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ABSTRAKT 

STRAKA Pavel: Využití 3D technologií ve slévárenství. 
 

Práce se zaměřuje na výrobu hliníkové náhrady poškozeného madla ke kufru. Na výrobu 
je využito postupu reverzního inženýrství, kdy se součást naskenuje pomocí 3D skeneru. 
Na základě údajů ze skenování je vytvořena modelová kopie součásti, která se pomocí 
3D tiskárny vytiskne z materiálů PLA a PolyCastTM. Takto zhotovená madla jsou 
následně využita jako netrvalé modely pro výrobu odlitků pomocí technologie přesného 
lití, a to ze slitiny AlSi10Mg. Teoretická část pojednává o aditivních technologiích, které 
jsou nejčastěji používány na výrobu slévárenských modelů a forem. Dále jsou v práci 
popsány základní principy 3D skenování a vysvětlen pojem reverzní inženýrství.  
Klíčová slova: aditivní technologie, 3D skenování, reverzní inženýrství, přesné lití, 

odlitek 

ABSTRACT 

STRAKA Pavel: Use of 3D technology in foundry industry. 
 

The work is focused on replacing a faulty briefcase handle with an aluminium 

substitution. The handle is fabricated with the help of reverse engineering, where the 

handle is scanned with a 3D scanner. With that information, a model copy of the part is 

made, which is 3Dprinted from PLA and PolyCastTM materials. These handles are used 

as expendable models, which are used for casting using an “investment casting” method. 
Those are made from an AlSi10Mg alloy. Theoretical part deals with additive 

technologies, which are mostly used for manufacturing of foundry models and moulds. 

Next, the basic principles of 3Dscanning are described, and the term reverse engineering 

is also explained. 

Keywords: additive technology, 3D scanning, reverse engineering, investment casting, 

casting 
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ÚVOD 

V dnešní době je kladen velký důraz na efektivitu, účinnost a rychlost procesů. 
V závislosti na těchto parametrech se do popředí dostávají 3D technologie. Ty 
napomáhají společnostem udržet si stálou klientelu, získávat nové zakázky a zůstat v čele 
technologické špičky. V oblasti slévárenství můžeme sledovat zvýšený počet poptávek 
na rychlejší proces výroby, nižší ceny nebo komplexnější tvary odlitků. 3D technologie 
dokážou výrobní proces výrazně urychlit ve všech jeho fázích – přípravné, výrobní 
i kontrolní. Odlitky zároveň nejsou limitovány běžnými výrobními zásadami jako jsou 
úkosy, rádiusy nebo dělící roviny.  

Dalším důvodem využití 3D technologií je výroba komplikovaných odlitků. Jelikož se 
často jedná o nepravidelné tvary, může být jejich kontrola běžnými metodami značně 
obtížná a zdlouhavá. Využitím skenerů lze kontrolu urychlit z mnoha dnů na několik 
hodin (popřípadě i minut). Kontrola kvality je považována za jednu z nedůležitějších částí 
výrobního procesu a její urychlení vyžaduje nejúčinnější techniku. Příklady využití 3D 
technologií jsou znázorněny na obr.1. [1], [2] 

Pomocí některých aditivních technologií (dále v textu AT) je možné vytvořit přímo 
kovovou prototypovou součást. Ve slévárenských aplikacích je však hlavním cílem získat 
v co nejkratším čase první odlitek. Ten se následně vyhodnocuje a je často předmětem 
vývoje konečného dílu.  Využití AT ve slévárenství je tedy soustředěno na výrobu 
slévárenských forem, jader nebo modelů. [2] 

 

  

 

   

  

Obrázek 1 Příklad tištěné formy, jádra, modelů a použití optického 
skeneru [2], [3], [4]  
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1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MODELŮ A FOREM 

1.1 Formy 

Nástrojem pro výrobu odlitků je forma, která vytvaruje tekutý kov do požadovaného 
tvaru. Jejich základní dělení je dle počtu vyrobených odlitků z jedné formy. 

• Trvalé formy – Jedná se o formy, pomocí kterých lze vyrobit větší série odlitků 
(až statisíce). V praxi jsou běžně užívané formy grafitové nebo častěji kovové 
(tzv. kokily). Jejich výroba nejčastěji probíhá pomocí třískového obrábění, avšak 
v posledních letech je možné využít i aditivních technologií.  

• Polotrvalé formy – Za polotrvalé formy jsou pokládány formy s životností 
max. do 10 kusů a jsou tedy využívány v kusových výrobách. Vyrábí se 
z keramických žáruvzdorných materiálů a po zhotovení každého odlitku je nutná 
jejich oprava. 

