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ABSTRAKT 
 

Cílem této práce je návrh řady lopatek pro rybářské návnady ve 3D parametrickém 
CAD systému Autodesk Inventor 2010 a jejich výroba s  využitím aditivní technologie 
Rapid Prototyping. Pro výrobu master modelů lopatek bude využita metoda Fused 
Deposition Modeling. U navržených lopatek s vyhovujícími vlastnostmi, budou 
vytvořeny silikonové formy pro výrobu odlitků z pryskyřice. Práce obsahuje přehled 
komerčně dostupných metod Rapid Prototyping, jejich stručnou charakteristiku, 
výhody a nevýhody. 
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Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, CAD, lopatky návnad, vakuový 
licí systém, silikonová forma. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 

The aim of this thesis was to design a number of blades for fishing baits in 3D 
parametric CAD system Autodesk Inventor 2010 and their production with using the 
additive technology of Rapid Prototyping. The method Fused Deposition Modeling 
will be used to produce the master model blades. The silicon molds for the production 
of resin casings will be created for blades with compliant properties. The work 
contains an overview of commercially available Rapid Prototyping methods, their 
brief description, advantages and disadvantages. 
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1  ÚVOD 
Vývoj nových výrobků v automobilovém, leteckém, elektrotechnickém a spotřebním 

průmyslu je nerozlučně spjat s termínem 3D tisku, neboli metodami Rapid Prototyping 
(dále jen RP). Cílem technologií RP je vytvoření fyzického modelu jednotlivých 
součástí, nebo sestav z počítačových dat, v co možná nejkratším čase než je to možné 
klasickými technologiemi. Zkrácení výrobních časů přináší také značnou finanční 
úsporu při výrobě prototypů. Proces vývoje nového výrobku je použitím technologií RP 
značně zrychlený, velkou výhodou je možnost ověření funkce, designu a ergonomie 
výrobku už ve vývojové etapě. Technologie mohou být použity i k výrobě finálních 
výrobků o malém počtu kusů, nebo při výrobě součástí klasickými metodami 
nevyrobitelnými.2,3 
 

Technologie RP umožňují výrobu libovolně tvarově složitých součástí v relativně 
krátkém čase. Volba technologie a materiálu určuje mechanické vlastnosti prototypu, 
který lze testovat, měřit a porovnávat naměřená data s 3D modelem. Počítačové 
modelování prototypů umožňuje sdílení dat v rámci sítí (LAN – Intranet/Internet), proto 
není nutný tisk technické dokumentace pro výrobu modelů.2 
 

Historie metod RP sahá do osmdesátých let minulého století, kdy během výzkumů 
ultrafialového záření (dále jen UV) v polygrafii Charles Hull zjistil, že po osvícení 
fotopolymeru UV parsky dojde k jeho relativně snadnému a rychlému vytvrzení. 
Samotné vytvrzení kapalného fotopolymeru nastává v malé oblasti kolem bodu 
osvětlení, toto ho zavedlo k myšlence stavby fyzických trojrozměrných modelů po 
jednotlivých vrstvách. Vývoj prvního zařízení pro stereolitografii Obr. 1.1 zabral dva 
roky a po úspěšném otestování, podal žádost o udělení patentu, který mu byl udělen 
v roce 1986. V tomto roce také založil firmu 3D Systems, která položila základy 
širokému využití Stereolitografie v průmyslové praxi. Společnost se stala globálním 
dodavatelem pokročilých zařízení pro tisk 3D modelů se zastoupením na velkých trzích 
po celém světě.5,6  
 

Samotné počátky však sahají už do konce šedesátých let minulého století a práce 
strojírenského profesora Herberta Voelckera, který se zabýval možnostmi využití 
počítačem kontrolovaných a automatizovaných obráběcích strojů, které se začaly 
objevovat v průmyslové praxi. Snažil se najít způsob, kterým by bylo možné 
naprogramovat stroje pomocí výstupních dat z počítačového design programu. Ve 
výzkumu pokračoval i v sedmdesátých letech minulého století, kdy se mu podařilo 
vyvinout základní nástroje matematiky, které jasně popisují trojrozměrné aspekty, 
výsledkem byly počáteční matematické a algoritmické teorie pro modelování těles. Tyto 
teorie tvoří základ moderních počítačových programů, které jsou používány téměř pro 
všechny programy pro design a navrhování.12 
 

Dalším významným historickým mezníkem byl rok 1987, ve kterém Carl Deckerd, 
výzkumník texaské univerzity, pro výrobu modelů využíval laseru a spékání kovového 
prášku ve vrstvách pokládaných jednotlivě na sebe. Svou metodu pojmenoval Selective 
Laser Sintering (SLS).1  
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Ačkoli existuje mnoho referencí lidí, kteří se zasloužili za zcela nové objevy 
v oblasti RP, za “otce” je považován Charles Hull, který svým patentem pro výrobu 3D 
objektů metodou stereolitografie dal vzniknout novému průmyslovému odvětví.12 
 

 
Obr. 1.1 První funkční zařízení na stereolitografii.14 

 
Tato práce je zaměřena na návrh a výrobu lopatek pro rybářské návnady s využitím 

moderní technologie RP. Impulzem k jejímu vypracování byla autorova osobní 
zkušenost s návnadami dostupnými na trhu, jejichž výrobou se zabývá celá řada firem 
se zastoupením po celém světě. Stále častěji se na trhu objevují výrobky, které se 
vzhledem k relativně vysoké ceně nevyznačují adekvátními vlastnostmi při pohybu ve 
vodním prostředí a nejsou při lovu ryb dostatečně účinné. Hlavní částí umělých 
návnad jsou lopatky, které zajišťují atraktivní pohyb návnady a mají vyprovokovat 
rybu k útoku. Návnada je obyčejně vyrobena z balzy, do které je lopatka připevněna 
lepidlem, a na balzové těleso je naneseno několik vrstev laku pro napodobení skutečné 
ryby. Pro různé velikosti těles návnad je možné využít jednoho druhu lopatek při 
zachování dostatečné pohyblivosti návnady. Kritériem pro výrobu kvalitní lopatky je 
návrh správného tvaru a velikosti lopatky. 

 
V práci je popsán návrh a výroba prototypových lopatek, výroba silikonové formy  

a také technicko-ekonomické zhodnocení provedeného návrhu. Tento způsob výroby 
lopatek je vhodný pro menší série výrobků a hlavní výhodou je rychlé ověření 
správnosti a funkčnosti navržených prototypových lopatek. V průmyslové praxi by 
tedy tento způsob ověřování správnosti návrhů mohl ušetřit množství nákladů, kdy pro 
ověření funkce je využito master modelu vyrobeného některou z popsaných metod RP. 
Lopatky pro návnady jsou vyráběny vstřikováním do vícenásobných forem a ověřením 
správnosti a funkčnosti výrobku před výrobou samotné formy je možné ušetřit nemalé 
náklady na výrobu formy. 
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2  TVORBA LOPATEK PRO RYBÁ ŘSKÉ NÁVNADY POMOCÍ 
PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
V této kapitole je stručně charakterizován program Autodesk Inventor, jeho 

základní funkce a postup tvorby 3D modelů lopatek v programu. 
 
2.1 Charakteristika programu Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor patří mezi celosvětově nejprodávanější CAD programy pro 3D 
modelování. První verze s názvem Inventor 1, byla na trh uvedena již v roce 1999 po 
více než třech letech vývoje, v současnosti je nejnovější verzí Inventor 2012. 
Realizace návrhů lopatek byla zhotovena v produktu Inventor 2010.13 

 
Program navazuje na variační a parametrické modelování, což je označováno jako 

takzvané adaptivní modelování. Program je určen pro zvýšení produktivity 
navrhování, umožňuje tvorbu součástí, sestav i 2D výkresové dokumentace.  Dále 
umožňuje dynamické simulace, výpočty zatížení použitím MKP/FEM pro jednotlivé 
součásti, tak i pro sestavy.13 

 
Základní funkce: 

• Vysunutí – uzavřenému, nebo otevřenému profilu je přiřazením hloubky 
vytvořeno těleso. 

• Rotace – rotací náčrtu kolem osy je vytvořeno těleso. 
• Tažení – tažením profilu po trajektorii je vytvořeno těleso. 
• Šablonování – u dvou a více náčrtů vytvoří přechodový tvar. 
• Otvor – podle náčrtu bodů, nebo jiných výběrů vytvoří otvor. 
• Zaoblení – na vybraných hranách, rozích a plochách vytvoří zaoblení. 
• Zkosení – na vybraných hranách, rozích a plochách vytvoří zkosení. 

 
Modeláře bylo využito pro návrh 3D modelů řady šesti lopatek různých rozměrů  

a tvarů, jejich návrh byl založen na osobních zkušenostech s vlastnostmi lopatek, které 
jsou na trhu používány pro zabezpečení aktivního pohybu umělých návnad (woblerů) 
ve vodním prostředí, což má vyprovokovat rybu k útoku. Ověření správnosti 
navržených tvarů bude otestováno aktivním tažením návnady ve vodním prostředí, 
lopatky budou umístěny na zkušební těleso vyrobené z balzy.  

 
Program byl také využit pro tvorbu principielních sestav jednotlivých metod RP, 

které byly s využitím systémového prostředí programu (Aplikace Inventor Studio) 
vyrendrovány. Výstupem rendrování jsou obrázky, které byly použity k popisu 
principů jednotlivých metod RP.  
  
