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Zemìdìlské stroje se používají ve velmi drs-
ných a extrémnì rozdílných podmínkách. Kro-
mì kvalitních servisních služeb a dostupnosti 
náhradních dílù je pro zemìdìlce klíèovým 
nákupním kritériem životnost stroje. Pøi vývoji 
nového produktu musí být výrobci nejen cenovì 

konkurenceschopní, ale musí také zohlednit 
požadovanou životnost výrobku, jelikož tento 
aspekt ovlivòuje povìst výrobce na trhu.

Nové výrobní metody pro 
vyšší životnost a ekonomickou 
životaschopnost 
Zemìdìlské stroje a strojní zaøízení zaznamenaly 
v posledním desetiletí obrovské zvýšení efektivi-
ty. Díky lepší prùchodnosti terénem, rozšíøeným 
øezacím jednotkám a vìtším nádržím se výraznì 
zvýšila jejich produktivita. Zaøízení musí být do-
stateènì robustní pro drsné provozní podmínky 
a vylepšená konstrukce nesmí vést k vyšším 
cenám produktu pro zákazníka.

A zde pøicházejí ke slovu nové vývojové a vý-
robní procesy. Kromì úspory materiálu bìhem 
výroby díky optimalizované konstrukci dle pro-
vozního zatížení lze prodloužit životnost a snížit 
hmotnost produktu bez dodateèných nákladù 
pro koncového uživatele. Souèástí optimalizace 
vývojového procesu je totiž zároveò i zohlednìní 
výrobních postupù a omezení.

Spoleènost Amazone nedávno realizovala 
projekt, v rámci kterého byla provedena analýza 
a optimalizace závìsného zaøízení pro jednotku 
na orbu pùdy, s cílem vyhodnotit využití mate-
riálu a životnost. Touto jednotkou byla tahací 
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kompaktní talíøová brána Catros-2TS, která je 
tažena traktorem a mùže být použita v rùzných 
konfiguracích. Kompaktní talíøová brána se po-
užívá pro intenzívní promísení pùdy a povrchové 
kypøení (do pracovní hloubky 15 cm).

Odlehèení tohoto dílu nabízí další výhodu pro 
zemìdìlce. V pøípadì lehèího závìsného zaøízení 
má více možností pro výbìr doplòkových zaøízení. 
Napøíklad pokud je to nutné, mùže si vybrat tìžší 
válec pro intenzívnìjší zpevnìní pùdy a zároveò 
by nedošlo k pøekroèení celkového zatížení ná-
prav s tímto lehèím závìsným zaøízením.

Od svařované 
konstrukce k odlitku
Pùvodnì byla Catros-2TS pomìrnì složitá svaøo-
vaná souèást o hmotnosti 245 kg, vèetnì 16,5 m 
dlouhých svarových švù potøebných ke spojení 
jednotlivých dílù. Tolik svaøování je velmi výrobnì 

nároèné èasovì i nákladovì. Každý rok se vyrábí 
pøibližnì 350 kusù tìchto dílù. Aby bylo možné 
splnit cíle optimalizace výrobního procesu a zvý-
šit jeho životnost, podívali se inženýøi spoleènosti 
Amazone pozornìji nejen na konstrukci dílu, ale 
také zhodnotili potenciální výhody, které by mohl 
nabídnout nový výrobní postup v kombinaci s to-
pologickou optimalizací.

Simulace a technologie lití pro 
optimalizované závěsné zařízení
Prvním krokem bylo posoudit úsporu hmotnosti 
a vylepšit tvar tak, aby bylo možné díl efektivnì 
vyrábìt odléváním. Za tímto úèelem byla pro-
vedena pøedbìžná topologická optimalizace. 
Spoleènost Amazone navíc použila tzv. simulací 
øízený návrh designu, aby eliminovala zbyteèné 
vývojové iterace mezi konstruktéry a výpoètáøi 
a aby rychleji dosáhla koneèného návrhu. Tyto 

úkoly byly øešeny pomocí strukturálního øešièe 
a optimalizaèního nástroje OptiStruct od spoleè-
nosti Altair Engineering a také optimalizaèním 
nástrojem Inspire od firmy solidThinking.

Inženýøi oèekávali od odlévání souèásti 
nìkolik výhod. Vzhledem k tomu, že díl mùže 
být odlit z jednoho kusu a nepotøebuje žádné 
svary, je výroba mnohem jednodušší a proces 
ménì náchylný k chybám a výrobním zmetkùm. 
Inženýøi oèekávali významné snížení nákladù 
a optimalizaci výrobního procesu, vyplývající 
z nového konstrukèního návrhu vytvoøeného 
pomocí optimalizaèních nástrojù.

