od-
kształceń (P9) najistotniejszy wpływ ma parametr P4, 
następnie P6 a parametr P1 posiada istotność na naj-
niższym poziomie. Analizując istotności dla wszystkich 
parametrów wyjściowych, można zauważyć, że para-
metrem najbardziej wpływającym na wartości jest sze-
rokość zakończenia ramion (P1). Istotność wysokość 
zakończenia oraz głębokość wyfrezowania ramion jest 
zbliżona do siebie. Chmurę wszystkich możliwych roz-
wiązań przedstawiono na rysunku 18b, gdzie zazna-
czono rozwiązanie optymalne.

Rysunek 18a przedstawia wyniki zadania optyma-
lizacji. Program wyznaczył trzy optymalne rozwiąza-
nia (A, B, C), dla których spełnione zostało kryterium 
optymalizacji.

Z puli rozwiązań wybieramy rozwiązanie A, ponie-
waż posiada on najmniejszą wartość naprężenia oraz 
odkształcenia (dużo mniejsza wartość w porównaniu 
z pozostałymi rozwiązaniami) oraz minimalnie większą 
wartość przemieszczenia. Rysunek 19b obrazuje war-
tości wszystkich parametrów z wyróżnionymi wynikami 
dla rozwiązania A.

Na rysunku 19a pokazano wymiary dla rozwiązania 
A. W celu sprawdzenia wyników optymalizacji wyko-
nano symulacyjne badania wytrzymałościowego zop-
tymalizowanego zakończenia ramion dla identycznych 
warunków jak w pkt. 2. Na rysunku 20b i c zaprezen-
towano naprężenia oraz przemieszczenia w zoptyma-
lizowanej łapie. Cel optymalizacji został osiągnięty, 
wartość naprężenia została zmniejszona o 138 MPa, 
a wartość przemieszczeń maksymalnych o 1,803∙10-2 
mm, w stosunku do wartości dla projektowego zakoń-
czenia ramienia.

W celach porównawczych optymalne zakończenie 
ramion zamodelowano i umieszczono w geometrii 
ściągacza trójramiennego, który badano w pkt. 1. Ry-
sunek 20 ukazuje wartości naprężeń, przemieszczeń 
oraz odkształceń w wersji ściągacza z zoptymalizo-
wanym zakończeniem ramion. Otrzymane wartości są 

  

a) b) 

rozwi zania 
optymalne 

Rys. 17. Istotność parametrów (a) oraz chmura rozwiązań dopuszczalnych dla wszystkich kroków optymalizacji 
rozwiązań (b)

 

a) b) 

Rys. 18. Wyniki optymalizacji (a) oraz wykres wszystkich możliwych rozwiązań optymalizacji z wyróżnieniem 
optymalnego rozwiązania A (b)
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dużo niższe niż wyniki otrzymane wcześniej co pozwa-
la stwierdzić, iż wersja zoptymalizowana będzie posia-
dać korzystne właściwości eksploatacyjne. Większa 
wytrzymałość zapewni mniejszą awaryjność, większą 
trwałość a co za tym idzie wydłuży czas użytkowania 
ściągacza. Optymalizacja pozwoliła zaprojektować 
produkt lepszy, który zaspokoi potrzeby potencjalnych 
odbiorców. 

Podsumowanie
Wyniki analizy wytrzymałościowej wykazują, iż ele-

mentami najbardziej narażonymi na uszkodzenia są 
ramiona ściągacza oraz pokrętło. Ponieważ łapy ścią-
gacza biorą bezpośredni udział w demontażu części. 
Dlatego opracowano 8 nowych geometrycznych wa-
riantów zakończenia ramion. Wszystkie poddano ana-
lizie wytrzymałościowej w jednakowych warunkach 
brzegowych i początkowych. Z puli rozwiązań wybrano 
wariant o najmniejszych wartościach maksymalnych 
dla przemieszczenia, odkształcenia jak i naprężeń.

Wariant ten został przeniesiony do środowiska An-
sys w celu optymalizacji zakończenia ramion. Kryte-
rium optymalizacji było minimalizacja wartości prze-
mieszczeń, naprężeń oraz odkształceń. Program 
wygenerował trzy optymalne rozwiązania, z pośród 
których wybrano wariant o jak najmniejszych warto-
ściach zmiennych wyjściowych (wariant C). W celach 
porównawczych otrzymany wariant zakończenia ra-

mion został umieszczony we wcześniej przebadanym 
wariancie w środowisku Solid Works. Porównanie wy-
ników symulacji (rys. 5, 6 i 20) wskazuje, iż optymali-
zacja przebiegła pomyślnie.

Wykorzystanie oprogramowania wspomagającego 
projektowanie inżynierskie, ułatwia pracę inżyniera. 
Bez wykorzystania oprogramowania MES zagadnienie 
postawione w tej pracy byłoby rozwiązane przy znacz-
nych uproszczeniach oraz dużo bardziej czasochłon-
ne. Korzystając z oprogramowania można znacznie 
zmniejszyć czas a także koszty projektowania nowych 
urządzeń. W dzisiejszych czasach kosztowne badania 
prototypowe często zastępuję się badaniami symula-
cyjnymi i optymalizacyjnymi przy wykorzystaniu Meto-
dy Elementu Skończonego.
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Strength analysis and optimization of the three-arm bearing 
puller using CAE software

Abstract
The paper presents an original application that uses FEM for stress analysis and optimization of the three-

-arm puller geometry. Designed bearing puller was modeled using Solid Works software environment. Then, the 
strength analysis of stress and displacement occurring in the bearing puller during work was carried out. A concept 
of new end of the puller leg was proposed for which eight different geometric variants was created. All geometric 
solutions (including the initial variant) was subjected to the simulation strenght tests. The fi nal step of the strength 
analysis was the leg optimization of the three-arm bearing puller, which was included with exemplary results.

Key words: three-arm bearing puller, strength analysis, CAE, optimization.
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