• Netrvalé formy – Tyto formy slouží na výrobu pouze jednoho odlitku. Zhotovují 
se ze slévárenských směsí obsahujících ostřivo, pojivo a další přísady. Tyto směsi 
mohou být z velké části regenerovány a znovu používány. Netrvalé formy tvoří 
až 85 % celkového počtu slévárenských forem používaných v praxi. [5] 

1.2 Modely 

Formování netrvalých a polotrvalých forem se rozděluje na formování s trvalými 
modely a formování s jednorázovými (netrvalými) modely, viz obr. 2. Jednorázové 
modely, jak vyplývá z názvu, jsou na jedno použití a při vyjímání odlitku se nevratně 
poruší. Používají se například u technologie přesného lití, kde se voskový model postupně 
obaluje v keramické suspenzi a posypu. Po osušení vznikne skořepina, ze které je model 
vytaven. V případě, že se použije modelu plastového, dochází v peci k jeho spálení. 
Netrvalé modely se také používají u technologie vypařitelného modelu, zde je model 

odstraněn až v průběhu lití. U formování s trvalými modely je pomocí modelu vytvořena 
netrvalá forma. Z té je model následně vyjmut, očištěn a znovu použit. [5] 

 

 

 

 

 

 

MODEL 

Trvalý Netrvalý 

Nedělený Dělený Vypařitelný Spalitelný Vytavitelný 

Obrázek 2 Rozdělení modelů dle způsobu vyjímání z formy [5] 



12 

 

 

1.2.1 Výroba trvalých modelů 

Trvalé modely jsou nejčastěji vyráběny obráběním, ať už se jedná o klasické 
technologie soustružení a frézování nebo méně užívané technologie, jako například 
elektrojiskrové obrábění.  

Materiály používané na trvalé modely: 

• Dřevo – ořech, olše, smrk, borovice a další 
• Kovy – slitiny Al a Cu, litina s lupínkovým grafitem, bronzy a mosazi 
• Umělé hmoty – epoxidové, polyuretanové nebo polyesterové pryskyřice 

V případě výroby modelů z umělých hmot, se nejdříve zhotoví negativ modelu 
(forma), do kterého se nalije směs tekuté pryskyřice s vytvrzovací přísadou. 
K následnému vytvrzení dochází zpravidla za pokojové teploty. V případě, že jsou 

modely větších rozměrů, vyrábí se na více částí. Ty jsou následně spojeny.  [5] 

1.2.2 Výroba netrvalých modelů 

Pro výrobu vytavitelných modelů se používají kovové, sádrové nebo gumové formy, 

do kterých se gravitačně nebo pod tlakem lije roztavená vosková směs. Kovovou formu 

se zhotoveným voskovým modelem lze vidět na obr. 3. Vypařitelné modely se nejčastěji 
vyrábějí zpěňováním polystyrenových kuliček v kovových formách nebo obráběním 
polystyrenových bloků. Další možností výroby je např. řezání bloků pomocí horkého 
drátu. [5], [6] 

 

V posledních letech je však možné vyrábět trvalé i netrvalé modely pomocí 3D tisku. 
 

  

Obrázek 3 Vyjímání voskového modelu z formy [7]  
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2 VÝROBA MODELŮ POMOCÍ 3D TECHNOLOGIÍ 

2.1 Seznámení s 3D tiskem 

Pojem 3D tisk popisuje aditivní technologie (dále v textu AT), kdy k výrobě součásti 
dochází pomocí nanášení materiálu po tenkých vrstvách konstantní tloušťky. Jedná se 
tedy o opačný proces ke konvenčním subtraktivním technologiím, jako je například CNC 
obrábění, kde součást vzniká postupným odebíráním materiálu. Vstupním bodem AT je 
3D digitální model, který lze získat pomocí CAD softwarů nebo pomocí 3D skenování. 
[8], [9]   

První technologie aditivní výroby (Stereolitografie) vznikla v roce 1986. Od té doby 
bylo vyvinuto velké množství technologií pracujících na rozdílných principech 

a s materiály vstupujícími do procesu v různých skupenstvích. Norma ISO/ASTM 

52900:2015 rozděluje AT do sedmi skupin pracujících na stejném fyzikálním principu, 

viz tab. 1. Názvy jsou uvedeny v anglickém jazyce, jelikož v českém nejsou příliš 
ustálené. [8], [10] 

 

Další možné dělení AT je dle typu vstupního materiálu: 

• Na bázi tekutých fotopolymerů (SLA, DLP, CDLP) 
• Na bázi práškových materiálů (MJF, SLS, DMLS, BJ, LENS, EBAM) 

• Na bázi pevných materiálů (FDM, LOM) 
Práce se dále zabývá metodami 3D tisku, které jsou v oblasti slévárenství nejvíce 

používány (v tab. 1 zvýrazněny červeně). 