2.1.1 Tvorba 3D modelů lopatek 

V této části bude popsána tvorba lopatky s využitím základních funkcí programu 
Autodesk Inventor. Postup je popsán pro lopatku, která byla vytvořena pomocí příkazů 
„Vysunutí, Šablonování a Zaoblení“.  
 

Tvorba nové součásti začíná výběrem šablony pro vytváření jednotlivých součástí 
(Norma.ipt). Po zvolení vhodné šablony vstoupíme do základního náčrtu, pro 
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pohodlné modelování je vhodné zorientovat se v prostoru modeláře promítnutím 
základních os a středového bodu Obr. 2.1, ke kterým se bude vztahovat vytvářená 
geometrie 2D náčrtu.  

 

 
Obr. 2.1 Promítnutí středového bodu a dvou základních os(X,Y). 

 
Dalším krokem je vytvoření náčrtu, jelikož je náčrt složen z křivek vytvořených 

pomocí příkazů „Spline“ a „Oblouk“ , byl pro ohraničení a určení rozměrů použit 
obdélník, který byl umístěn symetricky s promítnutými osami a zakótován. Úsečky, ze 
kterých byl vytvořen, byly převedeny na konstrukční (tyto úsečky jsou využity pouze 
jako pomocné při konstrukci náčrtu a po dokončení náčrtu nejsou brány v potaz). 
Spodní část náčrtu lopatky byla vytvořena příkazem „Oblouk“, horní část byla 
vytvořena příkazem „Spline“, který byl pomocí funkce „Zrcadlit“  překlopen 
s využitím promítnuté počáteční osy. Posledním krokem bylo zakótování jednotlivých 
bodů, které vymezovali „Spline“. Vytvořený náčrt Obr. 2.2 je uzavřen funkcí 
„Dokončit náčrt“ . 
 

 
Obr. 2.2 Dokončený základní náčrt. 

Pro vytvoření 3D modelu funkcí „Šablonování“ je nutné vytvořit dva a více náčrtů, 
které definují tvar průřezů součásti. Použitím příkazu dojde k vytvoření přechodového 
tvaru mezi náčrty. Před tvorbou nového náčrtu je nejprve vytvořena pracovní rovina 
Obr. 2.3 a), na tuto rovinu je následně vytvořen další náčrt Obr. 2.3 b). Vzdálenost 
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roviny je možné libovolně měnit, tato rovina byla vytvořena 7 mm od základní roviny 
YZ. 
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 2.3 a) Vytvoření nové pracovní roviny pro tvorbu dalšího náčrtu, b) Náčrt vytvořený na 
nové konstrukční rovině. 

 
Tvorba náčrtu proběhla stejným způsobem, který byl popsán výše. K přesné 

návaznosti geometrie bylo využito promítání základních os a středového bodu. Profil 
náčrtů je opět složen ze stejných křivek, jednotlivé náčrty se liší pouze rozměry. Pro 
„Šablonování“ bylo vytvořeno celkem 5 náčrtů a 4 pomocné roviny, na kterých byly 
náčrty vytvořeny Obr. 2.4. 
 

 
Obr. 2.4 Náčrty a roviny vytvořené pro „Šablonování“. 
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Tvorba samotného 3D modelu příkazem „Šablonování“ začíná výběrem prvního 
vytvořeného náčrtu, postupně byly vybrány všechny vytvořené náčrty, programem byl 
vytvořen přechodový tvar Obr. 2.5 a), b). Pro vyhlazení modelu bylo použito funkce 
příkazu „Sloučit tečné plochy“. Takto byla zhotovena hlavní pracovní část lopatky, 
která má zajistit hlavní pohyb Obr. 2.6.  
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 2.5 a) Propojení prvních tří náčrtů, b) Propojení všech vytvořených náčrtů. 

 

 
a) 

 

 
 
 

b) 
Obr. 2.6 a) Funkční část lopatky - izometrický pohled, b) Funkční část lopatky - zadní 

pohled. 
 

K vymodelované funkční části je nutné přiřadit část, za kterou bude lopatka 
upevněna v balzovém těle návnady. Tato část byla vytvořena základním příkazem 
„Vysunutí“, náčrt byl vytvořen ve stejné rovině jako první náčrt, jeho tvorba proběhla 
stejně jako u předchozích náčrtů Obr. 2.7 a) s využitím základních os a středového 
bodu, avšak vysunutí proběhlo v opačném směru osy X Obr. 2.7 b). 
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a)  

b) 
Obr. 2.7 a) Náčrt vytvořený pro vysunutí části pro upevnění, b) Vytvoření „Vysunutí“ z náčrtu. 

 
Posledním krokem návrhu lopatky bylo zaoblení ostrých hran pomocí příkazu 

„Zaoblit“ Obr. 2.8 a), b). Dokončená lopatka Obr. 2.9 a), b), a ostatní navržené lopatky 
byly vytvořeny kombinací základních příkazů programu a liší se hlavně tvarovou 
složitostí a rozměry.  
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 2.8 a) Zaoblení hran vytvořených při šablonování, b) Zaoblení vysunutých hran. 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 2.9 a) Dokončená lopatka - izometrický pohled, b) Dokončená lopatka - zadní pohled. 
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3  POPIS JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING 
Tato kapitola obsahuje popis principů technologií RP, používané materiály a oblasti 

možných aplikací jednotlivých metod. 
 

3.1 Základní principy metod Rapid Prototyping 
RP je v současné době nejrychlejším možným způsobem vytvoření prototypu, 

vzhledem ke tvarové složitosti a rozměrům může výroba prototypu trvat od několika 
hodin až po několik dnů. Technologie RP používají různé materiály a druh zvolené 
technologie je směrodatným pro použití prototypu, využívají se pryskyřice, termoplasty, 
vosk, speciálně upravený papír a také kovové prášky.2,13 

 
Metody RP patří do aditivních výrobních procesů. V kontrastu s těmito 

technologiemi leží subtraktivní, neboli klasické metody obrábění, jako jsou soustružení, 
frézování, vrtání, broušení, při kterých je tvar součásti vytvářen odebíráním materiálu, 
zatímco metodami RP se docílí požadovaného tvaru součásti přidáváním materiálu.1 
 

Všechny metody RP jsou založeny na stejném principu a tím je nanášení materiálu 
ve vrstvách Obr. 3.2. Vrstvy jsou nanášeny v 2D konturách s konstantní tloušťkou 
v rovině XY, třetí rozměr modelu Z vznikne z jednotlivých vrstev, které jsou nanášeny 
na sebe. Specifickým znakem metod RP je, že fyzické modely jsou vytvářeny přímo 
z počítačových dat. Použity mohou být data z CAD systémů, Reverzního Inženýrství 
(dále jen RE), naměřených hodnot. Pro lékařské účely lze použít data z počítačové 
tomografie a magnetické rezonanční tomografie.1 

  

 
Obr. 3.2 Obecný princip technologie Rapid Prototyping. (podle2) 

 
3.2 Formáty vhodné pro Rapid Protyping 

Pro vytvoření trojrozměrného modelu po vrstvách musí být 3D model rozdělen do 
stejných vrstev, které budou vyprodukovány zařízením pro tisk modelů. Tento proces je 
známý jako “krájení”, pro které existují dvě základní metody. Při první metodě  
je povrch pokryt velmi malými trojúhelníky, což umožňuje reálné 3D geometrii 
provedení řezů na jakémkoli stupni (STL formulace). Druhá metoda využívá 
definovaných bodů, ze kterých jsou přímo vytvořeny řezy (SLC formulace, neboli 
obrysově orientovaná). Definice povrchu modelu trojúhelníky a reprodukce této 
definice ve formě STL dat reprezentují dnešní průmyslový standart. Rozhodujícím 
prvkem pro stanovení STL formátu byl fakt, že jeho formulace byla zveřejněna v raném 
stádiu metod RP. Může proto být používán všemi výrobci a firmami, které se zabývají 
speciálním softwarem pro RP bez ohledu na dodavatele CAD systému.1 
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3.2.1 Formát STL (*.stl) 

Je založený na vymezení celého povrchu pomocí trojúhelníků, matematicky 
definovaný průřez může být vytvořen přes model v libovolné souřadnici osy Z a jeho 
kontura může být vypočítána. Konvergence matematicky přesné kontury pomocí 
trojúhelníků vyvozuje nepřesnost a ta je větší tím, čím je menší počet vybraných 
trojúhelníků. Se zvyšující se přesností při definování povrchu roste počet trojúhelníků  
a to má za následek enormní zvýšení množství dat, které je uváděno jako velká 
nevýhoda STL formátu.1 
  
Výhody formátu STL: 

• Rozhraní obsahuje pouze datové prvky, které jsou popsány relativně jednoduše, 
syntaktické chyby při programování rozhraní jsou lehce rozpoznatelné a dají se 
jednoduše odstranit.1 

• V porovnání s obrysově orientovaným rozhraním (SLC formát) mohou být menší 
chyby opraveny poměrně snadno. Výhodou trojúhelníku je, že poskytuje vyšší 
kvalitu geometrických informací, než obrysový vektor.1 

• Modely ve formátu STL umožňují použití libovolného měřítka, bez zpětného 
použití CAD programu.1 

