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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou kovového 3D tisku, 

konkrétně metody DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a aplikací této 

metody na výrobu forem a nástrojů. Cílem práce je teoretické využití 

technologie DMLS k výrobě vložek s navrženým konformním chlazením. 

Teoretická část práce pojednává o technologických možnostech a 

omezeních výroby spékání kovových prášků. Praktická část práce je 

vypracována ve spolupráci s útvarem PSW-F Výroba metalurgického 

nářadí ŠKODA AUTO a. s. Zabývá se řešením problému vzniku objemové 

staženiny ve skříni převodovky MQ 200 GA (oblast nálitku START/STOP). 

Tento problém je řešen intenzivním zachlazením kritického místa pomocí 

autorem navrženého konformního chlazení. Navržené varianty chlazení 

jsou vyhodnoceny ze simulací odlití dílu skříně v softwaru PROCAST, kde 

je cílem zredukovat objem staženiny v kritickém místě a posunout 

staženinu do míst, kde budou vrtané otvory. U nejlepší navržené varianty 

chlazení dojde k redukci objemu staženiny o 36 %. Dále je tato varianta 

optimalizována pro 3D tisk s dosažením snížení hmotnosti dílů o 49 %, 

zkrácení výrobního času o 36 % a snížení budoucích výrobních nákladů o 

20 % vůči neoptimalizované variantě. Poté došlo k vyhodnocení kvality 

povrchu tištěných vzorků pomocí charakteristik Ra a Rz v závislosti na 

směru měření. Ze zkoušky rázem v ohybu byly zjištěny hodnoty vrubové 

houževnatosti v závislosti na směru tisku, orientaci vrubů a stavu 

materiálu. V závěru praktické části došlo k porovnání mechanických 

vlastností zjištěných pomocí zkoušky tahem u tištěného materiálu a 

konvenčně vyráběného. 

Klíčová slova: kovový 3D tisk, DMLS, konformní chlazení, výroba forem a 

nástrojů, mechanické vlastnosti 1.2709, kvalita povrchu 

 

 



 

Abstract 

This Diploma Thesis deals with issues of metallic 3D printing, specifically 

the method of DMLS (Direct Metal Laser Sintering) and the application of 

this method to the production of molds and tools. The aim of the thesis is 

to use DMLS technology for the production of insertions with designed 

conformal cooling. The theoretical part of the thesis deals with 

technological possibilities and limitations of the production of sintering 

metal powders. The practical section is elaborated in cooperation with the 

department PSW-F Production of Metallurgical Tools, ŠKODA AUTO. It 

deals with solving the problem of shrinkage in the gear housing MQ 200 

GA. This problem was solved by intensive cooling (created by the author of 

this thesis) of the critical spot with the designed conformal cooling. Cooling 

varient designs were evaluated from casting simulations using the 

PROCAST software, where the goal was to reduce the shrinkage volume in 

a critical location and move the shrinkage to the location of the drilled 

holes. The best designed cooling variant will reduce the amount of 

shrinkage by 36 %. Furthermore, this variant is optimized for 3D printing, 

achieving a 49 % reduction in parts weight, a 36 % reduction in production 

time and a 20 % reduction in future production costs compared to non-

optimized variant. The surface quality of the printed samples was 

evaluated using the Ra and Rz characteristics, depending on the direction 

of measurement. From the impact test, the notch toughness values were 

determined depending on the direction of printing, the orientation of the 

notches and the state of material. At the end of the practical part, the 

mechanical properties ascertained by the tensile test for the printed 

material and the conventional one were compared.  

Key words: metallic 3D printing, DMLS, conformal cooling, production of 

molds and tools, mechanical properties 1.2709, surface quality 
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Úvod 

Odvětví 3D tisku v moderní době přináší obrovskou škálu nových metod, 

technologií a aplikací, které i přesto, že se již používají, tak vývojově jsou na svém 

počátku a nevyužívají plně svůj potenciál. Proto řada společností stále hledá nové 

cesty pro zdokonalení svého produktu a tím i zvýšení ziskovosti. Zatímco tištění 

plastových dílů se již dá považovat za technologii, kterou si běžný člověk může 

pořídit a provozovat doma, tak u kovového 3D tisku to ještě nelze. Tiskárny na 

kov představují velkou finanční zátěž jak při pořízení stroje, tak i při jeho 

provozu. Samotný materiál (například u technologie DMLS je to kovový prášek) 

je v porovnání s konvenčně vyrobenými materiály drahou záležitostí. [1] 

 

Obrázek 1 3D tisknuté materiály (porovnání rok 2017/2018) [8]  

Jak lze vyčíst ze studie firmy SCULPTEO, tak tisk z kovových materiálu má 

rostoucí tendenci a oproti minulému roku stoupl o 8 %. V porovnání s tím plasty, 

které dlouhodobě vedou tento žebříček, jsou stále na prvním místě ale jejich 

použití kleslo o celých 23 %. Cílem práce je ukázat teoretické využití kovového 

3D tisku (technologie DMLS) při výrobě forem a nástrojů, a zároveň využít tento 

nástroj při řešení reálného problému. Dále optimalizovat navržený díl pro 3D tisk 

a tím zredukovat výrobní náklady, hmotnost dílů a čas výroby. Na závěr porovnat 

mechanické vlastnosti tištěného a konvenčně vyráběného dílu pro získání 

poznatků, jak se liší stejný materiál, když je vyráběný podstatně různými 

metodami. [8] 
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1. Aditivní technologie 

Principem aditivních technologií (aditivní výroba, v anglické literatuře používaný 

pojem Additive Manufacturing – AM), pod které kovový 3D tisk spadá, je 

přidávání materiálu vrstva po vrstvě do zhotovení dílu. U běžných technologií 

dochází k tomu, že materiál při výrobě ubíráme z připraveného polotovaru a tím 

dochází k velké ztrátě formou odpadu. Pomocí aditivních technologií tento odpad 

je odebrán již při navrhování dílu. Pokud zanedbáme např. obrobení přídavku na 

obrábění nebo finální tepelné zpracování, tak pomocí 3D tisku lze vyrobit díl, 

který může rovnou sloužit jako finální produkt. Tyto metody se označují jako 

Additive Fabrication (AF), které se následně dělí na:  

- Rapid Prototyping (RP), 

- Rapid Tooling (RT), 

- Rapid Manufacturing (RM). 

Tímto rozdělením se vykreslují i oblasti, kde se v dnešní době 3D tisk hojně 

využívá. Jednak je to oblast prototypové výroby (RP). Pro tuto oblast to přináší 

velkou úlevu z hlediska úspor na výrobu prototypů a nástrojů, které musely být 

dělané speciálně a na zakázku. Rapid Tooling vyjadřuje, že vyrobený díl bude 

sloužit jako nástroj pro další technologie. Tato oblast je v dnešní době úzce 

spojována především s využitím konformního chlazení, které právě díky 3D tisku 

lze umístit v blízkosti ploch, které chceme chladit, a které bychom pomocí 

běžných technologií nevyrobily. Poslední zmíněna kategorie Rapid 

Manufacturing charakterizuje díl jako plně funkční součást, v podstatě již hotový 

výrobek. [2]  

S nástupem koncepce Průmysl 4.0. lze jen stěží najít odvětví, které aditivních 

technologií nevyužívají. Zatímco dříve tyto technologie byly využívané především 

v prototypové výrobě, dnes se již setkáváme s využíváním tisku tam, kde to se 

strojírenskou výrobou nemá skoro nic společného např. výroba reklamních 

předmětů. 

Zde jsou uvedeny nejčastější příklady aplikací: 

- ověření funkčnosti, tvaru a napasování dílu do sestavy,  

- vytváření designu produktu,  
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- ergonomické studie,  

- formy a nástroje, zdravotnictví,  

- energetika,  

- letectví a kosmonautika,  

- a mnoho dalších… [1] 

Dle studie firmy SCULPTEO bylo 7 největších oblasti aplikací za období 

2017/2018 prototypová výroba, produkce, ověření koncepce (funkčnosti), 

marketingové vzorky, umění, vzdělání a poslední zmíněnou oblasti jsou koníčky. 

Největším nárůst byl zaznamenán v odvětví prototypové výroby a produkce. [8] 

 

Obrázek 2 Nejčastější aplikace z oblasti 3D tisku [8] 

1.1. Rozdělení aditivní výroby 

Dle normy ISO/ASTM 52900:2015 (Additive Manufacturing – General Principles 

– Terminology) se aditivní výroba rozděluje na 7 skupin:  

- vytlačování materiálu (Material extrusion),  

- nanášení tryskáním (Material jetting),  

- tryskání pojiva (Binder jetting),  

- laminace plátů (Sheet lamination),  

- fotopolymerace (Vat Photo – polymerization),  

- přímé energetické nanášení (Directed energy deposition),  

- spékání práškové vrstvy (Powder bed fusion). 
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Právě do poslední zmíněné skupiny spadá i technologie DMLS, která bude 

detailněji rozebrána v diplomové práci. Principem metod, které spadají do této 

skupiny, je že přivedená tepelná energie (ve formě laserového či elektronového 

paprsku) spéká práškový kov vrstvu po vrstvě. [3] 

1.2. Princip technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

Tato technologie byla objevená spoluprací firem Rapid Product Innovations (RPI) 

a Electro Optical Systems (EOS) v roce 1994. Podstatou procesu je tavení vrstev 

kovového prášku (částice o velikosti přibližně 20 µm) laserovým paprskem. 

Jedná se o první komerční technologii 3D tisku pomocí které šlo vyrobit kovový 

díl v jediném procesu. [4] 

Dle odborné studie firmy SCULPTEO se technologie DMLS momentálně drží na 

čtvrtém místě ze všech uvedených technologií 3D tisku (Obrázek 3). V čem ovšem 

tato technologie je na první místě je trend růstu v období 2017/2018. Jak lze vidět 

na obrázku, tak technologie DMLS zaznamenala 13 % nárůst za dané období, což 

je nejvíce z celého souboru. [8] 

 

Obrázek 3 Technologie 3D tisku dle využití (rok 2017/2018) [8] 
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Princip této metody je zobrazen na Obrázek 4. [4] 

 

Obrázek 4 DMLS – princip technologie [5] 

Po naimportování 3D CAD dat do softwaru (nejpoužívanější formát pro import je 

.STL) se zkontroluje, zda při importu dat nedošlo k chybnému nahrání geometrie 

dílu. Následně je potřeba vyhodnotit a zvolit vhodné umístění (napozicování) dílu 

na stavební paletu. Poté se zvolí tloušťka vrsty, která v tomto případě rozhoduje 

o přesnosti a rychlosti výroby. Čím tenčí vrstva bude zvolená, tím bude vytištěn 

výrobek s větší přesností, ale tím se také znatně prodlouží čas výroby. Na závěr si 

software na základě zvoleného materiálu rozdělí díl na vrstvy a tato data jsou 

odeslána na samotnou tiskárnu. [5] 

Samotný výrobní proces začíná nastavením množství prášku dávkovacím 

zařízením pro jednu vrstvu. Tuto vrstvu roztáhne rameno s keramickým břitem 

na povrch stavební palety tak, aby vrstva byla rovnoměrná podle zvolené 

tloušťky. Proměnné zaostření laserového paprsku se ovládá řídicím systémem 

stroje, stejně jako jeho trajektorie v oblasti vytvoření součásti – souřadnice X a Y. 

Osa Z se řídí dle posunu stavební palety o nastavenou hodnotu při každé změně 

vrstvy. Tímto řízením je umožněno dodržení tvarových tolerancí v rozmezí 0,1 

mm. V místě dopadu paprsku je kovový prášek roztaven (lokálně) a tím dojde 

protavení tohoto prášku k podkladové vrstvě. Následuje tuhnutí do pevného 

stavu. Pracovní atomosféra stroje je tvořená buď dusíkem nebo argonem. Argon 

se používá jako ochranná atmosféra pro tisknutí dílu z titanu. Pro běžně 
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používané materiály se používá především dusík, který chrání díly před 

oxidací.[5] 

Po samotném vytištění dílu se díl vyjme ze stroje. Poté následuje oddělení dílu od 

stavební palety např. pomocí metody dratového řezání. Prášek, který nebyl 

použit, se odsaje z pracovního prostoru do zásobníku a přefiltruje se pomocí 

filtračního zařízení. 98 % prášku lze znovu použít pro další výrobu. Na samotné 

součásti se následně odstraní podpůrné struktury a dále tento díl lze např. 

obrábět, brousit či leštit stejně jako klasický kovový materiál. Na závěr je důležité 

zmínit, že ve většině případu se materiál po vytištění a úpravě nechává tepelně 

zpracovávat. Tím dojde k výrazném zlepšení mechanických vlastností. [5] 

1.3. Konstrukce dílu pro DMLS 

Stejně jako každá výrobní technologie i DMLS má své zásady, které mají spíše 

doporučující charakter. Ovšem pokud je kladen cíl dosáhnout výroby kvalitního 

dílu s dobrou kvalitou povrchu a rozměrovou přesností je dobré se těmito radami 

při konstrukci dílu řídit.  

Tloušťka stěny (Obrázek 5) – minimální tloušťka stěny je 0,4 mm, ale konečným 

faktorem pro stanovení této hodnoty je materiál, orientace a parametry tiskárny. 

