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Streszczenie. W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu CATIA v5 R16 do tworzenia geometrii 
zazębienia przekładni walcowej o zębach śrubowych, możliwość jej wykorzystania do wstępnych obli-
czeń szacujących naprężenia kontaktowe współpracujących uzębień oraz rozkład i wielkość naprężeń 
zginających. CATIA firmy Dassault Aviation jest bardzo nowoczesnym, wielomodułowym systemem
— przedstawicielem licznej dziś grupy systemów CAx (CAD, CAM, CAE) dostarczającym szeroki 
zestaw narzędzi programowych służących realizacji cyklu projektowo-wytwórczego. 
Słowa kluczowe: przekładnia walcowa, koła zębate, naprężenia
Symbole UKD: 621.833

1. Wprowadzenie 

Model geometryczny koła zębatego zbudowany w środowisku CAD wyko-
rzystywany jest przede wszystkim w analizie wytrzymałościowej, mającej na celu 
potwierdzenie założonej trwałości zmęczeniowej koła. Sposób wykorzystania modelu 
CAD koła zębatego w znacznej mierze determinuje jego dokładność. Na przykład 
model, na którym sprawdzana będzie wytrzymałość uzębienia musi być bardziej 
precyzyjny, aby nie dokładać się do błędów obliczeń numerycznych, którymi obar-
czone są z definicji wszystkie numeryczne metody analizy konstrukcji, takie jak MES.
Dokładny model CAD uzębienia koła walcowego powinien odwzorowywać cały 
ząb, więc zarówno jego część roboczą (ewolwentową), jak i przejściową u podstawy, 
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ponieważ obie uwzględnia się w obliczeniach wytrzymałościowych, odpowiednio 
przy ocenie wielkości naprężeń kontaktowych oraz zginających. Proces wykonania 
modelu można oprzeć na dwóch podejściach: matematycznym, angażującym pe-
wien aparat matematyczny wykorzystujący rachunek wektorowo-macierzowy [2], 
oraz bezpośrednim, polegającym na symulacji procesu nacinania uzębienia wprost 
przeprowadzonej w środowisku CAD [1, 3]. W artykule przedstawiony zostanie 
drugi z wymienionych sposobów. Rozpatrzono parę o podstawowych wielkościach 
geometrycznych ujętych w tabeli 1.

Tabela 1

Podstawowe wielkości geometryczne pary kół 

Wielkość Zębnik Koło

Liczba zębów z 26 61

Moduł normalny mn 2 2

Kąt przyporu α 20 20

Kąt pochylenia linii zęba β 14 14

Szerokość wieńca b [mm] 53 50

Średnica wierzchołków da 55,941 130,048

Średnica podstaw df 48,952 123,059

Zerowa odległość osi ad 89,663

Odległość osi kół a 90

2. Symulacja kształtowania uzębienia w środowisku CAD

Na wstępie należy zaznaczyć, że proces symulacji nacinania uzębienia jest tu 
traktowany umownie, tzn. nie odpowiada w 100% rzeczywistemu procesowi. Rolę 
narzędzia w symulacji CAD pełni bryła powstała przez wyciągnięcie (funkcja Pad) 
profilu, który odpowiada zarysowi zębatki odniesienia; kierunek wyciągnięcia jest
prostopadły do płaszczyzny profilu. Odpowiada ona tzw. powierzchni działania
narzędzia zębatkowego, której kierownicą jest zarys krawędzi skrawającej, nato-
miast tworzącą — trajektoria posuwu narzędzia. W przedstawianym przypadku 
posuw narzędzia odbywa się po linii prostej nachylonej do osi nacinanego koła 
pod kątem β. Tak zamodelowane wirtualne narzędzie jest następnie obracane 
i przesuwane, przy czym przesuw i obrót są ze sobą powiązane zależnością s = r·φ, 
w której s jest to wielkość przesunięcia, φ — kąt obrotu, natomiast r — promień 
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podziałowy. W pierwszym kroku symulacji zadaje się maksymalny kąt obrotu, tzn. 
taki, przy którym zębatka wcina się jeszcze w bryłę, w której kształtowany będzie 
wrąb (rys. 1a). Następnie odejmuje się ząb zębatki — w efekcie powstaje pierwsze 
zagłębienie (rys. 1b). Operację tę należy powtórzyć skończoną liczbę razy, tak aby 
„obrobiony” został cały wrąb. W tym celu w systemie Catia V5 posłużyć się można 
narzędziem Loop, w którym definiuje się krótki skrypt określający, w jaki sposób
ma zmieniać się kąt obrotu i związane z nim przesunięcie w kolejnym kroku. 