 
3.2.2 Formát SLC  

Pro teoretický přístup se stal atraktivním, ale jeho vývoj v praxi jenom začal. Formát 
SLC, nebo obecně všechny obrysově orientované formulace, vycházejí z předpokladu, 
že jsou schopny přesně definovat řez modelem na libovolném okraji. Přímo z CAD 
modelu, který je matematicky přesným objektem, jsou odvozeny informace o obrysu. 
V praxi je velkou nevýhodou, že SLC data nemohou být později zmenšeny bez použití 
CAD systému. U STL dat, které definují celý povrch je možné měřítko snadno měnit.1 
 
Další požívané formáty: Parasolid, Unigraphics PRT, HPGL, atd.1,17 

 
3.2.3 Zdroje dat pro tvorbu modelu 

1. Virtuální model vytvořený v CAD systému, který podporuje tvorbu 3D modelů. 
Nutnou podmínkou je, aby plochy virtuálního modelu byly uzavřené, není však 
důležité, zda byl model vytvořen nástroji plošného, či objemového modelování. Pro 
export dat z CAD systémů je převážně použit formát *.stl. Pro modelování lze použít 
například následující modeláře: Autodesk Inventor, SolidWorks, CATIA, 
Pro/ENGENEER, atd.2 

 
2. Reálná součást naskenovaná pomocí některé z metod RE. Během konstrukce je často 

výhodné vycházet zcela z reálné součásti, nebo jen částečně. Z tohoto důvodu musí 
být celý povrch součásti změřen, zaznamenán a vrácen do CAD systému. Skenování 
součásti produkuje obrovské množství dat, které je známé jako mrak bodů. U RE je 
povrch modelu popsán polygonovou sítí,  tímto je usnadněno jeho další zpracování 
v CAD sytému.2,1 

 
3. CNC řídící program.2 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   16 

 

3.3  Technologie Rapid Prototypingu  
Od představení první technologie před více než dvaceti lety, bylo na základech 

prvních metod vyvinuto přes 30 průmyslově použitelných variant. Modely vznikají na 
specializovaných zařízeních vytvrzováním vrstev fotopolymerů, spékáním kovových 
případně plastových prášků. Dalšími způsoby jsou například nanášení vrstev taveniny, 
kde se používá plast a vosk, případně se využívá spojování speciálních folií. Společným 
znakem všech používaných technologií RP je postup tvorby modelu, který je vytvořen 
postupným nanášením materiálu po vrstvách konstantní tloušťky o velikosti desetin až 
setin milimetru.1,2,3 

 
Vývoj na trhu se rychle mění a je možné očekávat, že v krátké době budou 

k dispozici další nové systémy, které jsou v současné době vyvíjeny a testovány.1 
 
3.3.1 Stereolitografie (SLA) 

Stereolitografie je nejstarší metodou RP, která byla na trh byla uvedena v roce 1987. 
Výroba modelu probíhá na speciálním stereolitografickém zařízení Obr. 3.3, kde je 
vytvářený model zhotovován v jednotlivých vrstvách z fotopolymeru laserem, který  
je složitým optickým systémem zaměřován na hladinu fotopolymeru. V současné době 
je na trhu celá řada zařízení, které se liší objemem pracovní komory, oblastí použití  
a svými rozměry. Stereolitografie představuje v současné době nejpřesnější metodu pro 
stavbu 3D modelů a je využívána hlavně v automobilovém průmyslu.3,5 
 
Zařízení pro stereolitografii obsahují tyto základní části: 

• opticko-laserový systém se soustavou zrcadel (pevnolátkové lasery (např. 
NdYAG), nebo plynové lasery (např. HeCd)), 

• počítač vybavený řídicím softwarem, 
• pracovní komora se základovou deskou (řízená servopohonem).2,6,16 

 
Příprava 3D modelu před výrobou se skládá z několika kroků: 

• detekce a oprava možných chyb modelu (převrácené trojúhelníky, špatně 
definované hrany, díry v modelu), 

• určení vhodné polohy modelu pro tisk, 
• vygenerování podpor (jsou určeny k fixaci modelu a zabraňují zborcení modelu, 

jejich rozmístění nesmí ovlivnit kvalitu výsledného povrchu a musí být snadno 
odstranitelné).2,16 
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Obr. 3.3 Princip Stereolitografie. (podle2) 

 
Informace vytvořené počítačovým softwarem o tvaru a rozměrech příčných řezů 3D 

modelu slouží k výpočtu řídicích dat. Laserový paprsek je řídicím systémem 
usměrňován na hladinu tekuté epoxidové pryskyřice, kde se na základové desce vytváří 
po vrstvách model, tloušťka jednotlivých vrstev je od 0,05 až 0,15 mm (tloušťka vrstev 
určuje přesnost fyzického modelu), proto je možné touto technologií vytvořit i nejmenší 
detaily. Po vytvrzení jedné vrstvy základová deska sestoupí o tloušťku jedné vrstvy do 
nádoby s pryskyřicí a stírací čepel zarovná hladinu pryskyřice, poté laser znovu 
vytvrzuje další vrstvu, proces se následně opakuje až do vytvoření celého modelu  
Obr. 3.4.5,6,7,10 

 
Obr. 3.4 Příklad prototypu vyrobeného na stereolitografickém zařízení.18 

Laser 
Čočky Laserový paprsek Řízené zrcadlo 
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Laser měřícího 
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Zrcadla měřícího systému 
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FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   18 

 

Po dokončení modelu se základová deska vysune nad hladinu nádoby, kde dojde 
k jeho vyjmutí a důkladným omytím k odstranění zbytku nevytvrzené pryskyřice. 
Z modelu jsou poté odstraněny podpory, a protože vytvrzení na stereolitografickém 
zařízení není dokonalé (záleží na druhu použitého materiálu a velikosti vytvrzovaných 
vrstev), využívá se k jejich vytvrzení a vysušení speciálních UV komor. Takto vysušené 
a vytvrzené modely jsou připraveny k dokončení (vrtání otvorů, řezání závitů, 
pískování, broušení, leštění), natřením a pokovením modelu lze docílit vzhledu 
skutečného kovového modelu.2,5,6 
 

Hlavní využití a přínos se projevuje v designu nových výrobků, kdy jsou výrobci 
schopni představit design nového výrobku velmi rychle obchodníkům. 
V automobilovém průmyslu se této technologie využívá pro stavbu prototypů, na 
základě kterých jsou poté vyráběny a zkoušeny formy, nástroje, přípravky pro sériovou 
výrobu. Stále větší využití nalézají stereolitografické modely v přípravě forem pro různé 
způsoby odlévání (metoda vytavitelného modelu) a také vstřikování. V lékařství se 
modely využívají pro přípravu kloubních, stomatologických protéz podle individuálních 
potřeb pacientů.2,5,6 

 
Mezi hlavní výhody stereolitografie patří vysoká přesnost a dosažení vysoké jakosti 

povrchu, k dispozici je velké množství použitelných materiálů, které umožňuje celou 
řadu dokončení povrchu.2,3 
 

Za hlavní nevýhodu lze považovat nutnost dodatečného sušení a vytvrzování modelu 
v UV komoře a také malou tepelnou odolnost modelů u některých používaných 
materiálů.2,3 

 
3.3.2 Solid Ground Curing (SGC) 

Pro komerční využití byla metoda uvedena na trh v roce 1991 izraelskou společností 
Cubital Ltd., společnost své aktivity zastavila v roce 2002, avšak zařízení jsou 
v průmyslové praxi stále hojně využívána. Principem i používaným materiálem se 
metoda podobá stereolitografii, pro stavbu modelů je využito tekutého polymeru, který 
je vytvrzen výkonnou UV lampou.  Hlavním rozdílem metod SLA a SGC Obr. 3.5 je,  
že u metody SGC dochází k vytvrzení celé vrstvy polymeru najednou, UV záření je 
usměrňováno pomocí masek, které mají tvar negativů jednotlivých vrstev výrobku.1,2,4 

 
Tvorbu modelu je možné rozdělit do dvou oddělených současně probíhajících cyklů. 

Pro tvorbu negativních obrysů (masek) se nejčastěji využívá skleněná deska, na kterou 
je ionografickým procesem nanášen speciální toner. Maska je poté přesunuta nad 
nosnou desku, na které je nanesena tenká vrstva epoxidové pryskyřice. K vytvrzení 
pryskyřice dojde krátkým osvícením UV lampou, která má výkon až 4 kW. Dalším 
krokem je vakuové odsátí nevytvrzené pryskyřice, která nebyla osvícena. Meziprostor 
vzniklý odsátím nevytvrzené pryskyřice je vyplněn roztaveným voskem. Takto 
vytvořená vrstva má větší tloušťku než požadovaná a v dalším kroku dochází k jejímu 
odfrézování na požadovanou tloušťku, takto je povrch připraven k nanesení další vrstvy 
pryskyřice a celý cyklus se následně opakuje až do vytvoření celého modelu. Vosk, 
který zde funguje jako podpora, je po dokončení modelu odstraněn ponořením do 
kyseliny citronové. Pro zvýšení mechanických vlastností modelů (vytvrzení) se využívá 
speciální UV lampy.1,2,4,9  
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Výhodou této metody je, že modely nejsou vytvářeny s podporou napojenou na 
povrch modelu, kdy při odstraňování podpor může dojít k jeho poškození. Další 
nespornou výhodou je možnost stavby více modelů nad sebou, zařízení se tedy 
vyznačují vysokou produktivitou.1,2  