[6] 

Další zdroj neuvádí konkrétní hodnotu ale dodržuje pravidlo výška:tloušťka 

stěny musí být menší než 40:1. Pokud je stěna příliš silná může dojít 

k neefektivnímu využití materiálu a kvůli delším výrobním časům k vysokým 

výrobním nákladům. Proto na základě zkušeností doporučují využití voštinových 

nebo mřížkových konstrukcí, které sníží náklady na materiál a dobu práce při 

zachování strukturální integrity. [7] 

 

Obrázek 5 Minimální tloušťka stěny [6] 
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Velikost otvorů (Obrázek 6) – otvory o rozměrech mezi 0,5 mm až 6 mm mohou 

být tištěné bez podpor. Otvory s rozměry od 6 mm do 10 mm mohou také být 

tisknuty bez podpory, ale to již je omezeno orientací dílu. Horizontálně umístěné 

otvory s průměrem větším jak 10 mm vyžadují podporné struktury. [6] 

 

Obrázek 6 Velikost otvorů [6] 

Tento parametry zároveň vyjadřuje jednu z hlavních výhod technologie DMLS, 

jelikož právě kanály vytvořené v součástech nelze vytvořit pomocí konvenčních 

technologií. Další doporučení je od průměru 8 mm navrhovat kanál se slznou 

kapkou nebo diamantovým tvarem v horní části. Pomocí tohoto doporučení lze 

dosáhnout větších průměru kanálů při zachování stability tvaru. [7] 

 

Obrázek 7 Využití tvaru slzné kapky pro dosažení větších průměru [7] 

Samonosný úhel – úhel prvku vzhledem ke konstrukční desce. Každý materiál 

má trochu rozdílné vlastnosti, ale obecným předpokladem je vyhnout se 

konstrukci s úhlem menším než 45°. Hodnota tohoto úhlu se dá ovlivnit 

optimalizaci parametrů laseru. Na praktickém příkladu (Obrázek 8) lze vidět, jak 

se zhoršuje kvalita výtisku s poklesem samonosného úhlu. [7] 
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Obrázek 8 Příklad samonosných úhlů [7] 

Nepodporované převisy – tento parametr lze rozdělit na dvě problematiky. Jak 

lze vypozorovat z Obrázek 9 tak jsou to převisy (zobrazené v levé části obrázku) 

a „mosty“ (zobrazené uprostřed ukázky). [6] 

 

Obrázek 9 Nepodporované výstupky [6] 

Převisy představují značné omezení DMLS technologie. Doporučuje se převisy 

s větší hodnotou, než je 0,5 mm opatřit podpornou strukturou. Při nedodržení 

tohoto kroku může dojít k poškození dílu v tomto místě. Na Obrázek 10 lze spatřit 

vytištěné převisy od 0,1 mm do hodnoty větší než 1 mm. Lze zde opravdu spatřit, 

že 0,5 mm je rozdílová hodnota, od které převisy začínají být kritickým místem 

při vyhotovení této ukázky. [7] 
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Obrázek 10 Nepodporované převisy 

Pod pojmem most je myšlený povrch, který je podporová z dvou stran. Pro tento 

příklad je zobrazená praktická ukázka na Obrázek 11. Přípustná hodnota 

nepodložené plochy je vzdálenost 2 mm (nebo 2,5 mm ale již s horší kvalitou 

povrchu a hrany). Pokud je cílem dosáhnout velice kvalitního povrchu a hrany, 

tak se doporučuje dodržet hodnotu 1 mm. Dále na této ukázce lze spatřit vliv 

teplotního zatížení součásti (ohřevu a ochlazování). Při zvětšující se 

nepodporované vzdálenosti jsou mosty vtahované do nosných konstrukcí a 

vychylovány z původních poloh. [7] 

 

Obrázek 11 Nepodporované "mosty" 

Tolerance (Obrázek 12) – tolerance, které se dosahuje u vytištěných součásti 

záleží především na zvolené tloušťce vrstvy. Dle zdroje [6] lze dosáhnout 

tolerance ve směru tisku ± 1 tloušťka vrstvy. V rovině XY lze dosáhnout tolerance 

±0,127 mm. 
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Obrázek 12 Dosažená tolerance vytištěného dílu [6] 

Zdroj [7] přímo uvádí, že při tloušťce vrstvy 0,02 mm lze dosáhnout tolerance 

±0,076 mm a kvalitě povrchu odpovídající lití do písku. 

Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že všechny výše uvedené zásady se 

mění v závislosti na materiálu, umístění dílu a jeho orientace, tloušťce vrstvy a 

samotné tiskárně.  

Příkladem lze uvést reakci p. Davida Mullera na zdroj [7], kde ukazuje součást, 

která byla vytištěná s průměrem 48 mm bez jakýchkoliv podpor. Jako vysvětlení 

uvádí, že záleží právě především na stroji a optimalizaci technologických 

parametrů tisku. [7] 

 

Obrázek 13 Ukázka dílu s průměrem 48 mm [7] 
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1.4. Využití technologie DMLS při výrobě forem s konformním chlazením 

U forem pro vstřikolisování plastu a lití kovu se ještě dnes používají vrtané 

chladící kanály (dříve nebyla jiný možnost výroby). Zajištění optimálního 

ochlazování formy je proto obtížné, a někdy i technicky nemožné realizovat 

(např. pokud v prostoru, kde mají být vedeny kanály, jsou vyhazovače). Výsledné 

řešení chlazení proto nebývá ideální. [9] 

Díky dostupné technologii DMLS, která umožňuje vyrobit z hlediska tvaru a 

polohy chladící soustavu, která nemusí být (jako např. u vrtání) omezována 

výrobní technologii. O konformním chlazení (v zahraniční literatuře pojem 

Conformal cooling) se hovoří v případě, kdy chladící okruh je navržen tak, že je 

umístěn v nejkratší možné vzdálenosti od povrchu a kopíruje jeho tvar.  

Výsledkem je proudění chladicího média tam, kde je to nezbytně nutné a účelné. 

[9] 

 

Obrázek 14 Klasický chladicí okruh vytvořený vrtáním (vlevo) x konformní chlazení (vpravo) pomocí DMLS 
[10] 

Jak lze spatřit na Obrázek 14 tak díky technologii DMLS se otevírají diametrálně 

rozlišné možnosti při navrhování chlazení, které by konvenčním způsobem 

nebylo možné vytvořit. Přínosy, které konformní chlazení přináší, jsou 

následující:  

- redukce chladícího cyklu až o 50 %, 

- snížení deformací u plastových výlisků, 

- homogenní odvod tepla z části formy, 

- optimalizace chlazení dle vyráběného dílu, nikoliv dle dostupných technologií 

výroby. [9] 
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1.4.1. Příklad využití konformního chlazení 1. 

Pro lepší představení a ukázku řešení nasazení konformního chlazení bude 

představena případová studie společnosti INNOMIA a. s. při výrobě dílu 

zobrazeného na Obrázek 15, kdy se jedná o reklamní předmět „Držák plastového 

půllitru“.  [9] 

 

Obrázek 15 Vyráběný díl společnosti INNOMIA a. s. [9] 

Výchozí stav před nasazením konformního chlazení je zobrazen na Obrázek 16. 

Chlazení bylo vytvoření běžnou technologií vrtání. Materiál vložky byla ocel 

1.2343, čas chlazení 28,5 sekundy, čas výrobního cyklu jednoho dílu činil 38,9 

sekund a výroba celé vložky trvala 23 dní. [9] 

 

Obrázek 16 Vložka s vrtaným chlazením [9] 

Cílem tohoto projektu bylo nahradit klasické chlazení konformním a porovnat 

účinnost obou variant chlazení. Poté vyhodnotit deformaci výlisků, které 

vyprodukovaly obě metody a porovnat je mezi sebou.  
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Návrh a realizace řešení s konformním chlazením je zobrazen na Obrázek 17. 

Chladicí okruh byl navržen tak, aby odvod tepla z dutiny formy byl co největší a 

homogenní. Chladicí okruh byl vytvořen pomocí dvou větví s průměrem 

chladícího kanálu 3 mm. Materiál vložky byl zvolen 1.2709, čas chlazení byl 

zredukován na 16 sekund, čas výrobního cyklu jednoho kusu se snížil na 26,5 

sekundy a výroba vložky zabrala pouhých 13 dní. [9] 

 

 

Obrázek 17 Vložka s navrženým konformním chlazením [9] 

Výsledkem nasazení vložky s konformním chlazení přinesl redukci času chlazení 

o 43 %. Další podstatnou změnou je zkrácení výrobního cyklu o 31 %, což může 

podstatně vést ke zvýšení produkce vyráběného dílu. Kvalita výrobku byla 

zlepšená, jelikož vlivem lepšího chlazení dílu došlo ke snížení deformací ve 

výsledném výrobku. [9] 

 

Obrázek 18 Porovnání deformace výrobku obou variant chlazení [9] 
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1.4.2. Příklad využití konformního chlazení 2. 

S dalším využitím technologie DMLS, v souvislosti s konformním chlazením, se 

lze setkat při opravě vložek/forem. O uplatnění lze zejména uvažovat tam, kde je 

velký rozsah poškození a nelze využít navařování laserem.  

Názorným příkladem je Obrázek 19. V části A se nachází vložka horkého vtoku, 

která má narušené sedlo jehly. Proto celá horní část vložky byla oddělená 

drátořezem, k vidění v části B. Následně se oprava analyzovala pomocí CAD dat, 

kdy byla od celistvého modelu oddělená potřebná horní část vložky (detail v části 

C). Následně na vložku již mohlo být natištěno nové sedlo jehly. Výsledkem 

opravy je vložka zobrazená v části D. [11] 

 

Obrázek 19 Postup opravy vložky pomocí technologie DMLS [11] 

Vytištěný materiál měl v základním stavu mez pevnosti 1100 MPa a tvrdost 

kolem 38 HRC. Po tepelném zpracování však můžeme u opravené vložky získat 

až 1950 MPa meze pevnosti a tvrdosti kolem 53 HRC. [11] 
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1.5. Topologická optimalizace 

Z řečtiny „topo“ se překládá jako „místo“. Topologická optimalizace tudíž 

znamená umístění materiálu do logického místa tak, aby součást plnila svojí 

funkci. V praxi to znamená, že software pro topologickou optimalizaci využije 

složitých tvarů a nahradí tím původní konstrukci tak, aby nová vydržela zadané 

zatížení. Je přitom využito analýzy konečných prvků během postupných kroků 

(iterací). Z oblastí nízkého namáhaní se odebírá materiál, dokud se nedostane až 

na mez nosnosti. Výsledkem je součást, který má menší hmotnost při zachování 

pevnosti a funkčnosti. Postup topologické optimalizace je zobrazen na Obrázek 

20. [12] 

 

Obrázek 20 Topologická optimalizace objímky sedlovky[12] 

Dalším příkladem postupu využití topologické optimalizace na reálném díle je 

realizace projektu „Topologická optimalizace těhlice monopostového vozu“, 

který byl řešen Západočeskou univerzitou v Plzni. Na Obrázek 21 lze vidět 

postup, který byl realizován v modulu NX Topology Optimization. Aby 

optimalizace mohla být vytvořená, zde ještě muselo dojít k strukturální a modální 

analýze součásti provedené v NX Nastran 9. Výsledkem této optimalizace je 

redukce hmotnosti o více jak 41 % při zachování tuhosti a pevnosti součásti. [14] 
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Obrázek 21 Topologická optimalizace těhlice monopostového vozu [14] 

Bionické struktury, které jsou vytvářeny pomocí softwaru pro topologickou 

optimalizaci, nemusí mít jen účel snížení hmotnosti. Vytvořený díl (Obrázek 22) 

po optimálním napozicování do pracovního prostoru stroje nepotřebuje 

podpůrné struktury. V případě, že by se tiskl díl naležato (Obrázek 22 vpravo), 

tak technologie vyžaduje tisk podpor, které se následně musí odstranit. S tím také 

jsou spojeny i náklady na obrábění, otryskání, broušení a další dokončovací 

operace. Po úpravě dílu a vytištění (Obrázek 22 vlevo) v optimální poloze, lze díl 

vyrobit bez četných podpor po celé části dílu. Podpora je umístěná pouze ve 

spodní části výrobku, kde spojuje díl se základní paletou. [13] 

 

Obrázek 22 Příklad využití bionické struktury [13] 
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Další funkcí softwaru pro topologickou optimalizaci je možnost vytvoření 

odlehčených (nosníkových) struktur zobrazených na Obrázek 23. V odborné cizí 

literatuře se používá výraz „lattice structure“. Pokud by vyráběný díl byl dutý, tak 

s využitím podpor by šel vytvořit. Ovšem v takovém případě by nebyl dostatečně 

pevný. Proto dutá část výrobku se vyplní nosníkovou konstrukcí, která zvyšuje 

pevnost dílu a snižuje hmotnost vůči variantě, kdy díl byl vyroben jako plný kus. 

[13] 

 

Obrázek 23 Příklad využití odlehčených konstrukcí (lattice structure) [13] 

Na závěr bude uvedeno pár dostupných softwarů, které slouží pro topologickou 

optimalizaci. Patří mezi ně Abaqus, Altair, Ansys, Femap, Genesis, MSC Nastran, 

OptiStruct, Simulia a 3DXpert. [13] 
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1.6. Dostupné materiály pro výrobu technologií DMLS 

Materiály, ze kterých je možné tisknout, zpravidla vychází od doporučení výrobce 

3D tiskárny, kterou vlastníte. V případě, že dojde k nákupu např. stroje od firmy 

CONCEPTLASER, tak zároveň i prášek odebíráte od této firmy. Pro ukázku 

portfolia materiálů, které jsou dostupné pro DMLS, bude uveden příklad pro 

stroje firmy EOS a CONCEPTLASER. 

Zvlášť bude potom uvedená ocel 1.2709, která se používá pro tisk vložek v této 

diplomové práci. Tato ocel bude opět představená od obou výrobců. 

1.6.1. Portfolio materiálů pro EOS M 290 

Aluminium AlSi10Mg je typická slitina určená ke slévání. Vzhledem k výborným 

vlastnostem (z oblasti slévání) se tento materiál používá pro výrobu 

automobilových dílů s tenkými stěnami a složitou geometrii. Legovací prvky 

křemík a hořčík zde zaručují vysokou pevnost a tvrdost dílu. Další oblasti 

aplikace, vyjma automobilových dílů, je prototypová výroba. [15] 

CobaltChrome MP1 je superslitina, jejíž struktura je založená na kobaltu, 

chrómu a molybdenu. Je charakteristická pro svoje výborné mechanické 

vlastnosti, korozní odolnost a schopnosti odolávat vyšším teplotám. Mezi typické 

aplikace se řadí biomedicína (výroba implantátů) a vysokoteplotní aplikace 

v leteckých motorech. [15]  

NickelAlloy IN 625 je slitina na bázi niklu a chrómu. Tento materiál je obdobou 

materiálu DIN NiCr22Mo9Nb nebo W.Nr 2.4856. Disponuje vysokou pevnosti 

v tahu a odolnosti proti tečení. Proto se materiál využívá v leteckém průmyslu a 

k výrobě dílu do závodních automobilů. [15] 

NickelAlloy IN718 je materiál na bázi niklu. Materiál koresponduje s DIN 

NiCr19Fe19NbMo3 a W.Nr 2.4668. Jedná se o precipitačně vytvrditelnou chróm-

niklovou slitinu s dobrou pevnosti v tahu, dobrými únavovými vlastnostmi a 

odolnosti proti creepu do teploty 700 °C. Slitina také disponuje korozní odolnosti 

v různých korozních podmínkách. Z důvodu výše uvedených se slitina používá 

pro výrobu dílů pro turbínové motory a komponent pro vesmírný průmysl. [15] 

StainlessSteel 17-4PH je materiál z nerezavějící ocele. Chemické složení je 

obdobou evropské normy 1.4542 nebo DIN X5CrNiCuNb16-4. Používá se pro 
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svoje dobré mechanické vlastnosti a vynikající tažnost v laserově zpracovaném 

stavu. Aplikuje se například v prototypové výrobě. [15] 

Titanium Ti64 je slitina titanu Ti6AlV4. Je dobře známá jako lehká slitina 

s výbornými mechanickými vlastnostmi a kombinací korozní odolnosti + 

biokompatibility. Pro své vlastnosti se používá ve vesmírném průmyslu a 

biomedicinských aplikacích.  [15] 