Rys. 1. Start symulacji: a) położenie wyjściowe; b) pierwsze odjęcie materiału

Liczbę iteracji oraz wyjściowe wartości wielkości sterujących (kąt i przesu-
nięcie) należy zadać przed uruchomieniem skryptu, jako globalne parametry 
modelu. Ponadto należy zdefiniować szablon (UserFeature), w którym określa się 
operacje powtarzane przez program w pętli; w tym przypadku jest to operacja 
odjęcia brył. 

Rezultatem tak zdefiniowanej symulacji nacinania jest pojedynczy wrąb, który
przedstawiono na rysunku 2. Charakterystyczne dla niego jest to, że składa się 
z szeregu drobnych powierzchni stanowiących ślady kolejnych odjęć bryły zębatki. 
Można je nazwać wirtualnymi śladami obróbki. O ich gęstości, a więc i dokładno-

Rys. 2. Wynik symulacji nacinania — pojedynczy wrąb
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ści odwzorowania powierzchni wrębu, decyduje użytkownik programu, ustalając 
odpowiednią liczbę iteracji. Należy jednak pamiętać, że im więcej iteracji, tym 
dłuższy czas obliczeń oraz większe niebezpieczeństwo pojawienia się w trakcie 
wykonywania pętli błędów, które mogą ją zatrzymać. Błędy, o których mowa, wy-
nikają z ograniczonej dokładności modelowania programu Catia V5 (0,001 mm), 
która powoduje, że próba wykonania operacji odjęcia brył przenikających się na 
głębokości mniejszej niż 0,001 mm skończy się błędem. Na potrzeby tego refe-
ratu zastosowano 150 iteracji przy modelowaniu zębnika oraz koła. Uzyskiwana 
w symulacji powierzchnia wrębu nie jest gładka, składa się, jak już wspomniano, 
z wielu drobnych powierzchni, w takiej postaci nie nadaje się więc do dalszego 
modelowania. Konieczny jest zatem kolejny, pomocniczy etap obróbki, którego 
zadaniem jest zamiana zbioru powierzchni w jedną powierzchnię gładką. Jest to etap 
rekonstrukcji składający się z kilku faz: przekrój płaszczyzną czołową (rys.  a), wsta-
wienie na krzywej przekroju (na tej jej części, która odpowiada wrębowi) punktów 
(rys. 3b), rozpięcie na punktach krzywej typu splajn oraz, na koniec, poprowadzenie 
powierzchni typu sweep w oparciu o krzywą splajn, stanowiącą profil, oraz ścieżkę,
która jest linią śrubową modelowaną bezpośrednio w programie (rys. 3c). 

Rys. 3. Rekonstrukcja powierzchni

Przy definicji powierzchni sweep należy włączyć tryb with pulling direction, 
a jako ów kierunek wiodący wskazać oś modelowanego koła. Jeśli dysponuje się 
gładką powierzchnią, można już, korzystając z tradycyjnych narzędzi modelowania 
w Catii V5, wykonać całe uzębienie. Jest to typowy przykład modelu hybrydowego, 
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tj. takiego, którego fragmenty powstają w module powierzchniowym (Generative 
Shape Design) oraz bryłowym (Part Design). 

3. Symulacja współpracy kół z wykorzystaniem MES 

W przedstawionych rozważaniach, w oparciu o zaproponowany model bryło-
wy 3D kół przekładni, do celów analizy MES zaproponowano model przestrzen-
ny złożony z wycinka zębnika i wycinka koła z zamodelowanymi odpowiednio 
pięcioma zębami [4, 5, 6] dla każdego z komponentów (poskokowy wskaźnik 
zazębienia rozpatrywanej pary εβ > 2). Model został zbudowany tak, aby umoż-
liwić analizę stanu naprężeń dla dowolnie wybranego położenia w zakresie cyklu 
zazębienia pojedynczego zęba (rys. 4). Na rysunku tym przedstawiono kompletny 
sparametryzowany model pary współpracujących kół zębatych w położeniach 
odpowiadających kolejno:

— wejściu w przypór,
— stan pośredni (obrót zębnika o kąt 19o),
— wyjście paty z przyporu.

Rys. 4. Rozpatrywane położenia współpracy

Złożenia pary kół dokonano w module Assembly Design. Siatki elementów skoń-
czonych nałożono w module Analysis and Simulation/Advanced Meshing Tools (AMT) 
przy użyciu przestrzennego odwzorowania siatki 2D (funkcja Sweep) (rys. 5). 