 
Mezi nevýhody této metody patří velké rozměry stroje, hluk a odpad, který vzniká 

při zarovnávání vrstev.2 

 
 

Obr. 3.5 Princip technologie Solid Ground Curing. (podle9) 
 
3.3.3 Selective Laser Sintering (SLS) 

Tato metoda byla vyvinuta na texaské univerzitě v Austinu v roce 1987 a ke 
komerčnímu využití byla zpřístupněna v roce 1992. Celosvětově bylo prodáno více než 
300 výrobních zařízení SLS Obr. 3.6.1 

 
Podstatou metody SLS je spékání vrstev práškového materiálu laserem (obvykle CO2 

laser). Vyrobené modely se vyznačují vysokou pevností a jako materiály pro stavbu 
modelů lze použít prášky kovů, plastů, pryže, keramiky a písku. Částice prášku  
o velikosti 20 až 100 µm jsou natavovány teplem laserového paprsku, jehož intenzita je 
řízena softwarem, aby ke spečení materiálu docházelo jenom v požadovaném místě. 
Práškový materiál, který nebyl spečen paprskem laseru, slouží jako podpora. Prostor 
pracovní komory stroje je vyplněn inertním plynem kvůli zamezení oxidace, jako 
inertní plyny se obvykle používají dusík a argon.3,9 

 
Proces stavby modelu je podobný jako u předchozích uvedených metod. Nosná 

deska sjede o tloušťku vrstvy ve směru osy Z, poté je naneseno speciálním válečkovým 
mechanismem několik vrstev prášku, které slouží jako základna. Laserovým paprskem 
je poté vytvrzena první vrstva, nosná deska následně sjede o tloušťku vrstvy dolů, 
válečkovým mechanismem je znovu nanesen prášek a spékání se opakuje. Další vrstvy 
jsou postupně nanášeny a spečeny až do dokončení celého modelu, přičemž laserový 
paprsek je řídicím systémem naváděn tak, aby po sobě následující vrstvy byly spékány 
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ve směru o 90° pootočeném. Na hotový model je naneseno ještě několik vrstev prášku, 
aby došlo k jeho rovnoměrnému chladnutí. Tloušťka jednotlivých vrstev se pohybuje 
v rozmezí 0,1 až 0,2 mm. Přičemž nejpoužívanější je tloušťka vrstvy 0,15 mm. Hotové 
modely se po vychladnutí čistí tlakovým vzduchem, případně je možné tryskání. Zbylý 
materiál, který sloužil jako podpůrný při stavbě modelu, lze znovu použít pro stavbu 
modelů.2,8 

 

 
Obr. 3.6 Princip technologie Selective Laser Sintering. (podle9) 

 
Tato technologie se dále dělí podle materiálu používaného pro stavbu modelů na 

následující metody: 
• Laser Sintering Plastic: u této metody je možné volit z více druhů 

termoplastických materiálů. Používají se polyamidy (např. nylon) bez přísad, 
nebo plněné skleněnými vlákny, polykarbonáty a polystyreny. Modely vyrobené 
z nylonu se vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi a tepelnou odolností. 
Těchto modelů se využívá při funkčních zkouškách a při testech stupně lícování. 
Polystyrenové modely se používají při přesném lití u metody vytavitelného 
modelu.3,7,9 

• Laser Sintering Metal: pro tuto metodu byly vyvinuty speciální kovové prášky. 
Použity mohou být ocelové prášky, nebo speciální slitiny niklových bronzů. 
Mechanické vlastnosti modelů jsou dostatečně vysoké, proto jsou využívány pro 
výrobu forem na vstřikování, nebo lisování plastových výrobků.3,9 

• Laser Sintering Foundry Sand: jde o relativně novou metodu, která ke stavbě 
modelů využívá speciálně upravený slévárenský písek, kdy je možné vytvořit 
klasickou pískovou formu pro lití bez dalších nutných úprav.3,9 

• Laser Sintering Ceramic: jemný prášek je u této metody slepován tekutým 
pojivem nanášeného Ink-Jet tryskovou hlavou. Metoda je využívána pro výrobu 
forem a jader pro technologii přesného lití a různých keramických součástí.3,9  
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Uplatnění metody SLS díky množství použitelných materiálů Obr. 3.7 je velmi 
široké, využívá se pro výrobu prototypových a malosériových forem při zpracování 
plastů, velkou výhodou je možnost výroby velmi složitých forem a možnost konstrukce 
složitých chladících kanálků pro rychlý odvod tepla z dutiny formy, které by byly 
jinými způsoby nevyrobitelné.2 

 

 
Obr. 3.7 Příklady modelů vyrobených metodami SLS.19 

 
Mezi hlavní výhody metody SLS v kontrastu s metodou SLA je vyšší dosahovaná 

pevnost modelů, které jsou srovnatelné s pevností sériově používaných materiálů. 
Modely je tedy možné využívat ke zkouškám funkčnosti dílů při reálném zatížení. 
Stavba modelů probíhá bez podpor a dodatečná úprava povrchu je tedy minimální.2,16  

  
Nevýhodou metody SLS je kvalita dosaženého povrchu, která je zapříčiněna 

velikostí práškových částic a větší tloušťkou vrstvy.2,16 
 
3.3.4 Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

Princip technologie DMLS Obr. 3.8 spočívá v postupném tavení vrstev kovového 
prášku laserovým paprskem. Vyrobené kovové díly se vyznačují srovnatelnými 
mechanickými vlastnostmi jako obráběné, kované a odlévané díly. V některých 
případech se modely zhotovené technologií DLMS mohou vyznačovat i lepšími 
mechanickými vlastnostmi než některé typy odlitků a výkovků.2,21 

 
Zdrojem dat pro tuto metodu je 3D model z libovolného CAD systému, který je 

nejdříve rozřezán na jednotlivé vrstvy. Na platformu je poté keramickým břitem 
nanesena vrstva kovového prášku o velikosti tloušťky jedné vrstvy. Kovový prášek  
je lokálně taven po vrstvách energií laserového paprsku (např. 200 Ytterbium (Yb)-fibre 
laser, CO2 laser) v konturách jednotlivých řezů, používané lasery dosahují vysokých 
výkonů, což zaručuje dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Tloušťky vrstev mají vliv 
na dosahovanou přesnost a rychlost výroby. Volbou menší tloušťky vrstvy je dosaženo 
vyšší přesnosti, ale prodloužení výrobního času a naopak. Tloušťky vrstev se pohybují 
v rozmezí od 0,02 do 0,04 mm. Poloha stavěného dílu je zajištěna podporami, které jsou 
stavěny zároveň s výrobkem, a jsou uchyceny k základové ocelové platformě. 
Dosahovaná přesnost u tvarových tolerancí leží v rozmezí ±0,1 mm, díky malé tloušťce 
jednotlivých vrstev. Pracovní prostor stroje je z důvodu zamezení oxidace modelů 
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vyplněn ochrannou dusíkovou atmosférou v případech, kdy není vhodné použití dusíku, 
je ochranná atmosféra tvořena argonem.2,20,21 

 
Po dokončení modelu je z pracovního prostoru stroje vyjmuta ocelová platforma, ze 

které jsou odejmuty vytvořené modely. Další operací je odejmutí podpor z povrchu 
modelů, takto upravené modely lze obrábět klasickými metodami třískového obrábění, 
brousit, leštit a tryskat.2,21 

 
Obr. 3.8 Princip technologie Direct Metal Laser Sintering. (podle21) 

 
Zařízení jsou schopna výroby malých až středních dílů v horizontu několika hodin až 

dnů, kdy při využití klasických technologií bylo dosaženo výrobků během několika dnů 
až týdnů. Práškový materiál, který nebyl při stavbě modelů a podpor spečen lze téměř 
všechen znovu využít (asi z 98%). Technologií DMLS je možné dosáhnout dílů 
neomezeně tvarově složitých, toto nalézá využití ve výrobě dílů, které před nástupem 
této technologie bylo nutné vyrobit z několika různých částí, např. u forem  
s přizpůsobeným chlazením Obr. 3.9, Obr. 3.10. Mezi používanými práškovými 
materiály jsou kovy lehkých slitin, oceli, super slitiny i kompozitní materiály.21 

 

  
Obr. 3.9 Příklad formy s přizpůsobeným chlazením (3D modely).21 
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Obr. 3.10 Příklad formy s přizpůsobeným chlazením zhotovený metodou DMLS (materiál 

martenzitická ocel).21 

 
Práškové materiály používané k výrobě modelů technologií DLMS: 

• Direct Metal 20 – prášek na bázi bronzu, díly zhotovené z tohoto materiálu 
dosahují dobrých mechanických vlastností. Používá se pro výrobu funkčních 
kovových součástí Obr. 3.11, nebo pro výrobu vstřikovacích forem určených pro 
malé série.21 

• Direct Steel 20 (DS 20) – prášek na bázi oceli, vlastnosti dílů zhotovené se 
vyznačují vysokou pevností a tvrdostí. Využívá se při výrobě vstřikovacích forem 
a funkčních součástí.21  

• Korozivzdorná ocel (EOS SS 17-4) – velmi jemný prášek korozivzdorné oceli 
s vysokými mechanickými vlastnostmi a korozní odolností. Tento materiál se 
používá pro výrobu náhradních dílů, funkčních prototypů Obr. 3.12 a speciálních 
dílů.21 