Kromě výše uvedených materiálů se na daném stroji dají tisknout ještě výrobky 

z MaragingSteel MS1, StainlessSteel 316L, StainlessSteel CX, StainlessSteel PH1, 

Titanium Ti64ELI, Titanium Ti CP a NickelAlloy HX. [16] 

1.6.2. Portfolio materiálů pro M2 cusing, CONCEPTLASER 

CL 20ES je materiál ekvivalentní evropské normě 1.4404. Jedná se o 

korozivzdornou ocel, která se používá pro výrobu dílů, které vyžadují korozní 

odolnost nebo odolnost vůči některým kyselinám. [17] 

CL 31AL je hliníková slitina AlSi10Mg. Používá se pro tisk dílů, které budou 

vysoce mechanicky a dynamicky namáhané. Vhodný především pro 

prototypovou nebo malosériovou výrobu. [17] 

CL 41TI odpovídá TiAl6V4 ELI. Jedná se o titanovou slitinu, která se využívá pro 

výrobu lehkých technických součásti a lékařských implantátů. Dále se dá ještě 

tisknout CL 42TI, což je komerčně čistý titan třídy 2. Využití podobné jako u 

předchozí slitiny. [17] 

CL 91RW je materiál, který je známý jako Corrax. Jedná se o korozivzdornou 

nástrojovou ocel pro práci za tepla. Z tohoto materiálu se tisknou vstřikovací 

formy pro plasty, a také tento materiál disponuje certifikací pro balicí a lékařské 

produkty.  [17] 

CL 100NB je niklová superslitina, která se označuje Inconel 718. Používá se pro 

výrobu žárupevných součástí, které se následně využívají v energetickém a 

leteckém průmyslu. [17] 

Remanium star CL je chróm-kobaltová slitina, která byla pro CONCEPTLASER 

vyrobená firmou Dentaurum. Byla speciálně navržená tak, aby se dala používat 

pro zubní náhrady dle normy DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674. [17] 
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1.7. Porovnání základních mechanických vlastností konvenčních a DMLS 

materiálů (ocel 1.2709) 

1.7.1. EOS Maraging Steel MS1 

Jedná se o prášek martenzitické nástrojové oceli pro práci za tepla. Tento 

materiál odpovídá US klasifikaci 18 % Ni Maraging 300, evropské 1.2709 nebo 

DIN X3NiCoMoTi 18-9-5. Součást, která se vytiskne z tohoto materiálu, se dá 

snadno obrábět. Po doporučeném tepelném zpracování od výrobce (ohřev na 490 

°C, výdrž na teplotě 6 hodin a následné ochlazení na vzduchu) lze dosáhnout 

vlastností uvedených v Tabulka 1.[18] 

Tabulka 1 Mechanické vlastnosti materiálu MaragingSteel MS 1[18] 

Mechanické 
vlastnosti 

Stav 

Měření 
Po vytištění 

Po tepel. 
zpracování 

Mez pevnosti 
v tahu Rm [MPa] 

1100 ± 100 
2050 ± 100 

v horizontální rovině 
XY 

Mez pevnosti 
v tahu Rm [MPa] 

1100 ± 100 ve vertikální rovině Z 

Smluvní mez 
kluzu Rp0,2 

[MPa] 
1050 ± 100 

1990 ± 100 

v horizontální rovině 
XY 

Smluvní mez 
kluzu Rp0,2 

[MPa] 
1000 ± 100 ve vertikální rovině Z 

Tažnost A5 [%] 
10 ± 4 

4 ± 2 

v horizontální rovině 
XY 

Tažnost A5 [%] 10 ± 4 ve vertikální rovině Z 

Modul 
pružnosti E 
[GPa] 

160 ± 25 

180 ± 20 

v horizontální rovině 
XY 

Modul 
pružnosti E 
[GPa] 

150 ± 20 ve vertikální rovině Z 

Tvrdost [HRC] 33–37 50–56 
neměřeno v závislosti 

na orientaci 
Tepelná 
vodivost 
[W/m°C] 

15 ± 0,8 20 ± 1 
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1.7.2. CONCEPTLASER CL 50WS 

Jedná se opět o práškový materiál martenzitické nástrojové oceli (1.2709) pro 

práci za tepla, ovšem v tomto případě od výrobce CONCEPTLASER. Výrobce 

uvádí, že při doporučeném tepelném zpracování (ohřáti na 540 °C, výdrž na 

teplotě v rozmezí 6–10 hodin, a ochlazování přibližně 100 °C/h) vytištěné 

součásti budou mít mechanické vlastnosti (viz Tabulka 2) v závislosti na orientaci 

dílu vůči stavební paletě. [19] 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti materiálu CL 50WS po vytištění [19] 

Mechanické 
vlastnosti 

Orientace dílu vůči paletě 

90° 45° 0° 

Mez pevnosti 
v tahu Rm [MPa] 

1882 ± 14  1969 ± 39 1880 ± 29 

Smluvní mez 
kluzu Rp0,2 [MPa] 

1814 ± 25 1864 ± 75 1778 ± 27 

Tažnost A5 [%] 7 ± 1 5 ± 1 5 ± 1 

Modul pružnosti 
E [GPa] 

≈ 200 
 

Tvrdost [HRC] 52 52 52 

Tepelná 
vodivost 
[W/mK] 

 
≈ 20 

 

 

1.7.3. BÖHLER W720 

Tato martenziticky vytvrditelná ocel je opět ekvivalentní s W.-Nr. 1.2709, ovšem 

v tomto případě se jedná již o konvenčně vyráběný materiál. Výrobce uvádí 

použití ocele pro různé aplikace jako jsou namáhané díly pro letecký průmysl, 

raketovou techniku, tlakové nádoby, ozubená kola, nástroje pro hydrostatické 

lisování nebo nástroje pro tlakové odlévání slitin na bázi hliníku a zinku. Výrobce 

dodává zmíněný materiál jako kruhové tyče v průměrech od 14,5 do 121,5 mm 

nebo jako ploché tyče o šířce 200 mm a tloušťce 100 mm. Oba typy polotovarů se 

dodávají v žíhaném stavu a ploché tyče se navíc tryskají. Přehled mechanických 

vlastností daného materiálu je zobrazen v Tabulka 3.  [26] 
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Tabulka 3 Přehled mechanických vlastností materiálu BÖHLER W720 [26] 

Mechanické 
vlastnosti 

Stav 

Rozpouštěcí žíhání 
820 °C 1 h / vzduch 

Vytvrzené 430 °C  
3 h / vzduch 

Vytvrzené 480 °C  
3 h / vzduch 

Mez pevnosti 
v tahu Rm [MPa] 

980–1130 1720–1870 1860–2260 

Smluvní mez 
kluzu Rp0,2 [MPa] 

min. 650 min. 1620 min. 1815 

Tažnost A5 [%] min. 10 min. 8 min. 6 

Zúžení [%] min. 60 min. 45 min. 40 

Tvrdost [HRC] 32 51 55 

Nárazová práce 
DVM [J] 

min. 48 min. 24 min. 21 
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2. Úvod do praktické části 

Praktická část diplomové práce byla vypracována v úzké spolupráci se 

společností ŠKODA AUTO a. s., útvarem PSW-F Výroba metalurgického nářadí. 

Odborný dohled ze strany společnosti vykonával p. Ing. Aleš Kovář a specialista 

na simulace v softwaru PROCAST p. Marek Kuka. Spolupráce probíhala tak, že 

autor práce byl přijat na diplomantský pobyt formou závěrečné práce. 

Zpracování samotné diplomové práce bylo prostřednictvím odborných 

konzultací.   

Útvar PSW-F se zabývá konstrukcí a výrobou tlakových licích forem, kovacích 

zápustek a speciálního nářadí pro potřeby společnosti ŠKODA AUTO a. s. Veškeré 

nářadí, které je vyráběno v tomto útvaru, se vyrábí za pomocí nejmodernější 

techniky ve spojení se simulacemi dílčích procesů (např. simulace obrábění nebo 

simulace lití). Tento útvar také zajišťuje i servis vyráběného nářadí po celou dobu 

jeho životnosti. Mimo běžné činnosti, které se zde vykonávají, útvar PSW-F je 

veden tak, aby zaměstnanci se neustále rozvíjeli a vyvíjeli snahu o zdokonalování 

procesů prováděných na pracovišti. Mezi příklady se dá uvést inovační projekt 

Zdokonalování simulace lití, tuhnutí slitiny a teplotní bilance p. Ing. Pavla Šotky, 

kdy je snaha kladena na zvětšení přesnosti simulaci v softwaru PROCAST pomocí 

většího stupně validace okrajových podmínek, zvyšování výpočtových možností 

softwaru a hardwaru a nepochybně i prohlubováním zkušeností odborných 

pracovníků. Dalším projektem, pod který spadá i tato diplomová práce, je Využití 

technologie 3D metalického tisku při výrobě nářadí, jehož garantem je vedoucí 

útvaru PSW-F p. Ing. Filip Koliáš. Vize tohoto projektu je pořízení tiskárny do 

tohoto útvaru, pomocí které by mohlo být vyráběno např. nářadí s konformním 

chlazením nebo předsériové a zkušební díly. Momentálně útvar PSW-F 

nedisponuje 3D tiskárnou na kov, ale i přesto se snaží ve velké míře angažovat 

v oblasti kovového 3D tisku, kdy využívá buď koncernové spolupráce v rámci 

společnosti Volkswagen nebo ve spolupráci se studenty vysokých škol (např. 

ČVUT v Praze nebo TUL v Liberci).  
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3. Popis problému 

3.1. Odlitek 

V této diplomové práci je řešen praktický problém vzniku vady (staženiny) 

v odlitku skříně převodovky MQ 200 GA. Tento díl se vyrábí pomocí metody 

vysokotlakého lití. Obrázek 24 představuje výše uvedený odlitek s označením 

kritických míst. Lze zde spatřit, že se jedná o velice členitý díl na výrobu a jsou 

zde jisté oblasti, kterým se musí věnovat velká pozornost. To vyžaduje komplexní 

přístup a technologické myšlení. Jde především o to, že ve skutečnosti jsou tyto 

vady „provázané“ a pokud se pokusíte eliminovat vadu v jednom místě, tak bude 

hrozit, že některá jiná vada se na úkor řešené zvětší/zhorší. Oblast, která bude 

řešená v této diplomové práci je označena jako „Oblast 2“ na Obrázek 24. Detailní 

zobrazení problematické partie je znázorněno na Obrázek 25. Toto místo se 

nazývá „nálitek pro senzor sytému START/STOP“ (dále jen nálitek START/STOP), 

jelikož právě na toto místo je po konečném opracování dílu a finálních úpravách 

namontován tento senzor.  

 

Obrázek 24 Problematické oblasti na výrobku 
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Obrázek 25 Místo výskytu vady na výrobku 

3.2. Tlaková zkouška 

Po odlití dílu se v místě uvedeného nálitku vyvrtají dva otvory a poté díl 

pokračuje na tlakovou zkoušku, kterou musí projít každý odlitek. V rámci této 

zkoušky se hodnotí míra těsnosti dutiny odlitku, aby následně v ostrém provozu 

nedocházelo k úniku/prosáknutí oleje mimo skříň převodovky. Detail kritického 

místa po utěsnění otvorů na tlakové zkoušce je zobrazen na Obrázek 26.  

 

Obrázek 26 START/STOP systém při tlakové zkoušce 

Zde se však narazí na problém. Jak lze vidět na Obrázek 27, tak při vyhodnocení 

tlakové zkoušky za rok 2017 vychází, že 44 % dílů neprošlo 1. tlakovou zkouškou, 

tudíž bylo nutností je dále impregnovat. Z tohoto celku bylo 80 % dílů s vadou 

v oblasti nálitku START/STOP.  

Vzhledem k výrobním plánům společnosti ŠKODA AUTO a. s. v roce 2019 dojde 

k zdvojnásobení vyráběného množství této převodovky. Z tohoto důvodu by 

mohlo dojít k situaci, kdy zařízení na tlakovou zkoušku již kapacitně nebude 

stačit (z důvodu velkého množství dílů, které by musely procházet tlakovou 
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zkoušku na druhý pokus). Řešení, která v tomto případě přicházela v úvahu byla 

následující: 

-  koupě druhého zařízení na tlakovou zkoušku, 

-  zavedení 100 % impregnace každého dílu před 1. tlakovou zkouškou. 

Obě řešení, ač se zdají jednoduchá pro realizaci, tak představují finanční zátěž pro 

společnost. Proto se útvar PSW-F pokusil o redukci/odstranění vady již v procesu 

lití skříně této převodovky. Jednak intenzivním zachlazením kritického místa 

odlitku pomocí 3D tištěných vložek s konformním chlazením vsazených do 

tlakové licí formy (což je předmět této diplomové práce) a dále konstrukčně-

technologickými úpravami formy, které jsou uvedeny v sedmé kapitole. 

 

Obrázek 27 Vyhodnocení tlakové zkoušky za rok 2017 

Požadavek na kvalitu odlitých dílů je, aby po 1. tlakové zkoušce bylo 92 % dílů 

OK, a to z důvodu, že za stávajících podmínek není kapacitně možné po 

impregnaci provádět 2. tlakovou zkoušku u více než 8 % dílů.  

3.3. Analýza na rentgenu a elektronovém mikroskopu 

U dílů, které neprošly tlakovou zkouškou docházelo vlivem netěsnosti k 

prosakování kapaliny do vedlejšího otvoru se závitem (zobrazeno červenými 

šipkami na Obrázek 26). Tato vada je dobře patrná na snímcích z rentgenové 

kontroly odlitku (viz Obrázek 28).  

56%
44%

Vyhodnocení tlakové zkoušky v roce 
2017

Ø počet OK dílů po 1. tlakové zkoušce

Ø počet dílů na impregnaci
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Obrázek 28 Rentgenový snímek vady v nálitku START/STOP před a po obrábění 

Provedením detailnějšího rozboru pomocí elektronového mikroskopu lze dojít k 

závěru, že se jedná o objemovou staženinu. Ta zde vytváří „tunel“, který je 

příčinou netěsnosti a následného prosakování kapaliny. Detail je zobrazen na 

Obrázek 29.  

 

Obrázek 29 Pohled na vadu pomocí elektronového mikroskopu 
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3.4. Analýza v softwaru PROCAST 

U takto složitého odlitku bylo možné identifikovat a označit nálitek START/STOP 

za kritické místo již při návrhu a simulaci v softwaru PROCAST. 