Tabulka 1 Základní rozdělení aditivních technologií 

Princip

DMLS   

EBAM   

MJ      NPJ      

Binder jetting

Power bed fusion

Direct energy deposition

Sheet lamination

technologie

SLA      DLP      CDLP    

DOD     Material jetting

         BJ

               LOM

            FDM

MJF      SLS      

LENS    

Vat photopolymerization 

Material extrusion
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2.2 Metody využívané pro výrobu modelů 

V oblasti výroby slévárenských modelů je nejvíce využívána AT nazývána Fused 
Deposition Modeling (FDM), kterou využívají tisíce sléváren po celém světě.  Avšak 
nevýhodou této technologie je nižší povrchová jakost vytištěných modelů. Ta je dána 
výskytem přechodů mezi jednotlivými vrstvami, a proto jsou často žádoucí dokončovací 
operace. Z toho důvodu byla v posledních letech společností HP vynalezena metoda 
Multi Jet Fusion (MJF), která vykazuje lepší kvalitu povrchu. Jako další možností se jeví 
technologie Laminated Object manuftactuing (LOM). Modely zhotovené touto 
technologií mají vlastnosti podobné klasickým dřevěným modelům, které jsou ve 
slévárnách běžně používány. V poslední řadě bude popsána technologie Stereolitografie 
(SLA). Ta vyniká vysokou přesností tisku, ale zároveň i vyššími náklady na tisk. [1], [11].  

2.2.1 Metoda FDM 

Fused Deposition Modeling patří do podskupiny aditivních technologií, jenž využívají 
vstupní materiál v pevném stavu. Plastová struna (známější pod anglickým pojmem 
„filament“) je pomocí kladek odvíjena z cívky a vtahována do vyhřívané tiskové hlavy. 
Zde je natavena těsně za teplotou skelného přechodu a nanášena na pracovní stůl. Tisková 
hlava se pohybuje v osách X, Y a tvoří jednotlivé řezy součásti. Zpravidla bývá nejdříve 
vytištěn obrys řezu součásti a teprve pak je tato plocha vyplněna. Jakmile je zhotovena 
celá vrstva, posune se tisková hlava o výšku jedné vrstvy vzhůru a celý proces se opakuje. 
Schéma tiskárny je znázorněno na obr. 4.  

U převislých částí je za potřebí využít tzv. podpory. Ty poskytují součásti jistou 

stabilitu a zabraňují tak zborcení. Tyto podpory je následně potřeba mechanicky nebo 
chemicky odstranit. [2], [12], [13] 

  

Obrázek 4 Schéma metody FDM [12] 
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Materiály vhodné pro trvalé modely 

Aby byla zajištěna vyšší životnost modelu, je nutné, aby měly použité materiály 
dostatečnou pevnost a otěruvzdornost. Z běžně dostupných materiálů se jedná převážně 
o ABS, PLA a PET. Za účelem zlepšení mechanických vlastností, vznikají v současnosti 
různé modifikace těchto materiálů. Například PET modifikovaný glykolem (PET-G), 

díky kterému má model vyšší pevnost. V případě PLA se přidávají do materiálu příměsi 
bronzu, dřeva nebo uhlíkových vláken.  [1], [12], [14] 

Materiály vhodné pro netrvalé modely 

Z běžně dostupných materiálů se využívá PLA. Ten po spálení nezanechává velké 
množství popelu, které by způsobovalo vady odlitku.  

Dále byly vyvinuty materiály speciálně pro slévárenské účely. Filament Moldlay je 

plastový materiál s vlastnostmi vosku. Má vysokou rozměrovou stabilitu a jeho vlastnosti 
jsou velmi podobné běžným voskům využívaných pro výrobu skořepinových forem. 

Další materiál vhodný pro netrvalý model je PolyCastTM od společnosti Polymaker, po 

jehož spálení nevzniká téměř žádný popel. Mezi jeho výhody patří mimo jiné snadná 
povrchová úprava, kdy součást stačí ponořit na pár sekund do izopropylalkoholu, čímž 
dojde k vyhlazení vrstev. Nevýhodou obou těchto materiálů je vysoká pořizovací cena, 
která je až čtyřikrát větší, něž u běžných materiálu užívaných u FDM tisku. [1], [12], [14] 

 

Tabulka 2 Vlastnosti vybraných materiálů pro FDM tisk 

  

Hustota 

[g/cm3] 