• Martenzitická ocel (EOS MS 1 – 1.2709) – materiál se používá pro výrobu 
nástrojů, forem a součástí pracujících pod vysokým zatížením. 21 

• Kobalt Chrom – tento materiál nalézá využití ve speciálních odvětvích díky svým 
vlastnostem, např. v medicínské praxi pro výrobu zubních náhrad a implantátů. U 
průmyslových aplikací u součástí, které jsou tepelně zatěžovány, jako lopatky 
leteckých motorů.21 

• Titan (EOS Ti 64 / Ti64ELI) – využívá se ve speciálních aplikacích, konstrukce 
závodních automobilů, lopatky leteckých motorů a díky jeho nízké hmotnosti  
a díky biologické snášenlivosti v medicíně pro lidské implantáty.21 

 

  
Obr. 3.11 Součásti vyrobené technologií DLMS (materiál bronz).21 
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a) 

 
b) 

Obr. 3.12 Součásti vyrobené technologií DLMS (materiál a)korozivzdorná ocel, b)titan).21 

 
Možnosti využití technologie DLMS jsou velmi široké díky množství dostupných 

materiálů. Vyrobené součásti se využívají jako prototypy, funkční výrobky a také pro 
malé série dílů. Velkou výhodou je možnost stavby několika modelů zároveň.2,21 

 
Jako hlavní nevýhoda zařízení je označována energetická náročnost zařízení, jelikož 

jsou vybavena výkonnými lasery.2 
 

3.3.5 Laminated Object Manufacturing (LOM) 
Technologie LOM je založena na principu vrstvení folií Obr. 3.13, na kterých je 

jedna ze stran ošetřena speciálním přilnavým nátěrem.  Pro stavbu modelů se využívají 
plastové fólie (polyester, nylon) nebo papír, který je napuštěn zpevňující hmotou. Do 
folie je CO2 laserem vyřezán obrys součásti a okolní materiál je řídicím systémem 
rozdělen na čtverce.2,4,9 

 
Stavba modelu probíhá po jednotlivých vrstvách, kdy je přetažená fólie přitlačena 

soustavou vyhřívaných válců na asi 330°C aktivován přilnavý nátěr na spodní straně 
fólie. Paprskem laseru je poté do fólie vyřezána kontura řezu součásti a materiál, který 
nebude využit pro stavbu modelu, je rozřezán na čtverce, které slouží jako podpůrný 
materiál, a po dokončení součásti musí být odstraněny. Po dokončení jedné vrstvy se 
nosná deska sníží o tloušťku jedné vrstvy a celý proces se opakuje až do dokončení 
celého modelu.2,4,9 

 
Vlastnosti modelů vytvořené touto metodou se podobají modelům vyrobeným ze 

dřeva. Dokončený model je i s podporami oddělen od nosné desky, poté jsou odstraněny 
podpůrné části, při jejich odstraňování je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo 
k poškození povrchu modelu. Povrch součásti je možné dokončit broušením, leštěním, 
či barevným nástřikem.2,4,9 
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Obr. 3.13 Princip technologie Laminated Object Manufacturing. (podle4) 

 
Hlavní výhodou této metody je rychlost tvorby modelů a široký sortiment 

použitelných materiálů, mezi nejpoužívanější patří papír a plastové fólie. Další 
použitelné materiály jsou kovy a kompozitní materiály. Výhodou této metody je také 
možnost výroby rozměrných modelů.2,4 

 
Hlavní nevýhodou je velké množství odpadu, který se dále nedá využít pro stavbu 

modelů. Tato metoda není vhodná pro stavbu modelů s tenkými stěnami.2 
 

3.3.6 Multi JET Modeling (MJM) 
Historie této metody sahá do roku 1994, kdy americká firma 3D Systems, začala s 

jejím vývojem. Metoda využívá speciální tiskové hlavy, na které je 352 trysek (u 
starších zařízení 96 trysek) postupně vedle sebe, které zaručují rovnoměrné a rychlé 
nanášení materiálu. Jako materiál se pro stavbu modelů využívá termopolymer, který je 
nanášen postupně po vrstvách na nosnou desku Obr. 3.14. Regulace množství materiálu 
je řízena obslužným softwarem pro každou trysku zvlášť.2,4,9,11 

 
Proces stavby modelu začíná snížením základové desky o tloušťku jedné vrstvy, na 

kterou je poté tryskami nanesena první vrstva materiálu. V dalším kroku se cyklus 
opakuje, dokud není vytvořen celý model prototypu. Nanesený termoplastický materiál 
ve styku s předchozí vrstvou velmi rychle tuhne, což zaručuje vysokou produktivitu 
stavby modelů.2,4,9,11 
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Obr. 3.14 Princip technologie Multi JET Modeling. (podle2) 

 
Výhodou metody MJM je dosahovaná velká produktivita v krátkém čase v kontrastu 

s předchozími metodami.2,9  
 

Hlavní nevýhodou u této metody je malá dosahovaná přesnost modelů a možnost 
tisku modelů menších rozměrů.2 
 
3.3.7 Fused Deposition Modeling (FDM) 

Metoda FDM byla vynalezena americkou společností Stratasys, Inc. v roce 1988. 
Princip metody spočívá v nanášení nataveného termoplastického materiálu po vrstvách 
na základovou desku Obr. 3.15. Pro stavbu součástí se využívá netoxických termoplastů 
(ABS, ABSplus), vosků, elastomerů a polykarbonátů. Materiál je nanášen vyhřívanou 
tryskou, do které je přiváděn ve formě drátu ze dvou cívek. Na jedné z cívek je navinutý 
materiál pro stavbu modelu a na druhé cívce je navinutý materiál pro stavbu podpor. Po 
dokončení tisku je možné podpory ze součásti odstranit mechanicky, nebo chemicky 
ponořením do lázně, ve které dojde k jejich rozpuštění, součást není lázní nijak 
ovlivněna. Přívod materiálu do tiskové hlavy je realizován soustavou podávacích 
kladek, kde je vtlačován do vyhřívané trysky, zde je ohřát o 1 °C nad teplotu tavení 
materiálu a nanášen v konturách jednotlivých řezů na základovou desku. Tisková hlava 
se pohybuje pouze v rovině XY, třetí rozměr součásti je vytvořen snížením základové 
desky v ose Z o výšku jedné vrstvy.2,4 

 
Tvorba součásti začíná nanesením několika vrstev podpůrného materiálu na 

základovou desku kvůli jednoduchému odjímání hotových součástí. Na základní vrstvy 
podpůrného materiálu je poté nanášen materiál pro stavbu součásti. Při styku materiálu  
s nanesenou vrstvou dochází ke spojení s předchozími nanesenými vlákny a k jejich 
rychlému ztuhnutí. Po dokončení vrstvy je základová deska snížena o tloušťku jedné 
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vrstvy a cyklus nanášení materiálu se opakuje až do vytvoření celé součásti. Nanášení 
základního materiálu a podpůrného materiálu probíhá současně v jednotlivých 
konturách a změna materiálu si vyžádá jen krátké zastavení pracovního cyklu.6,9 
 

 
Obr. 3.15 Princip technologie Fused Deposition Modeling. (podle9) 

 
Součásti vyrobené metodou FDM je možné testovat pod zatížením a testovat jejich 

funkčnost. Vlastnosti součástí vyrobené touto metodou dosahují podobných vlastností 
jako konečné produkty. Využití nalézá tato metoda i při návrhu designu nových 
výrobků, nebo modernizaci stávajících výrobků.2  

 
Hlavní výhodou metody FDM je využití netoxických materiálů pro stavbu součástí, 

proto je možné umístit zařízení i do kancelářských prostor, což u jiných metod, které 
používají práškový, nebo tekutý materiál není vhodné. Další výhodou je vznik relativně 
malého množství odpadu, který tvoří pouze materiál podpor.2,6 

 
Jako nevýhoda metody je uváděno smrštění, ke kterému dojde při zchládnutí 

materiálu. Další nevýhodou je nemožnost urychlení procesu, které je dané principem 
procesu stavby metody.2 

 
3.3.8 3D tiskárny Z Corporation 

Princip činnosti zařízení americké firmy Z Corporation je podobný jako u uvedené 
metody SLS, kde je pro stavbu součásti využito práškového materiálu. K výrobě 
pevných a tvrdých modelů se používají prášky na bázi sádry a pro napodobení 
pryžových modelů se využívá práškových materiálů na bázi škrobu. Metoda SLS 
využívá pro spojení částic prášku laser, u této metody je použita speciální tisková hlava, 
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která v jednotlivých vrstvách nanáší tekuté lepidlo společně s barvou z inkoustových 
náplní.22,23 

 
Stavba součástí probíhá obdobně jako u metody SLS, kdy je na základovou desku 

nanesena vrstva jemného prášku válečkovým mechanismem, tiskovou hlavou je poté 
naneseno lepidlo a barva. V dalším kroku dojde ke snížení nosné desky o tloušťku jedné 
vrstvy a znovu k nanesení práškového materiálu, cyklus se poté opakuje až do vytvoření 
celé součásti.22,23 

 
Mezi hlavní výhody patří možnost tisku barevných modelů Obr. 3.16, Obr. 3.17  

a rychlost stavby modelu, která je několikrát vyšší než u jiných metod. U této metody 
není nutná stavba podpor, pozice modelu je zabezpečena okolním neslepeným práškem. 
Prášek, který nebyl využit pro stavbu modelu, je možné opět použít.23  

 
Obr. 3.16 Součást vyrobená na 3D tiskárně Z Corporation.23 

Nevýhodou této metody je nutnost dodatečné úpravy modelu napuštěním modelů 
kyanoakrylátem pro zlepšení jeho mechanických vlastností.23 

 
Obr. 3.17 Součást vyrobená na 3D tiskárně Z Corporation.23 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
V této kapitole bude popsána příprava 3D modelů pro tisk, práce v softwaru 

CatalystEX a možnosti nastavení tisku v softwaru, postup tisku modelů a úprava 
povrchu vytištěných modelů. Dále bude popsán postup výroby silikové formy a 
odlévání lopatek z pryskyřice.    