 

Obrázek 30 Identifikace vady pomocí simulace v softwaru PROCAST 

Na Obrázek 30 jsou znázorněná některá kritéria pomocí kterých lze vznik reálné 

vady v odlitku predikovat ze simulace odlití dílu. Nepříznivě působí uzavřený 

plyn, konkrétně tlak tohoto plynu. Pokud se v simulaci vyskytne hodnota tlaku 

plynu nad 3 bary (identifikace pomocí barev v simulaci: přetlak plynu> 3 = 

červená) je potřeba toto místo označit jako kritické a sledovat ho. Je to 

zapříčiněno tím, že vzduchovou kapsu nedokáže okolní kov stlačit, a proto zde 

hrozí vyšší riziko vzniku vady. Na vznik vady má také velký vliv velké množství 

materiálu v nálitku START/STOP (velký objem, silná stěna), kdy toto místo tuhne 

jako jedno z posledních a není tak doplňováno taveninou z okolí. Spojením těchto 

kritérií a mnoha dalších, které jsou v simulačním softwaru PROCAST k dispozici, 

již sám software predikuje v tomto místě vznik staženiny o objemu 0,186 cm3. 

 

 

 

 

V = 0,186 cm3  
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4. Návrh řešení 

Jak bylo uvedeno výše, tak skříň převodovky MQ 200 GA je vyráběna metodou 

vysokotlakého lití. Tlaková licí forma se skládá z několika části. Část, která je 

stěžejní pro řešení této diplomové práce se nazývá „levé šoupě“ a je vyobrazena 

na Obrázek 31 a Obrázek 32. Obrázek 31 představuje výchozí stav šoupěte před 

aplikací vložek s konformním chlazením. Zde je vidět, že chlazení je vytvořeno 

konvenčním způsobem. Místo, které svou konturou vytváří nálitek START/STOP 

není v této variantě cíleně chlazeno.   

 

Obrázek 31 Levé šoupě tlakové licí formy pro skříň převodovky MQ 200 GA výchozí varianta 

 

 

Obrázek 32 Levé šoupě tlakové licí formy pro skříň převodovky MQ 200 GA + vložky s konformním chlazením 

Vložka I. 

Vložka II. 



 

39 
 

Na  Obrázek 32 je navrhované řešení aplikace vložek s konformním chlazením do 

levého šoupěte. Jsou zde modře znázorněny vložky I. a II., které vytváří konturu 

kolem nálitku START/STOP.  

Využití technologie kovového 3D tisku při výrobě metalurgického nářadí otevírá 

možnost vytvoření konformního chlazení a jeho použití pro intenzivní zachlazení 

kritického místa. Někdy se tomu laicky přezdívá „vrtání za roh“, a to hlavně 

z důvodu „téměř“ neomezené možnosti navržení chladících kanálků tak, jak by se 

konvenčními metodami jen stěží vytvořily.  

Při zvážení konkrétního problému a jeho eliminace, se lze zaměřit na dva 

konkrétní cíle, které pomohou s vyřešením netěsnosti odlitku po odlití. V první 

řadě se pokusit o co největší zmenšení objemu staženiny, nebo dokonce úplnou 

eliminaci staženiny z nálitku START/STOP. Dalším řešením je posunutí staženiny 

do oblasti budoucí díry, jelikož při následném obrábění by tento problém byl 

eliminován vrtáním této díry a zánikem staženiny.  
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5. Realizace řešení 

5.1. Vstupní parametry pro simulace 

Simulace odlití skříně převodovky MQ 200 GA probíhá v programu PROCAST.  

a) Vstupní parametry pro simulace odlitku jsou následující:  

- materiál odlitku    hliníková slitina AlSi9Cu3 

- specifická tepel. kapacita                 880J/kg.K 

- hustota   při 588 °C = 2500 kg/m3 při 20 °C = 2680 kg/m3 

- tepel. vodivost při 588 °C = 78,4 W/m.K při 508°C = 161,6 W/m.K 

- tepel. roztažnost při 588 °C = 2,25.10-5 1/K při 508 °C = 2,6.10-5 1/K 

- vstupní teplota hliníkové slitiny            v naříznutí formy cca 600 °C  

- teplota likvidu hliníkové slitiny   588 °C 

- teplota solidu hliníkové slitiny   508 °C. 

b) Pro nástroj platí:  

- materiál nástroje                      nástrojová ocel 1.2343 (H11) 

- specifická tepel. kapacita                     452 J/kg.K 

- hustota                                                  při 20 °C = 7800 kg/m3 

- tepel. vodivost při 30 °C = 40,9 W/m.K při 200 °C = 33,4 W/m.K  

       při 350 °C = 31,3 W/m.K 

- tepel. roztažnost    při 30 °C = 1,34.10-5 1/K        

       při 350 °C = 1,43.10-5 1/K. 

c) Pro řešené vložky jsou materiálová data následující: 

- materiál vložek     nástrojová ocel 1.2709 

- specifická tepel. kapacita                     450 J/kg.K 

- hustota                                                  při 20 °C = 8334 kg/m3 

- tepel. vodivost při 30 °C = 18,6 W/m.K při 200 °C = 19,5 W/m.K  

       při 350 °C = 20,2 W/m.K 

- tepel. roztažnost    při 30 °C = 1,93.10-5 1/K        

       při 350 °C = 1,95.10-5 1/K. 

d) Pro strojí platí:  

- tlak pístu, který žene roztavený kov do formy činí 90 MPa, 

- teplota chladicího média (nastavitelná na stroji), které proudí ve vložkách, je 

nastavená na 70 °C (může se měnit v rozsahu 30–180 °C). 
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e) Pro takt lití platí: 

- průběh odlití skříně této převodovky v jednotlivých pracovních operacích je 

vidět v Tabulka 4. Celková doba cyklu vyrobení jednoho kusu je 95 sekund.  

Tabulka 4 Časová posloupnost operací s celkovou dobou cyklu 

 

Jsou zde vypsány jednotlivé operace a počáteční čas, kdy uvedený proces začíná. 

Zde stojí za zmínku, že podstatnou část z celého cyklu zabírá ošetřování formy. 

Přesto, že se nejedná již o výrobní operaci, tak je to velice důležitá součást 

procesu, která přispívá ke zvyšování životnosti metalurgického nářadí, ale také 

má jistý vliv na kvalitu výsledného odlitku.  

5.2. Kritéria hodnocení simulace v softwaru PROCAST 

Kritéria, pomocí kterých budeme hodnotit výsledky jednotlivých simulaci, jsou 

následující:  

- teplotní pole, 

- rychlost kovu při plnění odlitku, 

- přetlak plynu, 

- HOT SPOT (nejdéle tuhnoucí místo), 

- staženiny. 

Teplotní pole [°C] 

Zobrazuje rozdíl teplot v určité oblasti. V tomto případě je důležité sledovat 

teplotní pole celého šoupěte v průběhu jednotlivých procesů celého výrobního 

taktu. Důvodem je značný rozdíl teplot způsobený konformním chlazením. [20] 
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Obrázek 33 Ukázka teplotního pole na šoupěti 

Rychlost kovu při plnění odlitku [m/s] 

Zobrazuje rychlostní pole kovu při plnění dutiny formy a je zejména důležité pro 

navrhování vtokové soustavy a tvarovou optimalizaci odlitku. Toto kritérium se 

používá pro sledování změn rychlostí proudění kovu v závislosti na tloušťce 

stěny nebo na složitosti některé části odlitku. [20] 

 

Obrázek 34 Ukázka kritéria rychlosti kovu při plnění 

Přetlak plynu [bar] 

Kritérium zobrazuje místa, kde vlivem uzavření plynu tekutou fázi kovu by mohlo 

dojít ke vzniku přetlaku. Zde je přímo doporučeno od výrobce hlídat místa, kde 
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tlak uzavřeného plynu překročí 3 bary. Pokud se takové místo v odlitku 

vyskytuje, tak by mělo být označené jako kritické a mělo by být řešeno. Pokud se 

nejedná o místo, kde by uzavřený plyn mohl uniknout do spáry mezi díly formy, 

tak je třeba se postarat o kroky, které povedou k eliminaci těchto kritických míst. 

Těmito kroky mohou být úprava rychlosti plnění, vložení ledvinek atd. 

Extrémním příkladem přetlaku plynu jsou hodnoty kolem 5 barů, jelikož takto 

vysoký přetlak již může způsobit dokonce explozi plynu v tekutém kovu a mít za 

následek velký vznik mikrobublinek v okolí exploze. [20] 

 

Obrázek 35 Kritérium přetlaku plynu v PROCAST 

Hot Spot [s] 

Kritérium statického charakteru, které zobrazuje nejdéle tuhnoucí místa 

v odlitku na konkrétních místech. Pro lepší vyhodnocení se pozoruje v řezu a při 

odlití reálného výrobku se porovnává s výsledky z CT. Dále je důležité toto 

kritérium posuzovat ve vazbě na staženiny. Pokud se obě tyto vady vyskytují na 

jednom místě, tak zde zřejmě dochází k odříznutí tohoto místa od působení 

dotlaku. [20] 
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Obrázek 36 Ukázka kritéria nejdéle tuhnoucích míst v odlitku (HOT SPOT) 

Staženiny [%] 

Pomocí tohoto kritéria lze zobrazit místa s výskytem staženin, resp. místa 

náchylná na nebezpečí vzniku objemové staženiny. Toto kritérium je možné 

sledovat i dynamicky a vytvořit si pohled na tvorbu staženiny během tuhnutí. 

Procentuální hodnota staženiny ukazuje na procento chybějícího kovu v prvku. 

Objem výsledné staženiny pro vyhodnocení umí software PROCAST vypočítat. 

Dále je možné prvek převést do pracovního formátu .STL a pomocí CAD modelářů 

ho načíst a použít pro další analýzu. [20] 

 

Obrázek 37 Staženiny v PROCAST + poloha staženiny vůči budoucím otvorům 
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5.3. Výchozí varianta 

Levé šoupě tlakové licí formy (viz Obrázek 38), bylo řešeno jako jeden celistvý díl 

s kruhovou vložkou, která nebyla chlazená. Chlazení v místě nálitku START/STOP 

nebylo v té době lokálně řešeno. 

 

Obrázek 38 Levé šoupě bez úpravy pro využití konformního chlazení 

Nyní bude provedena analýza simulace tlakového lití skříně převodovky s výše 

uvedenou konfigurací levého šoupěte. Obrázek 39 představuje teplotní pole na 

začátku celého cyklu. Je zde vidět téměř rovnoměrné rozložení teplot skoro po 

celé části tvaru. Toto teplotní pole je důležité sledovat zejména u dalších 

vyhodnocovaných variant s použitím konformního chlazení, jelikož právě 

chladicí okruh nám lokálně může změnit teploty řadově až o stovky °C.  

 

Obrázek 39 Teplotní pole před plněním formy (na konci ofuku) výchozí varianta 
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Dále fáze plnění. Přetlak plynu, znázorněný na Obrázek 40, vypovídá o tom, že v 

tomto nálitku hrozí nebezpečí uzavření plynu. Přesto, že hodnota tlaku není 

kritická (červená barva pouze na frontě plnění = tam kde slitina hliníku tlačí 

vzduch, jinak hodnoty ve žluté oblasti), je třeba toto místo mít na paměti a 

prověřit ho pomocí jiných kritérií.  

 

Obrázek 40 Přetlak plynu v nálitku START/STOP výchozí varianta 

Nyní k fázi tuhnutí. Kritérium, které může pomoct s predikcí výsledné vady je 

frakce solidu a je znázorněno na Obrázek 41. Zde je vidět, že poslední místo, kde 

dochází k tuhnutí kovu se nachází přímo uvnitř nálitku START/STOP. Již pomocí 

tohoto kritéria lze odhadnout, že v tomto místě se bude vyskytovat vada. 

 

Obrázek 41 Frakce solidu 73,8 % výchozí varianta 
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Na závěr analýzy této varianty se vyhodnotí Obrázek 42 a Obrázek 43. Jsou na 

nich znázorněná místa s pravděpodobností vzniku objemové staženiny. Zde lze 

spatřit, že skutečně v kritickém místě (z předešlých kritérií) dochází ke vzniku 

objemové staženiny o objemu 0,186 cm3.  

 

Obrázek 42 Finální staženiny výchozí varianta 

 

Obrázek 43 Poloha staženiny vůči vrtanému otvoru výchozí varianta 

Z hlediska polohy staženiny je tato varianta přijatelná, jelikož staženina se 

nachází přímo v místě budoucího otvoru. Z posouzení výchozí varianty plyne, že 

toto místo představuje jedno z problematickým oblasti na odlitku a je potřeba ho 

řešit. Za řešení lze považovat jednak výrazné zmenšení objemu výsledné 

staženiny, ale také posunutí staženiny do polohy budoucí díry.   
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5.4. Vstupní podmínky pro návrh konformního chlazení 

První omezení, které vyplývá z Obrázek 32, se týká šoupěte. Vytisknout celé 

šoupě jako finální díl na 3D tiskárně je v této době jednak finančně náročné, ale i 

dost složité, jelikož na to je potřeba tiskárna s obrovským pracovním prostorem. 

Proto je nutné se zaměřit na montované vložky a alokaci konformního chlazení 

do těchto nástrojů (viz kapitola „Návrh řešení“).  

Jak lze vidět na Obrázek 44, tak reliéf obou vložek obklopuje kritické místo 

nálitku z obou stran. Proto vložky I. a II. jsou jednoznačně tvarově definovány a 

nemohou se měnit. (viz Obrázek 45).  

 

Obrázek 44 Pozice vložek vůči odlitku 

 

Obrázek 45 Tvar vložky I. (nalevo) a vložky II. (napravo) 
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Dále se vybízelo spojení obou vložek do jednoho celistvého dílu, který by 

obsahoval pouze jeden chladicí okruh (Obrázek 46). Tato varianta ovšem 

přinášela velká omezení, především z hlediska regulace chlazení. Útvar PSW-F 

potřeboval toto chlazení separovat pro každou vložku samostatně, aby bylo 

možné v případě potřeby chladit pouze jednu z vložek, nebo použít různé teploty 

pro každou vložku. Další výhoda rozdělených vložek vychází z jejich výměny při 

opravách. V případě, že dojde k poškození některé z vložek, lze tento díl vyměnit 

separátně a druhá vložka může fungovat dále bez potřeby výměny. 

 

Obrázek 46 Návrh spojení obou vložek s jedním systémem chlazení 

Další podmínka se týká polohy děr, které slouží jednak pro přívod a odvod 

chladicí kapaliny, ale také pro montáž vložek do šoupěte. Poloha je jednoznačně 

definována výkresy, a proto se musí při navrhování konformního chlazení dbát 

na umístění těchto prvků. Výkresy obou vložek s přesnou definicí poloh 

jednotlivých otvorů jsou k dispozici v příloze 1. a 2. 