Youngův 
modul 

[GPa] 

Pevnost 

v tahu 

[MPa] 

Teplota 

skelného 
přechodu 

[°C] 

Teplota 

tání [°C] 

Akrylonitrilbutadien-

styren (ABS) 
1,04 2,4 65 105 220 

Polylactic Acid (PLA) 1,24 3,5 55 65 160 

Polyethylentereftalát 
(PET) 

1,27 2,2 53 81 140 

PolyCastTM 1,1 1,7 35,7 70 - 

 

Výhody metody FDM 

• momentálně nejdostupnější metoda 3D tisku → nízká cena tiskáren 

• levná a efektivní výroba → vzniká minimum odpadu (jedná se pouze o podpory) 
• čistota → možnost využívat v kancelářských prostorách 

• flexibilita → široká škála materiálů 

 

Nevýhody metody FDM 

• nízká kvalita výtisku a míra detailu → limitováno výškou vrstvy 

• častá nutnost povrchových úprav [13], [15] 
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2.2.2 Metoda MJF 

Aditivní technologie zvaná Multi Jet Fusion, která využívá jako stavební materiál 
prášek, byla vynalezena společností HP. Potřebné zařízení je dvojího typu. Jako první je 
tzv. postprocesní zařízení, ke kterému jsou připojeny zásobníky s materiálem. Zde 
dochází k automatickému míchaní materiálu a plnění stavební jednotky (ta je v podobě 
komory na kolečkách). Po naplnění komory dochází k jejímu vyjmutí ze zařízení 
a následnému zasunutí do tiskárny. Před samotným procesem tisku dochází 
k rovnoměrnému ohřátí vnitřního prostoru. Pomocí válce se nanese tenká vrstva prášku 
na tiskovou podložku a následně jsou nanášeny dva typy činidel. Na místa, kde je 

zapotřebí selektivně roztavit částice, je stříkáno spojovací činidlo. Po obvodu vnějších 
kontur tištěného dílce je naneseno speciální činidlo, které zajištuje vysoké rozlišení 
povrchových detailů. Následně přejíždí nad tiskovou podložkou pojízdná hlava se 
zdrojem UV záření. Zatímco se lampy přesouvají, nanesený materiál zachycuje teplo 
a pomáhá ho rovnoměrně šířit. Tímto způsobem je spečena jedna vrstva součásti a celý 
proces se opakuje. Po dokončení tisku je stavební jednotka vrácena zpět do 
postprocesního zařízení. Zde dochází k jejímu ochlazení a vyčištění od nevyužitého 
materiálu. Nezpracovaný prášek se zrecykluje, smíchá s novým a znovu naplní do 
stavební jednotky. Tiskárna zobrazena na obr. 5. [16], [17] 

Používané materiály  

• PA 12 – Jedná se o jemný prášek polyamidu, pomocí kterého lze tisknout vrstvy 
o tloušťce 0,08 mm. Rozměrová přesnost vytištěných součástí se pohybuje 
v intervalu ± 0,3 mm. Díky vysoké kvalitě povrchu není nutná povrchová úprava, 
i přesto se však často používá technologie pískování. Základní vlastnosti 
materiálu uvádí tab. 3. 

 

 

Tisková podložka 

Tavící lampy 

Termo kamera 

Tisková hlava pro 
detailnější 
činidlo 

Podavače materiálu 

Tisková hlava 
pro spojující 
činidlo Vyhřívací lampy 

Tištěná součást 

Stavební materiál 

Obrázek 5 Tiskárna pro MJF [18] 
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Tabulka 3 Základní vlastnosti polyamidu PA 12 [17] 

Materiál Hustota 

[g/cm3] 

Pevnost v tahu 

[MPa] 

Teplota tání 
[°C] 

Prodloužení při 
přetržení [%] 

PA 12 1,01 48  175 20 

 

• PA 12 GB – Modifikace PA 12. Za účelem zlevnění výroby je do materiálu 
přidáno 40 % skleněných kuliček.   

