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Nástroj Altair SimSolid jsme v èasopisu CAD uká-
zali již ve druhém èísle letošního roku v èlánku 
Altair SIMSOLID – revoluce ve výpoètech. Velmi 
struènì pøipomínáme, že se jedná o nástroj pro 
strukturální analýzy, který díky pøevratné výpo-
èetní metodì zvládá bez síśování a v extrémnì 
rychlém èase ovìøení nejen jednoduchých kon-
strukcí, ale pøedevším složitých sestav o desít-
kách èi stovkách dílù.

Návrh a ověřování v SimSolidu
Vìøíme, že ètenáøe neurazíme, pokud ho ohlednì 
detailnìjších informací o SimSolidu odkážeme 
na výše zmínìný èlánek a tentokrát se zamìøí-
me na jeho využití pro konstrukci svaøovaných 
konstrukcí. Pro ovìøování jejich pevnosti je totiž 
SimSolid ideálním nástrojem.

Pøi nastavování FEM výpoèetního modelu 
svaøované konstrukce bývá èasovì nároèné 
síśování a nastavení všech kontaktù, resp. mo-
delování všech svarù. Bezsíśovací výpoèetní 
metoda první zdržení vyøeší sama a s druhým 
zdržením se lze v SimSolidu vypoøádat dvì-
ma zpùsoby. Buï nahrazením svarù pevnými 
kontakty, které lze automaticky vyhledat podle 

nastavené tolerance mezery nebo penetrace 
mezi jednotlivými díly. Ano, kontakty mohou 
být bez problému definovány i na (z dùvodu 
nepøesné geometrie) penetrujících dílech 
a pøesnost výpoètu tím není ovlivnìna. Nebo 
lze svary pøímo jako svary modelovat. Tam 
pak máme pøi definici 4 možnosti:
•  Automaticky najít svary mezi hlavním dílem 

a skupinou dalších dílù
•  Automaticky najít svary mezi všemi zvolenými díly 

navzájem (i mezi všemi díly svaøence naráz)
• Definovat svary na konkrétních hranách
•  Oznaèit CADové díly za svary, pokud jsou svary 

geometricky modelovány jako solidy

Doba trvání výpoètu pak závisí pochopitelnì 
na složitosti sestavy a hardwaru, ale jako pøí-
klad lze uvést sestavu na obrázku. Obsahuje 
3825 dílù, které jsou svaøeny na celkem 8728 
místech. Na bìžném stroji urèeném pro CAD 
konstruování pak výpoèet modální analýzy pro 
10 vlastních frekvencí zabere ménì než 11 mi-
nut. A podobnou dobu zabere pøedcházející 
pøíprava modelu.
Vždy, když je (svaøovaná) konstrukce dynamicky 
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nebo cyklicky zatìžována, je tøeba brát pøi di-
menzování do úvahy i únavová selhání. Efektivní 
využití vhodné technologie a analýzy únavy je 
nezbytnou souèástí zajištìní odolnosti proti úna-
vì a trvanlivosti všech mechanických souèástí. 
V éøe nekonèícího odlehèování dílù a sestav 
napøíè nejrùznìjšími odvìtvími nabývá analýza 
únavové životnosti na stále vìtší dùležitosti.

Na predikci únavy materiálu 
je Altair HyperLife
Altair HyperLife je komplexní a snadno pou-
žitelný nástroj pro predikci únavy pøímo pra-
cující s výsledkovými soubory FE analýz. Díky 
vestavìné bohaté databázi materiálù nabízí 
HyperLife øešení pro predikci únavové život-
nosti pøi statickém a pøechodovém zatížení 
v celé øadì prùmyslových aplikací. Nabízí intu-
itivnì použitelné a snadno nauèitelné grafické 
rozhraní, které zvyšuje efektivitu práce celým 
týmùm výpoètáøù.