Ze všech vytvořených variant konformního chlazení jsou vybrány čtyři nejlepší 

varianty. Tyto varianty jsou dále jednotlivě popsány a vyhodnoceny. Na konci této 

kapitoly je vytvořen stručný přehled výsledků jednotlivých variant z hlediska 

polohy a objemu výsledné staženiny v porovnání s výchozí variantou. 
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5.5.  Varianta 1 

5.5.1. Návrh konformního chlazení 

Pro navržení a vytvoření konformního chlazení byl použit software 

SOLIDWORKS 2017 – Education edition, který je volně přístupná pro studenty 

ČVUT. Samotné kanály byly vytvářené pomocí nástroje „3D SKICA“, kdy byla 

vytvořená dráha chladicího kanálu, a za pomocí nástroje „PŘIDAT/ODEBRAT 

TAŽENÍM PO KŘIVCE“ a vytvořené kružnice o požadovaném průměru, bylo 

vytvořeno samotné konformní chlazení. 

První navržená varianta konformního chlazení je na Obrázek 47. Vytvořený kanál 

má kruhový průřez o průměru 5 mm. Ve vložce I. je dráha vytvořená pomocí čtyř 

pomyslných smyček. Dvě z těchto smyček se nachází v prostoru pod zkosenou 

části vložky. Další dvě pokrývají zbylou část vložky, a slouží především 

k zachlazení vodorovné části a reliéfu. Vložka II. obsahuje tři smyčky, které jsou 

vytvořené záměrně tam, kde vložka těsně obklopuje problematické místo (nálitek 

START/STOP). 

 

   

Obrázek 47 Design chlazení Varianta 1 

4.5.2 Vyhodnocení varianty 1 

Vyhodnocení varianty začne náhledem na teploty, které se vyskytují v oblasti 

levého šoupěte, kde se nachází navržené vložky, a budou se tyto teploty sledovat 

v jednotlivých procesech celého taktu. 
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Momentálně je proces na počátku cyklování (tzn. před plněním). Jelikož jde o 

cyklický děj, tak je to zároveň i výsledek teplotního pole po závěrečné operaci 

konec ofuku, jelikož právě touto operací se opět vrátíme na začátek celého 

procesu.  

 

  

Obrázek 48 Teplotní pole před plněním formy (na konci ofuku) Varianta 1 

Na Obrázek 48 je vidět ochlazování vložky konformním chlazením. Díky přiložené 

teplotní stupnici lze indikovat, že díky funkčně navrženému chladícímu okruhu 

jsou ve vložce teploty řádově o 50–100 °C nižší než na zbytku formy. Ovšem je 

tady zaznamenána i negativní vlastnost. Jak bylo zmíněno autorem, tak chladicí 

okruh nelze během procesu regulovat. Tudíž vložky jsou permanentně chlazeny 

z okruhu. Momentálně je proces na samém začátku (poté co došlo k ošetření 

formy), kdy forma by správně měla být ochlazována rovnoměrně v celé ploše. Dle 

Obrázek 48 vidíme, že toto ochlazování probíhá rovnoměrně, ovšem to neplatí 

pro vložky, které díky neustálému proudění kapaliny v chladícím okruhu jsou 

podchlazeny vůči ostatním částem o teploty výše uvedené. Pokud má být tento 

jev vyhodnocen, tak v této fázi je spíše na škodu, jelikož v přechodu mezi 

vložkami a zbytkem šoupěte může docházet vlivem rozdílných teplot (a to i o 100 

°C) k pnutí, rozměrové nestabilitě či jiným jevům.  
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Počátek cyklování byl vyhodnocen. Poté se forma uzavře a dutina formy se zaplní 

roztaveným kovem. V čase 35 sekund se forma opětovně otevře a teplotní průběh 

z této operace je vidět na Obrázek 49.  

 

Obrázek 49 Teplotní pole po otevření formy Varianta 1 

Zde jsou teplotní rozdíly mezi navrženými vložkami a zbytkem šoupěte ještě 

markantnější. Zatímco na vložkách se teploty pohybují kolem 150 °C, tak 

v některých částech šoupěte vidíme místa, kde se teplota stále drží přes 400 °C.  

Dále je zde teplotní pole po vyjmutí dílu. Forma se pomalu ochlazuje vlivem 

okolního prostředí a teploty intenzivně klesají. Co se týče vložek, tak ty již v této 

fázi jsou ochlazeny na přibližnou teplotu 100 °C. Zde se však projevují další 

komplikace. Teplotní pole po vyjmutí dílu (Obrázek 50) se kontroluje záměrně. 

Důvodem je, že po této operaci následuje ošetření formy nanášením separačního 

prostředku. Optimální teplota k nanášení prostředku leží mezi 200 a 300 °C. Tato 

teplota by v žádném případě neměla klesnout pod 150 °C, jelikož bude ovlivněná 

funkčnost tohoto prostředku. V případě této varianty, vlivem výše zmiňovaného 

nedostatku (permanentního chlazení), dochází k poklesu teploty na vložkách pod 

minimální hodnotu, která musí být dodržená při nanesení separačního 

prostředku. Řešením tohoto problému by byla možnost regulace chladicího 

okruhu nebo změna teploty chladicího média. 



 

53 
 

 

Obrázek 50 Teplotní pole po vyjmutí dílu Varianta 1 

Vliv samotného ošetření (postřiku separačním prostředkem), a zejména teplotní 

pole na jeho konci je také sledováno, a je k dispozici na Obrázek 51. Je zde 

přehledně vidět, jak téměř celé šoupě je rovnoměrně ochlazeno a ošetřeno v celé 

své ploše. Dále se provádí ofuk formy a celý cyklus tohoto taktu se vrací na svůj 

začátek. 

 

Obrázek 51 Teplotní pole na konci nanesení separačního prostředku Varianta 1 

Nyní se přejde do fáze plnění formy. Prvním kritériem, který pomůže při analýze 

simulace plnění bude rychlost kovu při plnění formy (Obrázek 52).  
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Obrázek 52 Rychlost kovu při plnění Varianta 1 

Po zaměření na oblast nálitku START/STOP, jsou zde k vidění místa, kde došlo 

k takovému zachlazení konformním chlazením, že rychlost plnění je buď v řádech 

jednotek m/s nebo má nulovou hodnotu. To může mít za následek negativní i 

pozitivní účinky. Mezi pozitivní patří to, že rychlým zachlazením velkého objemu 

materiálu došlo k posunutí či zmenšení rizika výskytu staženiny v místě nálitku 

START/STOP. Negativním důsledkem může být výskyt staženin v okolních 

oblastech nálitku, jelikož přes místa, kde je rychlost plnění 0 m/s, je zabráněno 

postupu dalšího kovu, který si musí najít jinou cestu. To může také vést 

k uzavírání tepelných uzlů, tvorbě staženin, vytvoření vzduchových kapes aj. 

Při analýze poslední zmiňované charakteristiky, aneb tvorby vzduchových kapes, 

v první řadě je třeba vyhodnotit přetlak plynu. Pomocí Obrázek 53 je vidět, že 

hodnota přetlaku v nálitku se drží kolem 1 baru, a je tudíž přijatelná. Ovšem zde 

lze také vypozorovat, že na konci nálitku se vzduch uzavírá do uzlu, který sice na 

Obrázek 53 není zcela uzavřen, ale je to další záminka k tomu, aby toto místo bylo 

dále kontrolováno.  
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Obrázek 53 Přetlak plynu v nálitku START/STOP Varianta 1 

V poslední fázi vyhodnocení varianty 1. je fokusace na tuhnutí odlitku.  

 

Obrázek 54 Frakce solidu 33,6 % Varianta 1 
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Obrázek 55 Frakce solidu 71,3 % Varianta 1 

Přechod z tekuté do tuhé fáze je vyobrazen na Obrázek 54 a Obrázek 55. Tento 

přechod odhaluje problém, který zde nastává. Stěna, která obklopuje nálitek 

START/STOP, je díky své tloušťce, ale také díky intenzivnímu zachlazení, ztuhlá 

již při 33,6 % frakce solidu (viz Obrázek 54). To má za následek, že dále zde 

nemůže docházet vlivem dotlaku k doplnění chybějící taveniny (tato místa jsou 

odříznuta), a proto je zde velké riziko vzniku vady na odlitku. Poslední tekuté 

místo v nálitku START/STOP lze spatřit na Obrázek 55 a lze zde predikovat vznik 

staženin.  

 

Obrázek 56 Analýza HOT SPOT Varianta 1 
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Obrázek 57 Finální staženiny Varianta 1  

Dalším potvrzením tohoto faktu je i výsledek z analýzy HOT SPOT. Ta ukazuje 

nejdéle tuhnoucí místa v odlitku a zároveň tím i predikuje možný vznik objemové 

staženiny. Tento HOT SPOT se nachází přímo v posledním tekutém místě 

z předchozí analýzy. Závěrečné vyhodnocení varianty je provedeno pomocí 

kritéria vzniku staženin a polohy této staženiny vůči budoucím otvorům, které 

budou následně vrtané pro systém START/STOP. Na Obrázek 57 je vidět, že 

nedošlo k odstranění vady z odlitku. Objem staženiny se snížil vůči výchozí 

variantě na 0,175 cm3 (přibližně o 6 %). Patrným nedostatkem této varianty vůči 

výchozí je fakt, že vada byla posunutá do kritického místa, nýbrž částečně 

zasahuje do oblasti mezi dvěma otvory (Obrázek 58). 

 

Obrázek 58 Poloha staženiny vůči vrtanému otvoru Varianta 1 
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5.6. Varianta 2 

5.6.1. Návrh konformního chlazení 

Design další, v pořadí druhé, varianty konformního chlazení je k vidění na 

Obrázek 59. Podstatnou změnou provedenou v této variantě je redukce průměru 

chladicího kanálu na 4 mm, úprava geometrie drah, pomocí kterých byl okruh 

vytvořen a přidání dalších smyček pod plochy, které nebyly zachlazeny ve 

variantě 1. a ty jsou také znázorněny na Obrázek 59. Redukce průměru v této 

variantě byla provedena z důvodu větší tuhosti a bezpečnosti vytištěného dílu.  

 

Obrázek 59 Design chlazení Varianta 2 

5.6.2. Vyhodnocení varianty 2 

Průběh vyhodnocení této a následujících variant již bude obsahovat pouze popis 

výrazných změn, které by mohly do jisté míry ovlivnit objem či polohu objemové 

staženiny.  

Co se týče teplotních polí v jednotlivých fázích cyklu, tak zde k žádným 

podstatným změnám nedochází.  

První podstatnou změnu lze zaregistrovat u kritéria rychlosti plnění kovu 

v odlitku (k dispozici na Obrázek 60). Oproti variantě 1. lze vypozorovat, že takto 

navržená chladicí soustava efektivněji zachladila lokální oblast nálitku 

START/STOP. Je to patrné z toho, že rychlost kovu v celém nálitku se ustálila 

(kladný účinek), ale také se snížila (záporný účinek).  
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Obrázek 60 Rychlost kovu při plnění Varianta 2 

K další výrazné změně došlo u kritéria přetlaku plynu. Ve variantě 1. hrozilo velké 

nebezpečí uzavření vzduchové kapsy. Díky rozdílným teplotám povrchu formy 

proudí kov jinou rychlostí, a tudíž vytváří jiné proudění plynu. Plyn se tak 

v nálitku neuzavře (patrné z Obrázek 61), jelikož došlo rozšíření této oblasti vůči 

variantě 1., a tím zároveň i ke vzniku dalších cest, kudy tento plyn může 

postupovat dále do odlitku.  

 

Obrázek 61 Přetlak plynu v nálitku START/STOP Varianta 2 

Dále došlo k výraznému zmenšení posledního místa tuhnutí. Vlivem 

efektivnějšího zachlazení (hlavně díky lepšímu rozložení chladicího okruhu) 

navrženého ve variantě 2., lze vypozorovat z analýzy kritéria HOT SPOT (Obrázek 
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62) jak zde dochází k podstatnému zmenšení tohoto místa (vzhledem k variantě 

1.). 

 

Obrázek 62 Analýza HOT SPOT Varianta 2 

Největší a nejpodstatnější změny jsou k vidění na vyhodnocení objemu a polohy 

výsledné staženiny. Díky většímu cílenému zachlazení problematických míst se 

pomocí této varianty podařilo snížit objem staženiny na 0,118 cm3.  Jedná se o 

snížení objemu staženiny vůči původní variantě přibližně o 36,5 %. Poloha 

staženiny varianty 2. vůči budoucí díře je znázorněná na Obrázek 64. Zde je 

patrné, že staženina se plně nenachází v místě budoucího otvoru, ale je také 

patrné, že nezasahuje do problematického místa mezi dvěma otvory (výskyt 

reálného problému), což můžeme považovat za značný úspěch.  



 

61 
 

 

Obrázek 63 Finální staženiny Varianta 2 

 

Obrázek 64 Poloha staženiny vůči vrtanému otvoru Varianta 2 

 

5.7. Varianta 3 

5.7.1. Návrh konformního chlazení 

Další navržený chladicí okruh, který byl použit pro simulace, vychází z předešle 

varianty. Změnami jsou zvýšení průměru chladicího kanálu na 5 mm a drobné 

úpravy geometrie, které tato varianta vyžadovala (např. zvětšení rádiusů 

trajektorie, jinak nebylo možné použít nástroj „PŘIDAT/ODEBRAT TAŽENÍM PO 

KŘIVCE“).  



 

62 
 

  

Obrázek 65 Design chlazení Varianta 3 

5.7.2. Vyhodnocení varianty 3 

Tato varianta, jak již bylo popsané v návrhu, vychází z varianty 2. a je trochu 

modifikovaná. Podstatný rozdíl je změna průměru chladicího okruhu z 4 mm na 

5 mm. Účelem této změny je zjistit do jaké míry ovlivní průměr chladicího kanálu 

průběh lití skříně převodovky a jak ve výsledku ovlivní řešené problematické 

místo (nálitek START/STOP), konkrétně objem staženiny a polohu. 

Stejně jako u předchozí varianty se teplotní pole při jednotlivých cyklech se 

podstatně neliší od varianty 1. a teploty jsou téměř identické.  

První změnou způsobenou vlivem většího zachlazení je zpomalení rychlosti kovu 

při plnění než u varianty 2. Při pohledu na Obrázek 66 je vidět, že se oblast nálitku 

zbarvuje do růžovo-fialových barev, což značí pokles rychlosti kovu téměř 

k nulovým hodnotám (v nálitku START/STOP se rychlost kovu pohybuje 

v rozmezí 0 až 6,7 m/s). To má za následek fakt, že ve zkoumaném místě již 

materiál téměř neproudí a není zde možnost dalšího doplnění kovu např. 

dodatečným dotlakem, proto v tomto případě zvětšení průměru chladicího 

okruhu je bráno negativně.  
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Obrázek 66 Rychlost kovu při plnění Varianta 3 

Další razantní změna nastává u kritéria přetlaku plynu. Vlivem většího zachlazení 

oblasti, zapříčiněné změnou průměru chladicího okruhu, se na konci nálitku 

vytváří vzduchová kapsa srovnatelná s variantou 1., která sice není v intervalu 

kritických hodnot, ale hrozí zde větší nebezpečí, že se tato kapsa uzavře a dojde 

v tomto místě ke vzniku vady.  