Pro optimalizaci struktury využili inžený-
øi software Inspire od firmy solidThinking. 
Nejdøíve definovali možný návrhový prostor 
a okrajové podmínky, jako jsou zatížení, poža-

dovaná tuhost a výrobní omezení. Rovnìž byly 
vymezeny prostory, kde nesmí dojít bìhem op-
timalizace ke zmìnám, napøíklad na opìrných 
místech nebo válcových vazbách. Výpoèetní 
èas byl ještì snížen díky definování roviny sy-
metrie, která pøispìla k rychlejším výsledkùm. 
Pomocí tìchto vstupù software vypoèítal, kolik 
materiálu je potøeba a na jaké pozici je nutné 
ho umístit, aby se vyhovìlo požadavkùm, jako 
jsou strukturální pevnosti apod.

Z výsledku optimalizace vytvoøili inženýøi de-
tailní konstrukci, která byla následnì pevnostnì 
analyzována nástrojem OptiStruct, který pracuje 

inzerce

Kromě návrhového prostoru byly v programu 
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kde nesmí být konstrukce modifikována, a to 
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na základì metody koneèných prvkù. V porov-
nání se svaøovanou konstrukcí má odlitek nižší 
hmotnost a hladší tvarové pøechody v konstrukci, 
což vedlo k menším odchylkám v tuhosti. Celko-
vé napìtí v odlitém materiálu nového dílu bylo 
podstatnì nižší ve srovnání se zatížením ve svaøo-
vaných spojích pùvodní sestavy. Díky specifické 

konstrukci odlitku dle zatížení pak následné re-
álné zkoušky prokázaly, že se životnost zvýšila 
2,5×, zatímco hmotnost se snížila o 8 %.

Výhody a perspektiva
Nová verze závìsného zaøízení je již v provozu 
a snížila výrobní náklady spoleènosti Amazone 

o jednu tøetinu ve srovnání s pøedchozí svaøova-
nou konstrukcí. Díky opìtovné použitelnosti licí 
formy byly náklady na licí formu rychle amor-
tizovány. Zákazníci mají prospìch z vyšší flexi-
bility v doplòkových modulech a z prodloužené 
životnosti produktu.

V souèasné dobì inženýøi spoleènosti 
Amazone provìøují u dalšího odlitku možnou 
optimalizaci konstrukce a výrobního procesu, 
s využitím topologické optimalizace a 3D tis-
ku. Altair pøedstavil nejlepší praktickou ukázku 
tohoto pøístupu spoleènì se svým partnerem 
voxljet. V tomto procesu je forma ztraceného 
vosku vytvoøena pomocí 3D tisku a struktura 
souèásti je optimalizována a inspirována pøiro-
zenými tvary, které dokonale odpovídají tomu, 
co lze realizovat 3D tiskem. Simulaèní a opti-
malizaèní výpoèty již probìhly a vedly k další 
možné úspoøe hmotnosti o zhruba 11 % pøi 
zachování životnosti a tuhosti na stejné úrov-
ni jako u odlité èásti. Kalkulace koneèných 
nákladù jsou doposud nedoøešeny a budou 
jedním z klíèových faktorù rozhodnutí spoleè-
nosti Amazone, zda tento postup použijí pro 
sériovou výrobu. 

Na základě dříve definovaných zatížení a okrajových podmínek Inspire 

od solidThinking vypočítá optimální strukturu.

Vylepšování optimalizované geometrie v Inspire od SolidThinking.

Ve srovnání se svařovanou konstrukcí (vlevo) měla realizovaná odlitá verze nižší hmotnost a hladší tvarové 

přechody konstrukce, což vedlo k  menším odchylkám v tuhosti.

Příběh o úspěchu Amazone
„Pro optimalizaci konstrukce 

jsme použili program Inspire 

od firmy solidThinking. Díky 

specifické struktuře odlitku dle 

zatížení se zvýšila životnost 

2,5×, zatímco hmotnost byla 

snížena o 8 procent. Strojní 

zařízení dle nové konstrukce 

je již v provozu a i díky změně 

výrobní technologie se snížily 

výrobní náklady ve společnos-

ti Amazone o jednu třetinu.“

Sebastian Kluge

Amazone