 
4.1 Příprava 3D modelů pro software CatalystEX 

Součásti vytvořené programem Autodesk Inventor jsou standartně ukládány ve 
formátu *.ipt, pro tisk je nutné převést modely do formátu *.stl Obr. 4.1. Převod byl 
proveden v samotném programu Autodesk Inventor použitím funkce „Uložit kopii 
jako“. V dialogovém okně funkce byl vybrán vhodný formát (*.stl) a v „Možnostech 
uložení STL“ bylo nastaveno vysoké rozlišení. Volba toho rozlišení je důležitá pro 
vytvoření kvalitního modelu pro tisk. 

 

  
Obr. 4.1 Model lopatky převedený do formátu *.stl, povrch pokrytý trojúhelníky. 

 
4.2 Práce v programu CatalystEX 

 K tiskárně Dimension uPrint je dodáván software CatalystEX Obr. 4.2, který slouží 
k nastavení vlastností tisku. Softwarem jsou modely rozděleny na vrstvy, automatickou 
funkcí softwaru je také generování podpor pro stavbu modelu. 
 

 
Obr. 4.2 Základní okno softwaru CatalystEX. 
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4.2.1 Nastavení vlastností tisku 
Software CatalystEX nabízí celou řadu různých nastavení pro stavbu modelů i pro 

stavbu podpor modelů. Vhodným nastavením uživatele, lze tak dosáhnout nejnižších 
nákladů, nebo požadovaných pevnostních vlastností modelů. Nejdříve je nutné vybrat 
zařízení, na kterém budou modely vyráběny. V dalším kroku je nutné nastavit vlastnosti 
modelů Obr. 4.3. 

  

 
Obr. 4.3 Nastavení vlastností modelů v softwaru CatalystEX. (Layer resolution – Tloušťka 

jedné vrstvy, Model interior – Způsob vyplnění modelu, Support fill – Způsob tvorby podpor, 
Number of copies – Počet kopií, STL units – Použité jednotky, STL scale – Měřítko) 

 
Nastavení tloušťky jedné vrstvy (Layer resolution): 

Hlavním kritériem pro volbu tloušťky vrstvy je druh použité tiskárny. V programu 
jsou tři možná nastavení tloušťky jedné vrstvy: 

• 0,178 mm (0,007 palce), 
• 0,254 mm (0,01 palce), 
• 0,330 mm (0,013 palce).24 

 
Volba tloušťky jedné vrstvy ovlivní hlavně kvalitu povrchu modelů a tímto i nutnost 

dodatečné úpravy povrchu, výrazně však ovlivní i dobu tisku. Při zvolení nejmenší 
tloušťky jedné vrstvy dosáhneme kvalitního povrchu na úkor delší doby tisku  
a naopak. Tiskárna, která byla využita pro tisk modelů, umožňuje tisk jedné vrstvy  
o tloušťce 0,254 mm. 

 
 Způsob vyplnění modelu (Model interior): 

Pro stavbu modelu je možné zvolit jeden ze tří způsobů vyplnění modelu.  
U modelů, které budou dále testovány, nebo upravovány obráběním (vrtání, řezání 
závitů) je požadavek na celistvý, stabilní a zcela vyplněný model. U modelů určených 
pouze k prezentaci nebo porovnávání různých variant návrhů, není nutné, aby model 
dosahoval maximálních pevnostních vlastností, proto je možné vyplnění modelu méně 
hustou sítí.24 
 
Druhy používaných vyplnění: 

• Solid – tento způsob vyplnění modelů se používá pro silnější a odolnější 
součásti, nevýhodou tohoto způsobu je velké množství použitého materiálu  
a také delší časový interval potřebný pro výrobu součástí Obr. 4.4 a). 24 
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• Sparse – high densivity – tato varianta vyplnění modelu je doporučena 
výrobcem a je používána jako výchozí způsob vyplnění modelů. Použitím 
tohoto způsobu dojde k úspoře materiálu a také ke zkrácení výrobního času 
Obr. 4.4 b). 24 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 4.4 a) Způsob vyplnění modelu Solid, b) Způsob vyplnění modelu Sparse – high 
densivity. 

 
• Sparse – low densivity – využitím tohoto způsobu vyplnění modelů dojde k 

snížení výrobního času na minimum a pro stavbu modelů bude využito 
nejméně materiálu Obr. 4.5. 24 

 

 
Obr. 4.5 Způsob vyplnění modelu Sparse – low densivity. 

 
Způsob tvorby podpor (Support fill): 

Stavba podpor probíhá současně se stavbou modelů, podpora zabraňuje zborcení 
stavěných modelů. Po dokončení tisku jsou podpory odstraněny manuálně, či chemicky. 
Software nabízí několik možných variant tvorby podpor. 
 
Druhy podpor: 

• Basic – toto nastavení je možné využít pro většinu součástí, využívá 
konzistentní vzdálenosti mezi naneseným materiálem modelu a materiálem 
podpor Obr. 4.6 a).24 

• Sparse  – použitím tohoto nastavení dojde k minimalizaci vytvářených podpor, 
je využito mnohem většího rozestupu mezi materiálem modelu a materiálem 
podpor Obr. 4.6 b). 24 

• Minimal – využívá se pouze pro malé součásti, u kterých je potřebné velmi malé 
množství podpor. Vytváření podpor probíhá pouze na nezbytných místech, kde 
by mohlo dojít ke zborcení modelu. Stavba podpor probíhá s ohledem na jejich 
rychlé odstranění Obr. 4.7 a). 24 
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• Break – away – tento způsob stavby podpor se podobá se nastavení Sparse, 
hlavním rozdílem je, že nedojde k uzavření obvodové křivky při nanášení 
materiálu podpor. Výhodou tohoto nastavení je méně pracné odstranění 
podpůrného materiálu oproti předchozím uvedeným nastavením, nevýhodou je 
zvýšení času pro stavbu podpor. 24 

• Surround – toto nastavení se používá pro vysoké a štíhlé modely. K zamezení 
zborcení je podporou obklopen celý model Obr. 4.7 b). 24  

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 4.6 a) Nastavení tvorby podpor Basic, b) Nastavení tvorby podpor Sparse. 
 

 
 
 

a)  
b) 

Obr. 4.7 a) Nastavení tvorby podpor Minimal, b)  Nastavení tvorby podpor Surround. 

 
Počet kopií (Number of copies): 

Nastavení počtu kopií určí množství modelů, které budou zhotoveny. Výběr 
možného počtu kopií je omezen rozměry podložky pro tisk modelů. 24 

 
 Použité jednotky (STL units): 

U souborů *.stl nejsou definovány jednotky, k dispozici jsou dvě varianty palce nebo 
milimetry. 24 
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Měřítko (Scale): 
Před započetím tisku je možné nastavení měřítka libovolně měnit bez zpětného 

návratu do CAD systému. 24 
 

4.2.2 Určení orientace modelů v pracovním prostoru tiskárny 
Po vložení *.stl modelu do softwaru je nutná jeho orientace. Správná orientace 

modelů před tiskem je důležitá jak z hlediska spotřeby materiálu potřebného pro stavbu 
podpor, tak i s ohledem na kvalitu dosažených detailů tvarových ploch a jejich 
dodatečnou povrchovou úpravu. Je možné využít „Automatické orientace“ modelu, 
nebo je orientace určena uživatelem Obr. 4.8. Software umožňuje libovolné otáčení 
modelů. 
 

 
Obr. 4.8 Zorientování modelu pro tisk.  

 
Po určení orientace modelu v prostoru je dalším krokem použití funkce „Add to 

pack“, tímto dojde k rozřezání modelu na jednotlivé vrstvy, vygenerování drah pro 
tiskovou hlavu a vygenerování podpor dle předchozího nastavení uživatelem Obr. 4.9. 
 

 
Obr. 4.9 Vygenerované jednotlivé vrstvy základního materiálu a materiálu podpor.  
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Stejným postupem bylo zorientováno a rozřezáno zbylých pět navržených lopatek. 
Rozmístění jednotlivých lopatek na základové desce bylo určeno v záložce „Add to 
pack“ Obr. 4.10 a). 

 
Softwarem bylo poté určeno potřebné množství základního materiálu pro stavbu 

modelů, materiálu pro stavbu podpor a byl určen čas potřebný pro tisk Obr. 4.10 b). 
Tlačítkem „Print“ bylo nastavení odesláno na tiskárnu.  
 

 
a) 

 
b) 

Obr. 4.10 a) Rozmístění modelů na základové desce, b) Údaje o spotřebě materiálu a době tisku.  