 

Obrázek 67 Přetlak plynu v nálitku START/STOP Varianta 3 

Pokud tedy porovnáme tuto variantu s předchozí, kde máme totožnou geometrii 

chladicího okruhu, tak opět je nutno usoudit, že intenzivnější zachlazení zde bylo 

spíše na škodu. Vliv výše vyhodnocených kritérií se do značné míry projeví 

v analýze nejdéle tuhnoucích míst (Obrázek 68). Díky snížení rychlosti kovu při 
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plnění a zabránění případnému doplnění kovu do problematického místa se 

v této variantě objevuje další „HOT SPOT“.  

 

Obrázek 68 Analýza HOT SPOT Varianta 3 

Na závěr bude vyhodnocena navržená varianta z hlediska velikosti a polohy 

výsledné staženiny v odlitku. Jak již bylo popsáno pomocí předešlých kritérií, tak 

vlivem zvětšení průměru chladicího okruhu došlo spíše ke zhoršení 

problematického místa. To lze zaznamenat i pomocí kritéria staženin (Obrázek 

69). Díky vzniku dalšího „HOT SPOT“ místa v problematické oblasti zde dojde 

k propojení těchto míst a v jejich poloze vznikne objemová staženina, která je 

větší než v předešlé variantě a její objem je 0,120 cm3. Výhodu této varianty lze 

spatřit na Obrázek 70. Jak je zde vidět, tak došlo k posunutí staženiny do místa 

budoucího otvoru a na rozdíl od předešlé varianty nám staženina vůbec 

nezasahuje do odlitku. 
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Obrázek 69 Finální staženina Varianta 3 

 

Obrázek 70 Poloha staženiny vůči vrtanému otvoru Varianta 3 
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5.8. Varianta 4 

5.8.1. Návrh konformního chlazení 

Design konformního chlazení poslední uvedené varianty (Obrázek 71) se 

diametrálně liší od předešlých. Zde je kladen důraz především na co největší 

chladicí účinek. Chladicí soustava tomu také odpovídá. Průměr chladicího kanálu 

s kruhovým průřezem činí 4 mm, jelikož z vyhodnocení předešlých dvou variant 

vyplývá, že zvětšení průměru u dvou téměř totožných variant nepřineslo 

pozitivní účinek, ale naopak bylo spíše na škodu. Ve vložce I. lze spatřit uplatnění 

odlišného systému chlazení. Pod rovnými plochami byly vytvořeny chladicí 

kapsy, které by měly zvětšit účinnost odvodu tepla z daných ploch. Ve vložce II. 

byla přidána další smyčka chlazení, která zasahuje až do horní části vložky 

(znázorněno na Obrázek 71).  Všechny tyto změny jsou prováděny účelně s cílem 

zjistit, jaký vliv bude mít „extrémní“ zachlazení na danou vadu v díle a zda přidaná 

smyčka cíleně posune vadu do požadovaných míst. 

 

Obrázek 71 Design chlazení Varianta 4 

 

5.8.2. Vyhodnocení varianty 4 

Na rozdíl od předešlých variant, kde bylo možné přeskočit vyhodnocení 

teplotních polí z důvodu téměř žádných změn, tak u této varianty to udělat nelze. 

Chladicí okruh ve variantě 4. byl dimenzován tak, aby pokryl celý tvar vložky. 

Proto zde i chladicí efekt bude větší a ovlivní teplotní pole na levém šoupěti.  

 



 

67 
 

  

Obrázek 72 Teplotní pole před plněním formy (na konci ofuku) Varianta 4 

Na Obrázek 72 lze vypozorovat, že díky velice efektivnímu chlazení celé vložky 

zde dochází k daleko větším změnám teplot, ale hlavně teploty se mění ve větší 

oblasti (porovnání s variantou 1., ve výchozí variantě jsou teploty na levém 

šoupěti téměř homogenní). To má ve výsledku negativní dopad, jelikož v ideálním 

případě by teploty měly být shodné po celém tvaru nástroje. Tento nedostatek 

může zapříčinit například pnutí v nástroji nebo vznik vad ve finálním odlitku. 

Nyní k analýze teplotního pole po vyjmutí dílu. Jak bylo popsáno ve variantě 1., je 

zde důležité sledovat teploty kvůli nanášení separačního prostředku. Kritická 

teplota, pod kterou není přípustné se pohybovat, je 150 °C. Pokud se zaměříme 

na Obrázek 73, tak vypozorujeme, že v oblasti obou vložek jsou místa, kde se 

teplota dostane na hodnoty kolem 70 °C. Je to opět zapříčiněno tím, že chladicí 

okruh není možné řídit intervalově. Pro používaný separační prostředek je to 

nepřípustné a v případě této varianty by muselo dojít k jeho změně. 
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Obrázek 73 Teplotní pole po vyjmutí dílu Varianta 4 

Tato negativní vlastnost se v dalším kroku (po nanesení separačního prostředku) 

naopak změní v prospěšnou, jelikož díky velkému ovlivnění teplotních polí 

v okolí vložek, a s přispěním ošetření formy, se teploty na levém šoupěti srovnají 

(Obrázek 74), což je v tomto kroku požadováno a takto splněno. 

 

  

Obrázek 74 Teplotní pole na konci nanesení separačního prostředku Varianta 4 
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Obrázek 75 Rychlost kovu při plnění Varianta 4 

Ve fázi plnění se provede nejdříve analýza kritéria rychlosti kovu při plnění 

(Obrázek 75).  Výsledek tohoto kritéria se téměř ztotožňuje s variantami 2. a 3. 

Rozdílem je velikost oblasti, kde je nulová rychlost kovu (u této varianty 

podstatně větší než u předchozích), což je zapříčiněno aplikací a soustředěním 

chladicího okruhu právě do tohoto místa. 

 

Obrázek 76 Přetlak plynu v nálitku START/STOP Varianta 4 

Díky výše zmíněné příčině zde může vzniknout i problém s uzavřením plynu 

tekutým kovem. Tento jev se potvrzuje na Obrázek 76. Hodnota tlaku sice není 

kritická, ovšem na konci nálitku dojde k uzavření vzduchové kapsy kovem 
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(vzduch již nemá jinou možnost úniku/posunutí).  Z tohoto důvodu již lze u této 

varianty predikovat výskyt vady v nálitku START/STOP. 

  

Obrázek 77 Analýza HOT SPOT Varianta 4 

Výše uvedený předpoklad lze potvrdit vyhodnocením analýzy HOT SPOT 

(Obrázek 77). Právě na místě uzavřeného plynu se nachází jedno z nejdéle 

tuhnoucích míst na odlitku. Toto místo je odříznuto a dotlak kovu, kterým by se 

to dalo vyřešit, zde nebude fungovat.  

  

Obrázek 78 Finální staženiny Varianta 4  

To má za následek vznik objemové staženiny v předem predikovaném místě. Co 

se týče objemu této staženiny, tak ten činí 0,174 cm3. Tudíž lze říct, že tato 
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varianta je lepší vůči výchozí, ovšem zachlazení celého tvaru vložek nebylo 

nejlepším řešením ze všech uvedených variant. To potvrzuje i poloha staženiny, 

která se vrcholem blíží k nebezpečné poloze, která leží mezi dvěma otvory.  

 

Obrázek 79 Poloha staženiny vůči vrtanému otvoru Varianta 4 

5.9. Přehled vyhodnocení jednotlivých variant 

Pro shrnutí a lepší orientaci ve vyhodnocení jednotlivých variant z rozhodujících 

kritérií objemu a polohy staženin je vytvořena Tabulka 5. 

Tabulka 5 Shrnutí výsledků jednotlivých variant 

Varianta Výchozí 1. 2. 3. 4. 

Objem 

staženiny 

[cm3] 

0,186 0,175 0,118 0,120 0,174 

Poloha 

staženiny 
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Dle výše uvedených kritérií byla jako nejlepší varianta vybrána Varianta 2. 

Důvodem byla jednak značná redukce objemu staženiny vůči výchozí variantě o 

36 % (nejvíce ze všech uvedených variant), ale také výskyt staženiny mimo 

problematické místo, které se nachází mezi dvěma otvory a způsobuje při tlakové 

zkoušce únik kapaliny do otvoru se závitem.  
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6. Nasazení vložek s konformním chlazením do výroby 

Pro lepší přehled činností a termínů jejich realizace byl vytvořen Obrázek 80.

 

Obrázek 80 Časový harmonogram činností spolupráce ČVUT a PSW-F (ŠKODA AUTO a.s.) 

Požadavek na vytištění vložek s konformním chlazením a zavedení těchto vložek 

do formy musel být splněn do konce roku 2017. Z důvodu časové tísně a 

skutečnosti, že na tu dobu to byla nejoptimálnější varianta, byla pro vytištění 

vybrána varianta 1. (Obrázek 47), popsána v předešlé kapitole.  

Samotný tisk vložek nemohl proběhnout ve škole, jelikož na moment tisku 

Fakulta strojní ještě nedisponovala 3D tiskárnou, na které by mohl být tento úkol 

splněn. Zároveň vložky nemohly být vytištěny ani na pracovišti firmy MISAN, se 

kterou Fakulta strojní, konkrétně Ústav technologie obrábění, projektování a 

metrologie, úzce spolupracuje, a to z důvodu překročení rozpočtu, který na tento 

úkol útvar PSW-F měl. Z výše uvedených důvodů musel být tisk vložek 

s konformním chlazením pomocí technologie DMLS zadán do koncernové 

kooperace. Nakonec navržené vložky byly vytištěné ve firmě AUDI, která je 

členem firmy Volkswagen a sídlí ve městě Ingolstadt.  

Vytištění stavby probíhalo na tiskárně EOS M 400 od firmy EOS GmbH (Obrázek 

81), která k tisku využívá právě technologie DMLS, jejíž princip je popsán 

v teoretické části této diplomové práce. Parametry tiskárny jsou k nalezení 
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v Příloze 3. Za zmínku stojí, že tato tiskárna se řadí velikostí pracovního prostoru 

mezi větší. Ten činí 400 x 400 x 400 milimetrů. Velikost pracovního prostoru 

těchto tiskáren je v dnešní době opravdu klíčový a je to zásadní parametr pro 

stanovení ceny tohoto stroje.  

Prášek, který byl použit, byl opět od firmy EOS GmbH a šlo o EOS MaragingSteel 

MS1 (viz Příloha 4). Jde o již zmiňovaný materiál 1.2709, který se značí dle 

evropské normy 1.2709 nebo X3NiCoMoTi 18-9-5 dle německé DIN normy. 

 

Obrázek 81 3D tiskárna EOS M 400 

Samotné parametry tisku, které společnost AUDI byla ochotná poskytnout, jsou 

k dispozici v Tabulka 6.  

Tabulka 6 Parametry tisku vložek s konformním chlazením 

Přídavek na obrábění [mm] 0,8 

Tloušťka vrstvy [µm] 20-80 

Max. výkon laseru [kW] 1  

Doba tisku [hod] 65  

 

Po vytištění vložek (Obrázek 82) a odřezání od stavební palety byly obě vložky 

dopraveny do útvaru PSW-F, kde došlo k obrobení na finální rozměr a vytvoření 

otvorů (včetně závitů) pro zapojení chladicího okruhu a usazení vložek do 

šoupěte formy. 
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Obrázek 82 Vložka II. (vlevo) a vložka I. (vpravo) vyrobené pomocí technologie DMLS 

V únoru roku 2018 byly obě vložky vytištěné technologií DMLS nasazené do 

reálného provozu. Po nasazení byla odlitá zkušební série o velikosti 3000 odlitků. 

Dále bylo možné díky nasazení 3D tištěných vložek provést porovnání teplotního 

pole vypočteného softwarem PROCAST s reálným teplotním polem ve formě, 

které bylo naměřené pomocí termokamery od firmy FLIR umístěné do prostoru 

formy. 

 

Obrázek 83 Porovnání teplotního pole reálný provoz x simulace PROCAST 

Obrázek 83 zobrazuje teplotní pole části formy s vytištěnými 3D vložkami 

s konformním chlazením v reálném provozu a při vyhodnocení v programu 

PROCAST. Pro přesné porovnání bylo určeno sedm bodů, ve kterých byla 

naměřená teplota jak reálně pomocí termokamery, tak pomocí simulace. 
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Tabulka 7 Porovnání teplot v jednotlivých bodech 

BOD 
Teplota 

na 
formě 

Teplota 
v 

simulaci 

1 158 °C 139 °C 

2 105 °C 78 °C 

3 152 °C 158 °C 

4 112 °C 136 °C 

5 174 °C 150 °C 

6 103 °C 90 °C 

7 220 °C 151 °C 

 

Tabulka 7 následně zobrazuje hodnoty, které byly naměřeny. Z výsledků lze 

konstatovat, že rozdíly mezi softwarovým výpočtem a reálně naměřenými 

hodnoty se pohybují v řádech jednotek až desítek °C, což opět potvrzuje, že 

novodobé simulační softwary nám výrobní procesy přiblíží na úroveň reálného 

procesu již v přípravné fázi.    

 

Obrázek 84 Vyhodnocení tlakové zkoušky po nasazení vložek s konformním chlazením 

Z vyhodnocení tlakové zkoušky (Obrázek 84) vyplývá, že vytištěné vložky 

s konformním chlazením nepřinesly požadovaný výsledek. Dosažené výsledky po 

odlití zkušební série jsou srovnatelné s výsledky za rok 2017. 
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Vyhodnocení tlakové 
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Po kontrole odlitku na rentgenu (Obrázek 85) je vidět, že v nálitku START/STOP 

se opravdu vyskytuje oblast staženin, které predikoval již software PROCAST 

v simulaci této varianty. 

  

Obrázek 85 Rentgenový snímek nálitku START/STOP po aplikaci vložek s konformním chlazením 

Výsledek praktického nasazení samotných vytištěných vložek (varianty 1.) 

pomocí technologie DMLS s konformním chlazením neměl požadovaný přínos. 

Intenzivní chlazení nálitku START/STOP v tomto případě mělo srovnatelné 

výsledky na tlakové zkoušce jako průměrné hodnoty za rok 2017.  

V této chvíli také nelze tento proces odepsat. Důvodů proto je hned několik. 