Reprezentatywne warunki brzegowe i obciążenia nałożono w module Analysis 
and Simulation/Generative Structural Analysis (GSA). W środowisku tym na cy-
lindrycznych powierzchniach wewnętrznych obu kół nałożono stosowne warunki 
brzegowe (rys. 6):

— odebrano translację promieniową, styczną i osiową dla koła, 
— odebrano stopień swobody przemieszczenia promieniowego i osiowego 

dla wycinka zębnika.
Para kół została obciążona momentem obrotowym (zdefiniowanym w układzie

kartezjańskim współistniejącym z układem cylindrycznym w osi obrotu zębnika) 
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do cylindrycznej powierzchni wewnętrznej zębnika. Warunki brzegowe zostały 
przyłożone do geometrii. Złożenie posiada 173 870 węzłów i 36 992 elementów 
HE20 (dwudziestowęzłowych odpowiedników Solid 95 w systemie Ansys), zatem 
521 610 stopni swobody. Styk między zębnikiem a kołem (przypór zębów) zreali-
zowany jest za pomocą wiązania General Analysis Connection, na które kolejno 
nałożono Contact Connection Property.

Całość przygotowanego zadania/opracowanego modelu została rozwiązana 
w systemie CATIA z wykorzystaniem wbudowanego solvera Elfini.

Rys. 5. Siatki elementów skończonych

Rys. 6. Model MES
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Poniżej, na rysunku 7, zaprezentowano rozwiązania dla rozpatrywanych faz zazę-
bienia. System CATIA pozwala na dokonywanie łatwych i wydajnych operacji postpro-
cessingu, zapewniając przejrzystą i bogatą graficznie prezentację wyników (rys. 8 i 9).

Rys. 7. Rozwiązania dla rozpatrywanych położeń

Rys. 8. Ślady współpracy dla zębnika w trzech rozpatrywanych fazach
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4. Podsumowanie

W obszarze analizy zazębień kół zębatych szczególne znaczenie ma dostatecznie 
dokładne odwzorowanie zarysu ewolwentowego, a także jego kolejne odwzorowa-
nie za pomocą siatki elementów skończonych. Ciągły wzrost mocy obliczeniowej 
pozwala na przygotowanie i przeprowadzenie coraz bardziej zaawansowanych 
analiz i symulacji. Ma to wpływ zarówno na wstępną ocenę właściwości wytrzy-
małościowych przekładni zębatych, jak i na zaawansowany proces projektowania 
i prowadzi w efekcie do obniżenia kosztów ekonomicznych przygotowania i roz-
poczęcia produkcji. Na wyniki symulacji kolejnych faz zazębienia wpływa wiele 
czynników, między innymi dokładność odwzorowania zarysu roboczego ewolwenty, 
a zatem dokładność i sposób wykonania modeli 3D, kolejno właściwe odwzoro-
wanie struktury za pomocą układu dyskretnego wpływającego na cechy modelu 
matematycznego opisującego zjawiska poddawane symulacji (kontakt). Jakość 
przeprowadzonych analiz i ich odniesienie do warunków rzeczywistych zależy 
zarówno od zakresu możliwości użytego oprogramowania, jak i doświadczenia 
użytkownika. System CATIA jawi się jako bardzo proste i skuteczne narzędzie 
pozwalające na wstępne oszacowanie warunków pracy przekładni. Do jego podsta-
wowych zalet należy bowiem łatwy i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalający 
na realizację podejmowanych zadań w sposób przyjazny użytkownikowi. Niewąt-
pliwą zaletą zastosowania systemu CATIA jest możliwość przeprowadzenia całego 
procesu w jednym zintegrowanym środowisku. Zastosowanie systemu CATIA 
pozwala na stworzenie modelu geometrycznego odwzorowującego rzeczywistą 
konstrukcję z kontrolowaną dokładnością. Stosowana parametryzacja umożliwia 

Rys. 9. Rozkład naprężeń w podstawie zęba koła dla położenia pośredniego (przy obrocie zębnika o 19o)
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generowanie zarysu uzębienia, tworzenie dowolnej geometrii kół, w kontynuacji 
podział na elementy skończone (łatwa, definiowalna przebudowa siatki) złożenie
pary z dowolnością/obieralnością jej położenia na płaszczyźnie przyporu. Łatwość 
i przejrzystość postępowania w obrębie modułu AMT i GSA umożliwia efektywne 
rozwiązanie zadania i analizę otrzymanych wyników. 

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Spatial contact model of cylindrical gear teeth 
Abstract. This paper concerns utilization of CATIA v5 R16 system for creating helical gears mesh
geometry as well as the possibility of conducting preliminary calculations estimating contact stresses 
of the mating gears and distribution of bending stresses. Dassault Aviation product — CATIA — is 
a modern, multi-module system — representative of nowadays numerous group of CAx systems 
(CAD, CAM, CAE), which provide a wide set of program tools aiding in the realization of the 
design-manufacture cycle.
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