• Ultrasint TPU 90A-01 – Nově vyvinutý termoplastický polyuretan, který 
vykazuje výborné elastické vlastnosti. Prodloužení při přetržení v rovině XY je až 
220 %. Jelikož není u slévárenských modelů elasticita příliš nutná, není zde tohoto 

materiálu využíváno.  [17] 

Praktický příklad využití MJF 

Příkladem využití technologie MJF v praxi je náhrada vložky k nálitku na modelové 
desce pro formovací linku DISMATIC. Původní díl byl vyroben z epoxidové pryskyřice 
a slévárenského tmelu. V tomto případě však docházelo k rychlému opotřebení a výměna 
vložky byla nutná každé dva dny. Pomocí dílu zhotoveného z materiálu PA 12 technologií 
MJF, viz obr. 6, byla životnost zvýšena až 11krát. Jelikož se jedná o velkosériovou 
výrobu, je významnou výhodou i úspora času potřebného pro výměnu vložky. Vytištěný 
díl aplikovaný na modelové desce lze vidět na obr. 7. [19] 

 

Výhody metody MJF 

• rychlost tisku → až 10x rychleji než metoda FDM 

• přesnost a detailnost → minimální tloušťka vrstvy je 0,08 mm 

• úspora materiálu 

• velký objem tiskové komory 

 

Nevýhody metody MJF 

• malá variabilita materiálů (poměrně nová technologie) 
• cena tiskáren je v současné době velmi vysoká [18], [20]  

Obrázek 6 Vložka vytištěná pomocí 
MJF [19] 

Obrázek 7 Vložka na modelové desce [19] 
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2.2.3 Metoda LOM 

U této metody je využíván souvislý list materiálu, kterým je papír, plast nebo méně 
častěji kov. Tento list je potažen z obou stran lepidlem, díky kterému mohou jednotlivé 
vrstvy držet pospolu. Celý proces začíná položením materiálu na stavěcí platformu. Poté 
přejede vyhřívaný válec přes list materiálu, díky čemuž dojde k tepelné aktivaci lepidla 
a přitlačení listu na platformu. Počítačem řízený CO2 laser následně vyřeže do materiálu 

požadovaný tvar součásti. Laser zároveň nařeže přebytečný materiál ve šrafovaném 
vzoru, což usnadní jeho odstranění po ukončení tisku. Po vytvoření jedné vrstvy klesne 
platforma o tloušťku jednoho listu níže a nový materiál se opět přetáhne přes platformu. 
Následně vyhřívaný válec opět přejede přes nově položený list, čímž ho přilepí k vrstvě 
pod ním. Takto se celý proces opakuje, dokud není zhotovená celá součást. Papírové 
předměty jsou často potírány barvou nebo lakem, aby nedocházelo k nabrání vlhkosti ze 
vzduchu. Princip metody je zobrazen na obr. 8. [1], [11], [22] 

 

 

Tato technologie je velmi často využívána na výrobu modelů a jader pro lití do písku. 

Výsledné součásti mají totiž podobné vlastnosti a vzhled jako dřevo, což je tradiční 
materiál pro výrobu trvalých modelů. Z důvodu nízké roztažnosti mohou být papírové 
modely využívány také pro přesné lití. Zanechávají však poměrně velké množství popelu, 

což je způsobeno vyšším podílem lepidla v modelu. [1], [21] 

Používané materiály 

U technologie LOM lze využít pláty různých druhů materiálů jako papíry, plasty, kovy 
nebo keramiku. Nejvíce využívané jsou tzv. LOMPaper, LOMplastics nebo LOM- 

Composite. Poslední zmíněné jsou podstatně pevnější, neboť obsahují prvky na bázi 
skleněného vlákna. Příklady materiálů a jejich vlastnosti jsou znázorněny v tab. 4. 

 

 

 

Obrázek 8 Princip metody LOM [14] 
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Tabulka 4 Vlastnosti materiálů užívaných metodou LOM [21], [23] 

Materiál Napětí v tahu 

[MPa] 

Prodloužení při 
přetržení [%] 

Tloušťka plátu 
[mm] 

Rozměrová 
přesnost [mm] 

LPS 038 Paper 66 2 % 0,125 ± 0,3 

LPH 042 Paper 26 10,70 % 0,125 ± 0,3 

LXP 050 Plastic 85 9,60 % 0,125 ± 0,3 

 

Výhody metody LOM 

• vhodné pro výrobu modelů větších rozměrů 

• není zapotřebí uzavřené komory 

 

Nevýhody metody LOM 

• vysoký podíl odpadu  
• lze vytvářet pouze součásti s plnou výplní 
• problém s dutými součástmi → obtížné odstranění přebytečného materiálu 

• produkce kouře a škodlivých výparů [11], [22]  

 

2.2.4 Metoda SLA 

Metoda Stereolitografie pracuje s tekutým fotopolymerem, který je vytvrzován 

pomocí UV záření. Laserový paprsek vytvrdí tekutinu pouze v místech, kde má vzniknout 
kontura modelu. Tiskárny využívající tuto technologii mohou pracovat na dvou 
principech. Prvním principem je, že se pracovní platforma ponoří do nádoby 
s fotopolymerem a laser ozařuje plochu zespod, viz obr. 9. Pracovní plocha se tedy 
pohybuje směrem vzhůru a vznikající model je spolu s ní postupně vysouván ven 
z nádoby. V druhém případě působí laser na nádobu shora a po vytvrzení jedné vrstvy 

klesá platforma níže. [12], [21] 