Prvním z nich je, že v momentě odevzdání diplomové práce byly navrženy 

varianty, které již v průběhu simulací vykazovaly lepší výsledky. Pro příklad lze 

uvést variantu 2., kdy se objem finální staženiny snížil vůči výchozí variantě 

přibližně o 36 %. Dalším důvodem je nevyužití plného potenciálu konformního 

chlazení těchto vložek, kvůli absenci mechanismu/systému, který by v dané 

formě umožnil regulovat chlazení intervalově, zapínat/vypínat dle potřeby a 

nastavovat potřebnou teplotu v požadovaném čase cyklu.  
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7. Další konstrukčně-technologické úpravy formy 

I přesto, že samotné vložky s konformním chlazením nepřinesly zlepšení výroby 

odlitků, tak se používají ve formě společně s dalšími změnami.  

 

Obrázek 86 Změna vtokové soustavy 

K první razantní změně došlo u vtokové soustavy. Ta se na základě zkušeností 

z jiného typu skříně převodovky upravila na tvar, který lze vidět na Obrázek 86. 

K realizaci tohoto opatření došlo především kvůli potřebě změnit proudění kovu 

v oblasti nálitku START/STOP.   

Další změnou bylo přepracování systému odvzdušnění formy. Přidáním 

„vlnovců“ (červené segmenty na Obrázek 87) došlo k lepšímu průtoku a odvádění 

vzduchu z prostoru formy. Původní odvzdušnění formy pomocí ledvinek o 

rozměru 0,1 mm nebylo dostatečné. Vlnovec má oproti tomu spáru na výfuk o 

rozměru 1,3 mm a je chlazený. Kov v tomto případě nemá dost prostoru pro únik 

z formy a vzduch může volně unikat.  

 

Obrázek 87 Změna odvzdušnění formy 
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Všechny výše uvedené změny byly aplikované ve formě, která se momentálně 

nachází v ostrém provozu. Na daný moment při odlití série 8000 kusů odlitků 

jsou výsledky tlakové zkoušky znázorněné na Obrázek 88. 

 

Obrázek 88 Vyhodnocení tlakové zkoušky po aplikaci dalších opatření 

Kombinací účinků lepšího přívodu kovu změnou vtokové soustavy, zlepšením 

odvzdušnění formy pomocí vlnovců a aplikací vložek s konformním chlazením 

došlo ke skokovému zlepšení kvality vyráběných odlitků. Počet OK dílů po 1. 

tlakové zkoušce se zvedl na 92 %.  Zbylých 8 % dílů vykazuje únik a netěsní. 

Z těchto „špatných“ dílů je u pouhých 7 % detekovaná vada v oblasti nálitku 

START/STOP. To lze potvrdit i rentgenovým snímkem této oblasti po aplikaci 

všech výše uvedených opatření (Obrázek 89), na kterém se již nevyskytují 

viditelné staženiny ve zkoumané oblasti. Tím bylo dosaženo požadavku útvaru 

PSW-F, který stanovil, že na impregnaci nesmí jít více jak 8 % odlitků.  

 

Obrázek 89 Rentgenový snímek nálitku START/STOP po aplikaci dalších opatření 
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8. Optimalizační opatření s ohledem na váhu, cenu a užitné 

vlastnosti 

Optimalizovat své výrobní procesy si pokládá za cíl téměř každý podnik. 

V případě úspěchu lze očekávat snížení nákladů, zvýšení počtu vyráběných dílů 

nebo jiných pozitivních účinků, v závislosti na to, co konkrétně se optimalizuje. 

Optimalizovat součásti, které se budou vyrábět technologií DMLS je v dnešní 

době nutností. Jedná se o technologii, která vyžaduje nákup drahého zařízení, 

tudíž hodinová sazba stroje tomu odpovídá. Další položkou, kvůli které se musí 

optimalizovat je materiál. Polotovarem pro výrobu je kovový prášek, který se 

v případě nástrojové oceli 1.2709 (CL50WS od CONCEPTLASER) pohybuje na 

hodnotě 130 € za 1 kg. Pokud propojíme tyto dva požadavky, získáme komplexní 

požadavek na díl, který by měl mít ideálně co nejnižší hmotnost při zachování 

pevnosti a tuhosti.  

V této kapitole byla provedená simulace vytištění dílů na stroji M2 Cusing od 

společnosti CONCEPTLASER. Tloušťka vrstvy u všech dílů byla zvolená 40 µm. 

Dále byla provedená kalkulace výrobních nákladů na tisk jednoho dílu, která 

zahrnuje objem dílu (hmotnost použitého prášku), dobu stavby a strojní hodiny 

stroje (závislé na ceně systému, odpisech a ročním vytížení stroje). Za použité 

podklady patří obrovské poděkování Ing. Janu Hudcovi, Ph.D., zaměstnanci firmy 

Misan s. r. o., která zastupuje CONCEPTLASER na území České republiky. V závěru 

každé varianty budou k nákladům na tisk připočteny náklady na obrábění dané 

varianty, které byly vypočítané útvarem PSW-F. 

8.1. Výchozí stav pro optimalizaci 

Pro optimalizaci byla zvolená varianta vložek s nejlepšími výsledky z hlediska 

objemu a polohy staženiny. Jedná se o variantu 2., která je zobrazena na Obrázek 

59. V Tabulka 8 jsou shrnuté výsledky této varianty z hlediska hmotnosti, doby 

tisku a nákladů na vytištění. Dále je zobrazeno umístění dílů na stavební paletu. 
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Tabulka 8 Přehled varianty 2. před optimalizaci 

Vložka I. II. 

Hmotnost [g] 1358 3745 

Doba tisku [hod] 23,5 53,5 

Náklady na tisk [Kč] 53741 115582 

Náhled konformního 

chlazení 

  

Umístění dílu na 

stavební paletě 

  

 

Závěrem k výchozí variantě lze konstatovat, že výroba obou vložek bez 

optimalizačních opatření zabere 77 hodin práce při celkových nákladech na 

vytištění dílů 169 323,- Kč. K těmto nákladům je nutné připočítat částku 31 560,- 

Kč, která reprezentuje náklady na obrobení k dosažení finálních rozměrů. 

Celkové náklady spojené s výrobou činí 200 883,- Kč.  Tyto hodnoty 

v následujících variantách poslouží k porovnání a vyhodnocení.  

8.2. První optimalizační opatření 

Pokud se obě vložky rozdělí dle výskytu konformního chlazení, tak v obou 

případech se chladicí okruh vyskytuje v horní části nástroje. Spodní část vložek 

tvoří základna, do které jsou jednak vytvořeny otvory pro upnutí do šoupěte, ale 

také otvory pro přívod a odvod chladicího média.  



 

82 
 

První optimalizační opatření tudíž vychází z toho, že spodní části obou vložek 

jsou vytvořeny konvenčním způsobem a na tuto základnu se vytvoří pomocí 

technologie DMLS horní část vložek, které již obsahuje konformní chlazení. 

Výsledky realizace tohoto optimalizačního opatření jsou znázorněny v Tabulka 9. 

Tabulka 9 Varianta 2. po prvním optimalizačním opatření 

Vložka I. II. 

Hmotnost 

tištěné části [g] 

552 2726 

Doba tisku [hod] 11,5 40 

Náklady na tisk 

[Kč] 

29638 87985 

Obráběná část 

  

Tištěná část 
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Umístění dílu na 

stavební paletě 

  

 

Díky této optimalizaci obou vložek dojde k úspoře 1825 g materiálu. Dále oproti 

výchozí variantě dojde ke snížení času tištění dílů přibližně o 33 % na finálních 

51,5 hodin. Výrobní náklady na tisk se sníží o 30,5 % na celkových 117 623 Kč. 

Pokud k této variantě budou přidány náklady na obrobení podstav a finálního 

obrábění na čisto v hodnotě 33 840,- Kč, celkové náklady na výrobu budou činit 

151 463,- Kč, což je redukce vůči výchozí variantě téměř o 25 %. Z pevnostního a 

tuhostního hlediska by nemělo dojít k žádné změně, jelikož nedošlo k žádné 

změně geometrie dílů. 

8.3. Druhé optimalizační opatření 

Další optimalizační opatření je založeno na využití odlehčené struktury. V zadní 

části vložky II. se nachází nevyužité místo, kde nejsou ani chladicí kanály, ani 

otvory pro upnutí do šoupěte. Proto po drobné úpravě v geometrii chlazení 

(znázorněné v Tabulka 10) mohlo dojít k vytvoření kapsy pro budoucí 

odlehčenou strukturu. Dále byla pomocí softwaru MAGICS vytvořena odlehčena 

struktura, která má nosníkový charakter (viz Obrázek 90 uprostřed). Jako 

základní stavební prvek odlehčené struktury byl zvolen element o velikosti 5 mm 

s průřezem prutu v rovině XY 1,3 mm x 1,3 mm. Právě tato konstrukce by měla 

zajistit, aby v případě pracovního zatížení (jak teploty, tak i tlaku, který na vložku 

působí) nedocházelo k průhybu vložky a tuhost/pevnost vložky byla podobná 

s předchozí variantou.  
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Obrázek 90 Odlehčená struktura v zadní části vložky II. 

Tabulka 10 Varianta 2. po druhém optimalizačním opatření 

Vložka I. II. 

Hmotnost 

tištěné části 

[g] 

552 2054 

Doba tisku 

[hod] 

11,5 37,5 

Náklady na 

tisk [Kč] 

29638 81500 

Tištěná část 

 

 



 

85 
 

Výsledkem kombinace této a předchozí varianty (tisku na základnu) dojde 

k uspoření 2497 g materiálu. Čas vytištění vložek se zkrátí o 36 % na hodnotu 49 

hodin. Výrobní náklady na tisk jsou vůči výchozí variantě menší o 35 % a dosahují 

výše 111138 Kč. Pokud budou přidány náklady spojené s obráběním v hodnotě 

33 840,- i do této varianty (teoreticky shodné s předchozí), lze dojít k závěru, že 

celkové náklady na tisk a obrábění této varianty činí 144 978,- Kč. Pokud se 

výsledek porovná s výchozí variantou, tak se jedná o redukci výrobních nákladů 

přibližně o 28 %. 

Závěrem lze říci, že s příchodem kovového 3D tisku by mělo dojít i ke změně při 

vytváření/navrhování tištěných dílů. Každý díl před samotným vytištěním by měl 

být analyzován právě z hlediska toho, zda by nemohla být výplň dílu z odlehčené 

struktury nebo topologicky optimalizována. Obě tyto možnosti s využitím 3D 

tisku přináší obrovský potenciál ve formě snížení hmotnosti dílu při zachování 

pevnostních charakteristik a tuhosti samotné součásti.  
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9. Analýza použitého materiálu 

V této kapitole bude materiál vložek, nástrojová ocel 1.2709 popsána v kapitolách 

1.7.1, 1.7.2 a 1.7.3, porovnán z hlediska mechanických vlastností ve dvou stavech 

(tištěný x konvenční). Dále bude u tištěných vzorků analyzovaná kvalita povrchu. 

Podmínkou útvaru PSW-F, která musela být pro toto porovnání splněná, bylo 

dosažení požadované tvrdosti 51 HRC. 

Tělesa, která musela být vyrobena pro zkoušky mechanických vlastností, jsou 

zobrazena na Obrázek 91 a Obrázek 92. Co se týče tělesa pro zkoušku rázem 

v ohybu, tak zde se jedná o běžně používanou normu ČSN ISO 148-1:2010 

s V vrubem. U zkušební tyče pro zkoušku tahem byl požadavek na použití tvaru 

tyče, které se používá ve společnosti ŠKODA AUTO a. s., a to dle normy DIN 50125, 

Form B. 

 

Obrázek 91 Těleso pro zkoušku rázem v ohybu dle ČSN ISO 148-1:2010 [21] 

 

Obrázek 92 Tvar a rozměr zkušební tyče dle DIN 50125, Form B [22] 

 

 

9.1. Příprava vzorků 

Tištěné vzorky byly vyrobené z materiálu CL 50WS (popsaný v kapitole 1.7.2) na 

stroji M2 Cusing od výrobce CONCEPTLASER. Dohromady bylo vytištěno 7 
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vzorků na zkoušku rázem v ohybu rovnoběžně se stavební paletou, 4 vzorky pro 

stejnou zkoušku kolmo na stavební paletu a 7 vzorků pro zkoušku tahem, které 

byly kolmé k stavební paletě. Všechny tyto vzorky byly vytištěné s přídavkem na 

obrábění. Umístění vzorků na paletě je zobrazeno na Obrázek 93. Pro odřezání 

vzorků od stavební palety byl použit drátořez. 

 

Obrázek 93 Stavební palety těles z materiálu CL 50WS 

Konvenčně vyrobené vzorky pro porovnání byly dodány od firmy BÖHLER. 

Jednalo se o materiál W720, což je opět ekvivalent k 1.2709 od výše uvedené 

firmy. Vzorky byly dodané v rozměrech 14 x 14 x 70 mm (Obrázek 94) vyrobené 

válcováním a následně vyžíhané.  

 

Obrázek 94 Konvenčně vyrobené vzorky z materiálu W720 
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Obrázek 95 Diagram vytvrzení nástrojové oceli 1.2709 [24] 

Následně bylo potřeba splnit požadavek útvaru PSW-F a tepelně vytvrdit vzorky 

na 51 HRC. K tomu bylo použito u tištěných těles doporučení výrobce prášku 

společně s diagramem pro vytvrzení materiálu 1.2709, který je zobrazen na 

Obrázek 95. Postup tepelného zpracování pro tištěná tělesa byl následující: 

- rychlosti ohřevu 100 °C/h ohřát materiál na 530 °C, 

- výdrž na teplotě po dobu 6 hodin, 

- nechat vychladnout v peci rychlosti ~ 100 °C/h. [17] 

Pro konvenčně vyráběná tělesa bylo použito doporučení od firmy BÖHLER a 

teplota z diagramu na Obrázek 95. Výrobce udává následující postup tepelného 

zpracování: 

- ohřát materiál na 540 °C, 

- výdrž na teplotě po dobu 3 hodin, 

- chlazení volně na vzduchu. [25]  

Poté již na tělesech mohlo dojít o odebrání přídavků na obrábění a vytvoření 

vrubů. Hotová tělesa pro zkoušky mechanických vlastnosti jsou na Obrázek 96. 
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Obrázek 96 Hotová tělesa pro zkoušky mechanických vlastností 

 

9.2. Měření kvality povrchu tištěných vzorků 

Po odřezání vzorků z palety bylo provedeno měření drsnosti povrchu v různých 

směrech na přenosném drsnoměru MarSurf PS 10. Měření bylo realizováno dle 

normy R [LC ISO 16610-21 0,8 mm], kdy cutoff λc byl zvolen dle doporučení 0,8 

mm. Pro výsledné porovnání byly naměřeny parametry Rz (střední hloubka 

drsnosti) a Ra (aritmetická střední hodnota drsnosti). [23] 

 

 

 

Obrázek 97 Drsnoměr MarSurf PS 10 s parametry měření 

Výsledky měření jsou zaznamenány v Tabulka 11. Měření bylo provedeno na 

třech R tělesech a třech V tělesech, s tím, že se směr měření lišil a je znázorněn na 

Obrázek 98. 
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Tabulka 11 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu 

Číslo vzorku a směr 
měření 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Ø Ra 
[µm] 

Ø Rz 
[µm] 

r1k 3,456 28,117 

3,587 25,818 r2k 3,561 22,978 

r3k 3,743 26,359 

r1r 3,836 22,536 

3,672 22,954 r2r 3,345 20,901 

r3r 3,834 25,426 

v1k 3,300 25,447 

3,714 25,761 v2k 3,721 23,290 

v3k 4,121 28,547 

v1r 4,163 28,582 

3,513 23,878 v2r 3,167 20,940 

v3r 3,210 22,112 

 

 

Obrázek 98 Směr měření 

Z výsledků měření lze konstatovat, že orientace tisku ani směr měření do velké 

míry neovlivnily výsledné hodnoty drsnosti povrchu, které se moc neliší. 