 
4.2.3 Tisk modelů lopatek na zařízení Dimension uPrint 

Po odeslání souborů na tiskárnu uPrint Obr. 4.11, je pro započetí tisku nutné potvrdit 
tisk manuálně na hlavním panelu tiskárny Obr. 4.12 b). Pracovní komora tiskárny se 
před započetím tisku musí ohřát na temperanční teplotu Obr. 4.12 a). Proces stavby 
modelů lze v průběhu tisku zastavit v případech kdy je nutné např. doplnit materiál, tisk 
pak pokračuje od poslední nanesené vrstvy. 
 

 
Obr. 4.11 3D tiskárna Dimension uPrint použitá pro tisk modelů. 
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Materiál použitý pro stavbu prototypů lopatek ABSplus se vyznačuje odolností proti 
mechanickému poškození, dobře odolává kyselinám, zásadám a neorganickým solím. 
Jeho použití není vhodné v prostředí, kde se vyskytují estery, aldehydy a ketony, ve 
kterých se rozpouští. Jeho použitelnost je v rozmezí teplot -25 až 60 °C. Materiál je 
netoxický a je možné jej recyklovat. 
 
Tab.4.1 Porovnání vlastností materiálů ABS a ABSplus 
Mechanické vlastnosti ABS ABSplus 
Pevnost v tahu 22 MPa 37 MPa 
Modul pružnosti při tahovém namáhání 1,63 MPa 1,92 MPa 
Poměrné prodloužení 6% 3.1% 
Pevnost v ohybu 41 MPa 61 MPa 
Modul pružnosti v ohybu 1,83 MPa 1,82 MPa 
 
 

 
a) 

 
b) 

 

Obr. 4.12 a) Hlavní displej tiskárny – vyhřívání pracovního prostoru na temperanční 
teplotu, b) Hlavní displej tiskárny – údaje o průběhu tisku. 

 
Na začátku tisku každého modelu je na podložku naneseno několik vrstev 

podpůrného materiálu, který slouží jako základ pro stavbu modelů, je také nanášen 
kvůli snadnému odjímání hotových modelů z podložky. Tisk probíhá v bezobslužném 
režimu, kdy je na hlavním displeji zobrazen zbývající čas tisku a procentuální zhotovení 
tištěných modelů. Po dokončení tisku Obr. 4.13 a) je možné vyjmout podložku, nahradit 
ji záložní podložkou a okamžitě pokračovat v dalším tisku. Další možností je odstranění 
dokončených modelů z použité podložky, kterou lze po jejím důkladném očištění opět 
použít.  

 
Dokončené modely oddělené od podložky Obr. 4.13 b) je nutné zbavit podpor. 

Nejdříve se podpory odstraňují manuálně, při jejich odstraňování je třeba postupovat 
opatrně, aby nedošlo k poškození prototypu používaným nářadím, nebo poranění 
odletujícími částmi podpůrného materiálu. U součástí tvarově složitějších, jejichž 
podpory nelze odstranit manuálně se využívá speciální ultrazvukové čističky, ve které 
dojde k odstranění podpor v lázni. Smícháním vody a speciálního přípravku 
WaterWorks Soluble Concentrate P400SC vznikne žíravý roztok, který rozpustí 
podpory v relativně krátkém čase, neovlivní však nijak materiál modelu. 
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a) 

 
 

 

 
 

 
b) 

 

Obr. 4.13 a) Dokončené lopatky na podložce, b) Dokončené lopatky odstraněné z podložky. 

 

4.2.4 Povrchová úprava modelů 
Lopatky zbavené podpor je před použitím pro výrobu forem nutné dodatečně upravit, 

aby došlo k vyhlazení jejich povrchu. Nerovnosti povrchu jsou způsobeny tloušťkou 
nanášené vrstvy při tisku modelů. Snadným a rychlým způsobem úpravy povrchu je 
využití sprejového plniče, použit byl Eurospray filler. Po aplikaci první vrstvy a jejím 
dokonalém vytvrzení, byla vrstva vybroušena smirkovým papírem zrnitosti P-400 a 
následně byl použit smirkový papír P-800. Naneseny a vybroušeny byly celkem tři 
vrstvy plniče, kterými byly vyhlazeny všechny nerovnosti a vyplněny nedokonalosti 
jako např. póry na modelech Obr. 4.14. 
 

 
 

Obr. 4.14 Lopatky po úpravě povrchu plničem. 

 
Takto upravené master modely lopatek jsou připravené pro výrobu silikonových 

forem, která je popsána v další podkapitole. 
 
4.2.5 Výroba silikonové formy 

Prvním krokem při výrobě silikonové formy je volba vhodné dělící roviny, ta musí 
být zvolena tak, aby vyjímání odlitku z formy bylo co nejjednodušší a nedocházelo při 
něm k poškození formy. Po zvolení vhodné dělící roviny je dalším krokem tvorba první 
části formy.  

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   37 

 

Tvorba formy začíná zhotovením skleněného rámu, který bude vymezovat vnější 
rozměry formy. Rám je složen ze skleněných desek, které jsou pomocí tavné pistole 
slepeny k sobě. Rám je poté přilepen pomocí tavné pistole k základové skleněné desce, 
umístěné na desce pracovního stolu.  Po zvolenou dělící rovinu je skleněný rám vyplněn 
modelovací hmotou, do které je umístěn upravený master model. Modelovací hmota 
musí na model a skleněné stěny rámu formy těsně doléhat, aby nedošlo k zatečení 
silikonu na nežádoucí místa a tím k znehodnocení formy. Pro zajištění správného, 
přesného a nezaměnitelného sestavení formy pro odlévání byly v modelovací hmotě 
vytvořeny tvarové výstupky, které také usnadní skládání formy. 

 
Po dokončení rámu a zaformování modelu do modelovací hmoty bylo nutné 

přibližně určit množství potřebného silikonu pro vyplnění rámu formy. K vytvoření 
silikonu Silastic T-4 pro formu je nutné smíchání základní složky a tužidla v poměru 
100:10. Přibližně určené množství pro první část formy bylo 150 g, množství 
jednotlivých složek bylo přesně odměřeno na digitální váze. Obě složky je nutné 
důkladně promíchat, vzniklá směs byla poté umístěna do vakuové licí komory  
Obr. 4.15 a). Vakuování silikonu Obr. 4.15 b) probíhalo při podtlaku -1 Bar po dobu cca 
25 minut. 

 

 
a) 

 
 

 
 

b) 

Obr. 4.15 a) Vakuové zařízení MK Mini, b) Průběh vakuování. 

 
Po ukončení vakuování byl silikonem vyplněn skleněný rám formy až po jeho okraj, 

následovalo vytvrzování silikonu při pokojové teplotě, které trvá dle výrobce 12 hodin. 
Po vytvrzení silikonu byl demontován skleněný rám formy a pečlivě odstraněna 
všechna modelovací hmota. Vytvořená část formy byla otočena a umístěna na 
skleněnou základovou desku, znovu byl vytvořen rám ze skleněných desek spojených 
tavnou pistolí. Na dělící rovinu byl štětcem nanesen separační přípravek, který 
zabraňuje spojení dílů formy. Na master model byl umístěn váleček z modelovací 
hmoty, který vytvořil vtokový otvor Obr 4.16. Příprava silikonu probíhala obdobným 
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způsobem, pouze s rozdílem v množství použitého silikonu, které bylo pro tuto část 
formy určeno na 120 g. 

 

  
Obr. 4.16 Skleněný rám vytvořený pro druhou část formy. 

 
Po vakuování byla silikonem vyplněna zbývající část formy. Jakmile došlo 

k vytvrzení silikonu, byl rozebrán rám formy, vyjmut master model a modelovací hmota 
z vtokového otvoru. Zhotovená forma byla připravená pro odlévání lopatek z pryskyřice 
Obr. 4.17. 
 

  
Obr. 4.17 Dokončená silikonová forma. 

 
4.2.6 Výroba odlitk ů z pryskyřice 

Příprava formy pro odlévání obsahuje pouze zajištění obou částí formy pomocí 
kovových spon a usazení nálevky do vtokového otvoru Obr. 4.18 a). Před aplikací 
kovových spon byla forma zatížena, aby nedošlo k průsaku pryskyřice do dělící roviny  
a poté byly aplikovány kovové spony. 

 
Pro zhotovení odlitků byla použita pryskyřice od firmy ebalta s obchodním názvem 

SG 145 A + B. Jedná se o licí dvousložkovou pryskyřici určenou pro výrobu 
prototypových součástí. Složka s označením SG 145 A je pryskyřice, která má béžovou 
barvu. Složka s označením SG 154 B obsahuje tužidlo, které má hnědou barvu. Pro 
vytvoření vysoce pevné pryskyřice je nutné smíchat obě složky v poměru 1:1. 
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S využitím programu Autodesk Inventor bylo přibližně určeno množství potřebné pro 
odlití jedné lopatky na 12 g (včetně vtoku a objemu v nálevce). 
 

 Postup odlévání začíná přesným odměřením množství obou složek na digitální váze, 
po důkladném promíchání obou složek dojde k odlití do silikonové formy Obr. 4.18 b). 
Doba zpracovatelnosti po smíchání obou složek je dle výrobce 5 – 7 minut (pro 200 g). 
K vytvrzení pryskyřice při pokojové teplotě dojde za 1 – 2 hodiny. 
 

 
a) 

 

b) 
Obr. 4.18 a) Forma připravená pro odlévání, b) Forma po odlití pryskyřice. 