Obrázek 9 Princip metody SLA [12] 
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Využívané materiály 

Materiály pro SLA zařízení dodává celá řada výrobců (např. 3D Systems nebo DMS 
Somos). V současnosti jsou hojně využívané fotopolymery plněné různými druhy přísad, 

díky kterým dochází ke zlepšení jejich vlastností (např. odolnost proti vyšší teplotě). [21]  

Tabulka 5 Typy materiálů používaných u metody SLA a jejich vlastnosti 

Typ materiálu vlastnosti 

Akryláty starší materiál 
  veliká smrštivost 
  menší přesnost 
Epoxidy moderní materiál 
  menší smrštivost 
  lepší přesnost 
Plněné pryskyřice vhodné pro více namáhané součásti 
  snadnější spékání 
  plněno organickými materiály, keramikou nebo kovy 

 

Využití metody SLA 

Součásti zhotovené metodou SLA vykazují velmi kvalitní povrch a rozměrovou 
přesnost. Z toho důvodu jsou hojně využívány ve šperkařském průmyslu, a to pro výrobu 

netrvalých modelů pro přesné lití, viz obr. 10.  Pro výrobu šperků jsou vytvářeny speciální 
tiskárny s menším pracovním objemem (často 130x130x180 mm) a s větší přesností 
vytištěných součástí (až 5 mikrometrů). Mezi výrobce takovýchto tiskáren patří například 
společnost Formlabs nebo Peopoly. Cena běžně dostupných strojů se pohybuje kolem 

100 000 Kč. Vhodné materiály jsou akrylátové fotopolymery smíchané s tekutým 
voskem. Ty umožňují totožný proces odstranění modelu jako klasické slévárenské vosky 
a zanechávají pouze 0,0-0,1 % odpadu. [24], [25] 

 

 

Obrázek 10 Šperky a modely vytvořené pomocí metody SLA 
[24] 
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Společnost 3D Systems vynalezla technologii zvanou QuickCastTM, pomocí které se 
vytvoří model s polodutou vnitřní strukturou, viz obr. 11. Takto vytvořený model se 
úspěšně používá pro výrobu skořepinové 
formy, kde nahrazuje klasický voskový 
model. V tomto případě však nedochází 
k vytavení modelu, nýbrž k jeho spálení. 
Mechanické vlastnosti pryskyřice vy-

tvořené speciálně pro slévárenské účely 

jsou znázorněny v tab. 6.  Prázdný prostor 
vzniklý uvnitř modelu způsobuje borcení 
stěn směrem dovnitř materiálu, čímž se 

snižuje riziko porušení skořepiny. Mezi 

další výhody patří úspora materiálu 
a zkrácení doby tisku. [21], [26] 

 

Tabulka 6 Vlastnosti materiálu užívaného technologií QuickCastTM  [26] 

Materiál Napětí v tahu 

[MPa] 

Prodloužení při 
přetržení [%] 

Absorpce vody [%] Teplota skelného 
přechodu [°C] 

Accura® 52 - 53 4,1 - 8,3 0,33 60 - 62 

 

Výhody metody SLA 

• největší rozměrová přesnost ze všech komerčních technologií 3D tisku (velikost 
vrstvy se běžně pohybuje kolem 0,01mm) 

• výroba přesných složitých tvarů i s velmi tenkými stěnami 
• nízká drsnost povrchu 

Nevýhody metody SLA 

• pro lepší mechanické vlastnosti je často potřeba model dotvrdit 

• lze použít pouze fotocitlivé materiály [12],[27], [28] 

  

Obrázek 11 Model vytvořený technologií 
QuickCastTM [26] 
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3 VÝROBA FOREM POMOCÍ 3D TECHNOLOGIÍ 

Pomocí 3D technologií lze vyrábět slévárenské formy trvalé i netrvalé, přičemž 
převážná část slévárenských forem dnes vyráběných touto metodou je spíše netrvalých 
(pískové, skořepinové keramické). Pro výrobu trvalých forem jsou aditivní technologie 
využívané zřídka, a to především z ekonomických důvodů. Jedná se zpravidla o formy 
menších rozměrů. Jednotlivé způsoby výroby slévárenských forem za pomoci 3D 
technologií popisují následující podkapitoly. 