Hodnoty Ra se lišily v řádech desetin µm a nejlepších hodnot dosáhly vzorky 

tištěné vertikálně, u kterých se drsnost měřila rovnoběžně se směrem tisknuté 

plochy. Hodnoty Rz lišily podstatně více, a to v řádech jednotek µm. Nejlepší 

hodnoty Rz dosáhly vzorky tištěné horizontálně, u kterých se měření také 

provádělo rovnoběžně s rovinou tisku. 

9.3. Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu probíhala v souladu s normou ČSN ISO 148-1:2010. 

Principem je umístění zkušebního vzorku na podpěry a následného přeražení 

pomocí kyvadlového kladiva s energií 150 J (ukázka na Obrázek 99). Vrub se musí 

nacházet na protilehlé straně od místa úderu kladiva. Před zkouškou se na 

každém vzorku změří šířka a výška pod vrubem k tomu, aby se vypočetla plocha 



 

91 
 

příčného průřezu zkušební tyče v cm2 v místě vrubu. Při zkoušce se odečítá 

energie absorbovaná materiálem (nárazová práce) KV v J. Výsledná hodnota 

vrubové houževnatosti KCV v J/cm2 se získá vydělením výše uvedených hodnot 

mezi sebou (KV/S). [21] 

 

Obrázek 99 Umístění vzorku pro zkoušku rázem v ohybu 

Tabulka 12 Výsledky ze zkoušky rázem v ohybu 

Vzorek Vrubová houževnatost KCV 
[J/cm2] 

R1 16 

R2 16 

R3 16 

R4 16 

R5 16 

R6 16 

V1 15 

V2 15 

V3 15 

K1 15 

K2 15 

K3 15 

 

V Tabulka 12 již jsou uvedeny výsledky zkoušky s konečnou hodnotou vrubové 

houževnatosti KCV zaokrouhlenou na celé číslo. Zde lze dojít k závěru, že hodnoty 

vrubové houževnatosti u materiálu 1.2709 jsou téměř identické jak ve stavu 

tištěném, tak konvenčně vyráběném. Stejně tak změna v orientaci tisku přinesla 

rozdíl v hodnotě vrubové houževnatosti 1 J/cm2, což se dá považovat za téměř 

zanedbatelné. Rozdíl v orientaci vrubů (u vzorků R1, R2 a R3 byl vrub v rovině 

tisku; u vzorků R4, R5 a R6 byl vrub vytvořen kolmo na rovinu tisku, viz Obrázek 

96) nepřinesl žádné změny a hodnoty vrubové houževnatosti jsou totožné. 
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Při pohledu na vzhled lomové plochy u všech těles lze jednoznačně říct, že se 

jedná o křehký lom. Charakter lomové plochy u všech vzorků, bez ohledu na 

rozdíl konvenční x tištěný, orientace tisku či polohy vrubu je podobného 

charakteru. Jediný patrný rozdíl lze shledat u konvenčně vyráběného vzorku 

(Vzorek K3 na Obrázek 100), a to v jemnějším vzhledu lomu.  

   

  

Obrázek 100 Vzhled lomových ploch, pořízeno na OLYMPUS DSX 110 

9.4. Tahová zkouška  

Tato zkouška probíhala na univerzálním elektromechanickém zkušebním stroji 

řady LabTest ústavu Strojírenské technologie ČVUT v Praze dle zkušební normy 

DIN EN ISO 6892-1. 

 

Obrázek 101 Zkušební parametry tahové zkoušky 

Vzorek V2 Vzorek K3 

Vzorek R3 Vzorek R5 
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Příklad nastavení zkušebních parametrů pro vzorek K2 je zobrazen na Obrázek 

101. Prodloužení zkušební tyče bylo měřeno pomocí extenzometru. 

Vyhodnocované charakteristiky byly následující: 

- Mez pevnosti v tahu Rm [MPa], 

- Smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa], 

- Celková tažnost A [%], 

- Tažnost při max. zatížení Ag (tažnost homogenní) [%], 

- Modul pružnosti E [GPa]. 

Mimo běžně vyhodnocované parametry byla navíc vyhodnocená i tažnost při 

max. zatížení Ag, která charakterizuje plastické prodloužení v procentech měřené 

pomocí průtahoměru při maximálním zatížení.  

 

Obrázek 102 Diagram z tahové zkoušky dle DIN EN ISO 6892-1 vzorku K2 

Na Obrázek 102 je pro ukázku znázorněn diagram průběhu tahové zkoušky pro 

vzorek K2. Z tohoto diagramu lze konstatovat, že se jedná o diagram 

s nevýraznou mezí kluzu. Výsledky ze zkoušky tahem jsou zobrazeny v Tabulka 

13. Zkušební tělesa 1–6 jsou vyrobené pomocí technologie DMLS, zatímco K1 – 

K3 jsou vyrobené z konvenčně vyrobeného materiálu.  
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Tabulka 13 Výsledky zkoušky tahem 

Mechanické 
vlastnosti 

Vzorek 

1 2 3 4 5 6 K1 K2 K3 

Mez pevnosti v 
tahu Rm [MPa] 

C
h

yb
a 

p
ři

 m
ěř

en
í  

1833 1856 1836 1845 1866 1834 1841 1857 

Smluvní mez kluzu 
Rp0,2 [MPa] 

1784 1835 1752 1760 1815 1735 1723 1758 

Celková tažnost A 
[%] 

4,92 4,05 4,06 3,95 3,97 8,19 7,61 9,39 

Tažnost při max. 
zatížení Ag [%] 

0,57 0,41 0,58 0,67 0,5 1,73 1,71 1,94 

 

Realizace tahové zkoušky posloužila k porovnání základních mechanických 

vlastností konvenčního a DMLS materiálu. Jelikož se jedná o martenzitickou 

nástrojovou ocel tak i výsledky tomu značně odpovídají. Vysoké hodnoty meze 

pevnosti přesahují u všech zkušebních tyčí hranici 1800 MPa. Zde se rozdíl mezi 

tištěným a konvenčním materiálem zásadně neprojevil. Podobné výsledky jsou i 

u hodnot smluvní meze kluzu. Jelikož se jedná o velice pevný materiál tak přechod 

od elastických k plastickým deformacím není výrazný (proto musíme použít 

smluvní mez kluzu, což charakterizuje napětí, při kterém plastická deformace 

dosáhne smluvní hodnoty vyjádřené v % počáteční délky) a hodnoty Rp0,2 se od 

meze pevnosti liší v řádech desítek MPa. Největší patrný rozdíl mezi výše 

uvedenými skupinami materiálů je zaznamenám pomocí charakteristik tažnosti. 

Z výsledků celkové tažnosti A lze spatřit, že konvenčně vyrobený materiál oproti 

tištěnému disponuje přibližně dvojnásobnou hodnotou. Hodnoty plastického 

prodloužení při max. zatížení Ag jsou dokonce trojnásobné. Tímto lze konstatovat, 

že konvenčně vyrobený materiál při stejné pevnosti jako tištěný má více 

houževnatý charakter.  
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Závěr 

V teoretické části práce byl popsán princip DMLS technologie a zároveň byly 

detailně rozebrány konstrukční zásady, které se musí dodržovat při navrhování 

dílu pro tisk touto metodou. Následně byl vysvětlen princip a výhody 

konformního chlazení s ukázkou dvou konkrétních příkladů využití, které 

zobrazují nasazení dílů vytištěných pomocí DMLS technologie. Byla vysvětlena 

problematika topologické optimalizace a využití odlehčených struktur pro 3D 

tištěné díly. V závěru teoretické části jsou uvedeny dostupné materiály pro tisk 

metodou DMLS od firem CONCEPTLASER a EOS. Zvlášť jsou porovnány materiály 

CL 50WS a EOS MS1, které jsou ekvivalentními materiály s nástrojovou ocelí 

1.2709 použitou pro výrobu vložek v této diplomové práci. 

V praktické části diplomové práce byl ve spolupráci s útvarem PSW-F řešen 

problém výskytu objemové staženiny ve skříni převodovky MQ 200 GA 

společnosti ŠKODA AUTO a. s. Tato vada byla řešena intenzivním zachlazením 

kritického místa pomocí autorem navrženého konformního chlazení v 3D 

tištěných vložkách I. a II. Uvedené vložky a konformní chlazení jsou navržené tak, 

aby bylo možné je vyrobit pomocí technologie DMLS. Všechny navržené varianty 

konformního chlazení byly vyhodnoceny na základě simulace odlití dílu 

v softwaru PROCAST a porovnány s výchozí variantou (varianta bez konformního 

chlazení), kdy rozhodujícími kritérii byly objem a poloha predikované staženiny. 

Jak vychází z Tabulka 5, tak nejlepší navrženou variantou byla Varianta 2., kdy 

objem finální staženiny byl zredukován na 0,118 cm3 (přibližně o 36 % vůči 

výchozí variantě) a zároveň tato staženina nezasahovala do kritického místa mezi 

dvěma otvory.  

Dále byla navržená Varianta 1. (z důvodu požadavku na nasazení vložek do 

provozu na konci roku 2017, lepší varianta v té době neexistovala) vytištěná 

v koncernové kooperaci se společností AUDI a nasazena do reálného provozu. Po 

odlití zkušební série a vyhodnocení odlitků na tlakové zkoušce se dospělo 

k závěru, že v tomto případě bylo dosaženo srovnatelných výsledků s výchozí 

variantou. To, že vložky s konformním chlazením nepřinesly požadovaný efekt 

lze zdůvodnit fakty. V první řadě tím, že nebyla vytištěná nejlepší navržená 

varianta konformního chlazení, a to kvůli požadavku na tisk a nasazení vložek do 
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konce roku 2017. Dalším důvodem je absence systému, pomocí kterého by šlo 

chladicí médium ve vložce regulovat. Tím, že chlazení nešlo na stroji regulovat 

(zapínat/vypínat dle potřeby, měnit teploty v průběhu procesu), nebyl plně 

využit potenciál konformního chlazení.  

V dalším bodě diplomové práce byly vložky s konformním chlazením (Varianta 

2.) optimalizované pro 3D tisk s cílem snížení hmotnosti, zkrácení výrobního času 

a snížení budoucích výrobních nákladů. Zde pomocí tisku na předem obrobenou 

základnu, a s využitím odlehčené struktury, se dosáhlo redukce hmotnosti vůči 

neoptimalizované variantě 2497 gramů (počáteční hmotnost 5103 g). Čas 

vytištění těchto vložek se díky optimalizaci zkrátil o 36 % na konečných 49 hodin. 

Výsledné výrobní náklady na tisk proto byly sníženy o 35 % a vůči výchozí 

variantě došlo k úspoře 58 185,- Kč. V porovnání celkových nákladů na výrobu 

(po přidání nákladů na obrábění) došlo vůči výchozí variantě k redukci přibližně 

o 28 % a celkové náklady činily 144 978,- Kč. 

V závěrečné kapitole praktické části proběhla analýza kvality povrchu tištěných 

vzorků a dále byly porovnány základní mechanické vlastnosti materiálu 1.2709 

ve stavu tištěném a konvenčně vyráběném, které byly tepelně zpracovány na 

požadovanou tvrdost 51 HRC (požadavek útvaru PSW-F). Ze zkoušky rázem 

v ohybu bylo zjištěno, že poloha vrubu u horizontálně tištěných vzorků neměla 

vliv na výslednou hodnotu vrubové houževnatosti KCV a byla rovná 16 J/cm2. Vliv 

orientace tisku zkušebních vzorků vůči stavební paletě nepřinesl razantní změnu 

v hodnotách KCV. U horizontálních vzorků bylo naměřeno 16 J/cm2 a u 

vertikálních vzorků 15 J/cm2. U konvenčně vyráběného materiálu výsledná 

hodnota vrubové houževnosti KCV činí 15 J/cm2.  Lomové plochy mají křehký 

bezdeformační charakter a vzhledově se mezi sebou neliší. Konvenčně vyráběné 

vzorky mají pouze nepatrně jemnější vzhled lomu. Ze zkoušky tahem lze 

konstatovat, že rozdíly hodnot Rm a Rp0,2 (v obou stavech) při tepelném 

zpracování na definovanou tvrdost 51 HRC jsou téměř zanedbatelné. Zkušební 

vzorky při definované tvrdosti vykazovaly mez pevnosti v tahu v rozmezí 1833–

1866 MPa a smluvní mez kluzu v intervalu hodnot 1723–1835 MPa. Největší 

zaznamenaný rozdíl byl při měření celkové tažnosti A a hodnoty plastického 

prodloužení při max. zatížení Ag. Výsledné hodnoty celkové tažnosti u 
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konvenčního materiálu jsou přibližně dvakrát vyšší než u tištěného i přesto, že 

mají téměř identickou mez pevnosti a smluvní mez kluzu. Z tohoto výsledku lze 

předpokládat, že nástroje vyrobené z konvenčního materiálu budou méně křehké 

při zachování stejných mechanických vlastností jako u 3D tištěného materiálu. 

Razantnější rozdíl je patrný u homogenní tažnosti Ag, určené z prodloužení před 

začátkem tvoření krčku. Zde konvenčně vyrobený materiál dosahuje ≈3x vyšších 

hodnot oproti tištěnému. 

Ze získaných poznatků lze říct, že analyzovaný tištěný materiál je vhodný 

k výrobě forem a nástrojů. I přes nižší hodnoty tažnosti se tištěný materiál 

v jiných ohledech od konvenčního výrazně nelišil. Pokud tedy se zohlední 

možnost výroby konformního chlazení, které není vyrobitelné konvenčními 

metodami, tak lze nižší hodnoty tažnosti akceptovat. 

Veškeré cíle diplomové práce byly splněny. 
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