Existují ètyøi primární metody pro výpoèet 
životnosti komponent a sestav. Stress-Life 
metoda pøedpokládá, že napìtí v prùbìhu 
zatìžování zùstávají vždy v elastické oblasti, 
i v místech koncentrací napìtí. Vìtšina životní 
kapacity je spotøebována nukleacemi malých 
mikrotrhlin. To je typické pro vysokocyklovou 
únavu (milióny cyklù), kde odolnost proti úna-
vì je závislá na jmenovitém napìtí a pevnosti 
materiálu. Metoda Strain-Life se používá v situ-
acích, kdy kolem koncentrací napìtí dochází 
k plastické deformaci. Pøíkladem by mohla být 
struktura, která má každý den jeden hlavní za-
tìžovací cyklus. Obì zmínìné metody poskytují 
predikci poètu zatìžovacích cyklù, po kterých 
dojde k vytvoøení pøibližnì 1 mm dlouhé trhli-
ny. Na to lze pak navázat analýzou rùstu trhlin. 
Ta odpovídá na otázku, jak dlouho bude trvat, 
než se trhlina rozpadne do koneèného lomu. 
Tøetí druh analýzy, kterou HyperLife nabízí, 

je výpoèet koeficientu bezpeènosti založený 
na Dang Van kritériu meze únavy, které se 
používá k pøedpovìdi, zda nìkterá souèást 
v celé své historii zatìžování selže. Ètvrtým 
– posledním – typem je pak analýza únavy 
svarù, která z dùvodu jejich složitého tvaru 
a zatìžování vyžaduje zvláštní ohledy.

Teplo ze svaøovacího procesu zpùsobuje 
lokální zbytková napìtí v tepelnì ovlivnìné 
zónì a geometrické deformace, které vedou 
k dodateènému namáhání a ke zmìnám ve 
vlastnostech materiálu poblíž svaru. Kromì 
toho se lokální geometrie podél tepelnì ovliv-
nìné zóny mìní po celé délce.

Zvládnutí zmínìných analýz je v Altair 
 HyperLife pomìrnì snadné. Dovolte to doklado-
vat popisem typického pracovního postupu:
1.  Naèteme výsledkový model standardní sta-

tické FE analýzy. V tuto chvíli HyperLife jako 
nový nástroj podporuje výsledkové soubory 
z OptiStructu, Nastranu, Abaqusu a  ANSYSu. 
Podpora dalších bude v blízkých nových ver-
zích rozšíøena obdobnì, jako je tomu u dlou-
ho zavedených nástrojù od Altairu.

2.  Z nabídky ètyø typù analýz zvolíme tu, která je 
pro øešení našeho problému nejvhodnìjší, a pøí-
padnì upravíme detailní parametry simulace. 

3.  Dále definujeme materiálové vlastnosti 
jednotlivých dílù sestavy (vèetnì napøíklad 
typu povrchové úpravy apod.), v èemž nám 
velmi pomùže bohatá databáze materiálù 

vycházející ze známých databází MATDAT 
a efatigue.com.

4.  V tuto chvíli zbývá zadat jen zatìžovací 
cyklus. Na výbìr máme z definice èasovì 
závislého signálu (který získáme napøíklad 
fyzickým mìøením), konstantní amplitudy, 
blokového namáhání a pøechodové ode-
zvy. Jejich kombinací definujeme pøísluš-
né „události“, které pak díl nebo sestavu 
cyklicky zatìžují.

5.  Nyní zbývá analýzu jen spustit a následnì 
zpracovat výsledky.

Pro podporu navrhování svaøovaných kon-
strukcí nabízí Altair i celou øadu dalších ná-
strojù, již dlouho zavedených a lety ovìøených, 
nicménì my se v tomto èlánku zamìøili na nové 
produkty, které ještì pøíliš známé nejsou, ale 
díky svým kvalitám se brzy rozhodnì dostanou 
do popøedí celého portfolia.

Pro bližší informace a pøípadnou pomoc 
s implementací zmínìných nástrojù do va-
šeho vnitropodnikového vývojového procesu 
jsou vám k dispozici odborníci z  Advanced 
 Engineering, s.  r. o. 