3.1 Výroba netrvalých forem 

Výrobu netrvalých forem pomocí 3D technologií lze rozdělit do dvou základních 
směrů:  

1. Za pomoci AT se zhotoví model. Ten svými vnějšími rozměry odpovídá 
budoucímu odlitku a slouží k výrobě slévárenské formy. Tento model může být 
také využit jako tzv. master model, kdy se pomocí něj nejdříve zhotoví forma 
gumová (silikonová), sloužící k výrobě uretanových či voskových modelů. Ty už 
se použijí k výrobě formy jako v předchozím případě. Využívání master modelů 
se vyplácí v malosériové výrobě, kdy za pomocí jedné formy lze vytvořit větší 
množství totožných modelů.  

2. Druhým směrem je přímý tisk forem pomocí AT. Není zde tedy zapotřebí vytvářet 
modely a dochází tak k úspoře výrobního času. Tímto postupem se zabývají 
následující kapitoly. [1], [2] 

 

3.1.1 Pískové formy  

Vývoj aditivních technologií umožňujících tisk pískových forem (tzv. Sand Casting) 

započal na konci 20. století v Americe. Na univerzitě MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) byla v roce 1993 vynalezena technologie Binder Jetting, která spadá do 
kategorie AT využívajících vstupního materiálu ve formě prášku.  V roce 1998 vznikla 

první tiskárna umožňující tisk z kovového prášku a následně v roce 2002 byla vyvinuta 

tiskárna pracující s křemičitým pískem. [29] 

V současné době stále roste počet dodavatelů strojů pracujících s touto technologií. 
Mezi nejznámější společnosti patří ExoneTM, VoxelJetTM a Envi-sionTECTM. Velikost 

pracovních komor se pohybuje od 300x200x150 mm až po 3000x3000x6000 mm. Formy 

lze tisknout s rozměrovou přesností 0,3 mm. [2], [29], [30], [31], [32] 

Firma ExoneTM využívá za účelem zvýšení produktivity dvou výměnných pracovních 
komor, viz obr. 12. Jednotlivé platformy jsou na pojízdných lištách, což umožnuje z jedné 
komory vyjmout hotové součásti, zatímco druhá je využívána pro tisk. Na obr. 13 lze 

vidět stroj společnosti Envi-sionTECTM. Robotické rameno umožňuje pracovat na 
rozsáhlejší ploše než v případě strojů jiných výrobců. Tento stroj je navržen tak, aby jeho 

pořizovací náklady byly co nejnižší. Dodavatelé uvádí až o 66% nižší cenu než u jiných 
výrobců.   [2], [29], [30], [31], [32] 
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Princip metody Binder Jetting 

Výrobní proces metody Binder Jetting (BJ) začíná nahráním CAD dat do systému 
stroje, který rozdělí součást na jednotlivé vrstvy. V dalším kroku se pomocí roztírací 
čepele rozprostře vrstva prášku (ostřiva) smíchaného s pojivem po stavěcí ploše. 

Následně začne tisková hlava kopírovat jednotlivé řezy součásti a nanášet kapky 
aktivátoru. Velikost každé kapky se pohybuje kolem průměru 80 µm. Při kontaktu pojiva 
a aktivátoru dochází k vytvrzovací reakci. Ta vytváří kolem zrn ostřiva pojivové můstky, 

čímž je pevně spojí. Jakmile je takto zhotovena kompletní vrstva, stavěcí plocha klesne 
a celý proces se opakuje. Po dokončení tisku zůstává součást zakrytá práškem, který 
během vytvrzování plní podpěrnou funkci. Po procesu vytvrzování, kde součást získá 
dostatečnou pevnost, je přebytečný prášek odstraněn pomocí vysavače a stlačeného 
vzduchu. Schéma stroje je zachyceno na obr. 14. [2],[33] 

 

Obrázek 14 Schéma zařízení pro metodu Binder Jetting [33] 

Obrázek 13 Stroj Viridis 3D [32] Obrázek 12 Stroj S-Max Pro [31] 
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Používané materiály  

Používané materiály jsou směsi ostřiva, pojiva a příslušného aktivátoru. Jako ostřiva 
jsou využívány křemenné písky různých zrnitostí nebo synteticky spékaný mullit (tzv. 
Cerabeads). Příklady ostřiv a jejich vlastnosti udává tab. 7. Technologie pracuje se 

standardními systémy slévárenských pojiv, tedy s organickými a anorganickými.[30], 

[31] 

Tabulka 7 Příklady užívaných ostřiv a jejich vlastnosti [34] 

Typ materiálu 

Průměrná 
velikost zrna 

[mm] 

Číslo zrnitosti 
AFS1 

Teplota tavení 
[°C] 

Prachový podíl 
[%] 