 
Po vytvrzení modelu je možné demontovat formu, odstranit vtok s nálevnou  

a vyjmout hotový odlitek Obr. 4.19. 
  

 
Obr. 4.19 Demontovaná forma s hotovým odlitkem.  
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5  TECHNIKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
V této kapitole budou porovnány náklady na výrobu modelů lopatek technologií RP 

(metoda FDM) s náklady na výrobu lopatek odléváním z pryskyřice SG 145 A + B  do 
silikonových forem. Zhodnocení bude provedeno u lopatky, pro kterou byla vytvořena 
forma v předchozí kapitole, jedná se o pátou lopatku z navržené řady, která se 
vyznačuje největší tvarovou složitostí.  
 

Firma MCAE Systems, s.r.o. garantuje trvanlivost jedné formy se zachováním 
rozměrové přesnosti vyrobené z materiálu Silastic T-4 pro 5 kusů odlitků. Požadavkem 
pro odlitky lopatek je zachování jejich tvarové složitosti, což je hlavním hlediskem pro 
jejich správnou funkci. Rozměrová přesnost tedy není hlavním faktorem u odlitků 
lopatek, proto byla kapacita jedné formy zvýšena na 10 odlitků. 
 
5.1 Náklady na tisk master modelu 

Mmm NON ⋅= [Kč],         (5.1) 

 
kde: O

m – objem použitého materiálu pro tisk master modelu lopatky [cm3],  

N
M 

– náklady na tisk 1 cm3 materiálu na RP zařízení [Kč/cm3]. 

 
224,6440,1446,4 =⋅=mN Kč 

 
5.1.1 Objem použitého materiálu pro tisk master modelu lopatky 

pmzmm OOO += [cm3],        (5.2) 

 
kde: O

zm – objem ABSplus materiálu pro tisk master modelu lopatky [cm3],  

O
pm 

– objem materiálu podpor pro tisk master modelu lopatky [cm3]. 

 
46,489,057,3 =+=mO [cm3], 

 
5.2 Náklady na výrobu silikonové formy 

b

sf
f M

NM
N

⋅
= [Kč],         (5.3) 

 
kde: M

f – hmotnost vyrobené silikonové formy [g],  

M
b 
– hmotnost balení silikonu [g], 

N
s 
– celkové náklady na pořízení balení silikonu a tužidla [Kč]. 

 

02,196
5000

3630270 =⋅=fN Kč 
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5.3 Náklady na materiál pro odlití jedné lopatky 

p

po
o M

NM
N

⋅
= [Kč],         (5.4) 

 
kde: M

o – hmotnost odlitku z pryskyřice včetně vtoku a materiálu v nálevce [g],  

M
p 
– hmotnost balení pryskyřice [g], 

N
p 
– celkové náklady na pořízení balení pryskyřice a tužidla [Kč]. 

 

328,2
2000

38812 =⋅=oN Kč 

 
5.4 Celkové náklady na výrobu jednoho odlitku lopatky 

ofmCL NNNN ++= [Kč],        (5.5) 

 
kde: N

m – náklady na tisk master modelu lopatky [Kč],  

N
f 
– náklady na výrobu formy [Kč], 

N
o 
– náklady na materiál pro odlití jedné lopatky [Kč]. 

 
57,262328,202,196224,64 =++=CLN Kč 

 
5.5 Porovnání celkových nákladů technologií RP a odlévání 

Porovnání nákladů bylo vypracováno pro počty kusů 10, 20, 30, 40. Pro větší 
přehlednost byly údaje zpracovány v tabulce a grafu Obr. 5.1. 
 
Celkové náklady na výrobu odléváním: 

nN
n

NNN ofmC ⋅+⋅+= )
10

(1 [Kč],       (5.6) 

 
kde: N

m – náklady na tisk master modelu lopatky [Kč],  

N
f 
– náklady na výrobu formy [Kč], 

N
o 
– náklady na materiál pro odlití jedné lopatky [Kč], 

n
 
– počet vyráběných kusů [-]. 

 
Celkové náklady na výrobu tiskem na RP zařízení: 
 

nNN mC ⋅=2 [Kč],         (5.7) 

 
kde: N

m – náklady na tisk master modelu lopatky [Kč],  

n
 
– počet vyráběných kusů [-]. 
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Tab.5.1 Porovnání celkových nákladů na tisk technologií RP a odléváním do silikonových 
forem   

Počet kusů Celkové náklady na odlévání Celkové náklady na tisk 
n [-] Nc1 [Kč]  Nc2 [Kč] 

1 263 64 
5 272 321 
10 283,5 642 
20 503 1284,5 
30 722  1927 
40 941 2569 

 

 
Graf 5.1 Porovnání celkových nákladů.  

 
Porovnání nákladů na výrobu odléváním do silikonových forem a tisku na RP 

zařízení, byly vypočítány včetně 20% DPH. 
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6  ZÁVĚR 
Tato práce byla zaměřena na výrobu lopatek pro rybářské návnady s využitím 

moderních technologií. Pro tvorbu 3D modelů bylo využito programu Autodesk 
Inventor, jde o celosvětově velmi rozšířený program, který využívá parametrického 
modelování. Navrhnuto bylo celkem šest modelů lopatek, které se lišily hlavně 
tvarovou složitostí a rozměry.  

 
V práci je uveden přehled komerčně nejdostupnějších technologií Rapid 

Prototyping, u kterých je popsán princip jejich funkce a materiály používané pro 
stavbu prototypů. U každé metody Rapid Prototyping jsou uvedeny jejich výhody, 
nevýhody a příklady jejich možného využití v průmyslové praxi. Pro výrobu master 
modelů lopatek byla použita metoda Fused Deposition Modeling, tisk proběhl na 
zařízení Dimension uPrint. Master modely lopatek byly zhotoveny z materiálu 
ABSplus, který je vhodný pro funkční testy prototypů. 

 
Z ekonomických důvodů byla zhotovena pouze jedna silikonová forma a to pro 

lopatku, která se při testování nejvíce osvědčila. Postup konstrukce lopatky a výroba 
silikonové formy byla podrobně popsána v této práci. 

 
Porovnáním nákladů v technicko-ekonomickém zhodnocení je zřejmé, že metoda 

Fused Deposition Modeling je výhodná pouze pro výrobu několika kusů lopatek. 
Hlavní využití metody je tedy vhodné pro výrobu master modelů lopatek a navazující 
pro výrobu silikonových forem. U konkrétní lopatky je ekonomicky výhodný tisk do 4 
kusů lopatek. Náklady na výrobu v silikonové formě jsou nižší až pro pět a více kusů 
odlitků. Zhodnocení bylo zpracováno pro počty kusů 1, 5, 10, 20, 30, 40. U větších 
počtů vyráběných kusů je zřejmý rozdíl vynaložených nákladů. 

 
Přestože se technologie RP řadí mezi relativně nové technologie, v průmyslové 

praxi již došlo k jejich velkému rozšíření. Tato oblast se neustále rozvíjí, rostoucí 
konkurence na trhu a množství nabízených technologií nutí výrobce snižovat ceny 
výrobních zařízení pro Rapid Prototyping. Zařízení se tedy stávají dostupnými i pro 
menší firmy. V blízké budoucnosti je tedy velmi pravděpodobné, že zařízení pro Rapid 
Prototyping bude využívat většina výrobních podniků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
Zkratka Popis 
2D Two Dimensional. 
3D Three Dimensional. 
atd. A tak dále. 
ABS Akrylonitril-Butadien-Styren. 
CAD Computer Aided Design. 
cca cirka/přibližně. 
DMLS Direct Metal Laser Sintering. 
DPH Daň z přidané hodnoty. 
FDM Fused Deposition Modeling. 
LAN Local Area Network. 
LOM Laminated Object Manufacturing. 
MJM Multi Jet Modeling. 
MKP Metoda Konečných Prvků. 
RE Reverse Engineering. 
SGC Solid Ground Curing. 
SLA Stereolithography. 
SLC Formát pro RP technologie *.slc. 
SLS Selective Laser Sintering. 
STL Formát pro RP technologie *.stl. 
UV Ultrafialové záření. 

 
 
Symbol Jednotka Popis 
Mb [g] Hmotnost balení silikonu. 
Mo [g] Hmotnost odlitku z pryskyřice včetně vtoku a materiálu 

v nálevce. 
Mp [g] Hmotnost balení pryskyřice. 
n [-] Počet vyráběných kusů. 
NC1 [Kč] Celkové náklady na výrobu odléváním. 
NC2 [Kč] Celkové náklady na výrobu tiskem na RP zařízení. 
NCL [Kč] Celkové náklady na výrobu jednoho odlitku lopatky. 
Nf [Kč] Náklady na výrobu formy. 
Nm [Kč] Náklady na tisk master modelu. 
NM [Kč] Náklady na tisk 1 cm3 materiálu na RP zařízení. 
No [Kč] Náklady na materiál, pro odlití jedné lopatky. 
Np [Kč] Celkové náklady na pořízení balení pryskyřice a tužidla. 
Ns [Kč] Celkové náklady na pořízení balení silikonu a tužidla. 
Om [cm3] Objem materiálu použitého pro tisk master modelu lopatky. 
Opm [cm3] Objem ABSplus materiálu použitého pro tisk master 

modelu lopatky. 
Ozm [cm3] Objem materiálu podpor pro tisk master modelu lopatky. 

 
 