GS14 0,13 97 > 1550 < 0,2 

GS19 0,196 67 > 1550 < 0,2 

GS25 0,242 57 > 1550 < 0,2 

 

V případě organických pojivových systémů se využívá furanových a fenolových 
pryskyřic v tekutém stavu. Tyto pojiva způsobují obtížnou regeneraci nevyužité směsi. 
Další nevýhodou je vyšší tvorba plynů, které mohou zapříčinit bubliny v odlitku. Takto 

vytvořené směsi jsou vhodné například pro oceli, slitiny železa nebo mědi.  
U anorganických systémů je pojivem suchý prášek vodního skla (křemičitanu 

sodného). Tisková kapalina sloužící jako aktivátor se skládá převážně z vody. Mezi 

hlavní výhody patří jednoduchá regenerace písku a absence toxických látek v aktivátoru. 
Problémem však může být nasávání vlhkosti do pojiva a potřeba dodání tepla ke zvýšení 
pevnosti formy. Tyto systémy jsou vhodné pro slitiny hliníku a jiných lehkých kovů. Bylo 

ověřeno, že mechanické vlastnosti a tvrdost hliníkových slitin vyrobených touto 
technologií jsou srovnatelné s klasickými konvenčními metodami. [35]   

Výhody metody BJ 

• tisk probíhá za pokojové teploty → odpadají problémy s tepelnou dilatací 
• metoda využívá klasických slévárenských materiálů → nižší cena 

• velikost pracovní plochy výrazně převyšuje ostatní aditivní technologie 

• větší svoboda tvaru při konstrukci odlitku   

 
1 Číslo zrnitosti AFS = bezrozměrná hodnota vyjadřující přibližnou průměrnou velikost zrn 

Obrázek 15 Schéma pojivových procesů tištěných forem [35] 
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Nevýhody metody BJ 

• pro vyšší pevnost forem je nutné tepelné vytvrzení 
• vyšší cena tiskáren (přibližně kolem 6 mil. Kč) [12], [29] 

Poznatek z praxe: 

Společnost ŽDAS, a.s., prováděla v roce 2018 zkoušky pro gravitační lití do 3D 
tištěných forem. Formy byly vytištěny z křemenného písku pojeného furanovou 

pryskyřicí (obr. 16). Z této zkoušky plyne, že u odlitků s tloušťkami stěn do 50 mm byla 

kvalita povrchu na velmi vysoké úrovni. V případě větších tlouštěk byly na povrchu 

připečeniny, viz obr. 17. Po následném tepelném zpracování většina připečenin odpadla, 
zbytek bylo nutno apretovat. [36] 

 

3.1.2 Keramické skořepinové formy 

U konvenční výroby keramických skořepin je využíváno netrvalých modelů. Samotný 
postup výroby forem lze rozdělit na 4 základních kroky:  

1. Výroba modelů a jejich připojení ke vtokové soustavě. Materiálem využívaným 
na výrobu modelů je nejčastěji vosk, v menším množství jsou to pak umělé hmoty. 
Připojením modelů na vtokovou soustavu vzniká tzv. modelový stromeček.  

2. Obalování stromečku keramickou hmotou. Jedná se o namáčení do obalové 
hmoty, posypání vzniklého povrchu žáruvzdorným materiálem a sušení 
jednotlivých obalů. Tento proces se opakuje, dokud nemá vzniklý obal 
požadovanou tloušťku. Počet opakování bývá zpravidla od 3 do 10.     

3. Odstraňování modelů ze skořepin. V případě voskových modelů dochází 
k vytavení buď za nižších teplot (například vložením do vroucí vody, či pomocí 
syté vodní páry v tlakových nádobách) nebo za vyšších teplot, kdy se obalený 
stromeček vloží do pece vyhřáté nejméně na 750°C. Posledního zmíněného se 
využívá také u plastových modelů, kdy dochází k jejich spálení.  

4. Vypalování (žíhání) skořepin. Ohřátím skořepiny na 900 až 1 080 °C dochází 
k přeměně amorfní struktury SiO2 na krystalickou, čímž dochází ke zvýšení 
pevnosti formy. V případě odstraňování modelů v peci lze skořepiny ohřát na 
vyšší teplotu a tím rovnou přejít na žíhání skořepin. [5], [37] 

Obrázek 17 Připečeniny na odlitku 

[36] 

Obrázek 16 Spodní díl 3D tištěné formy 

[36] 
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Zhotovením skořepin pomocí 3D tisku, lze celý proces výroby výrazně zkrátit, viz 

obr. 18. Tím dochází ke snížení výrobních nákladů na zhotovení prototypového odlitku. 

Po vytištění se skořepina vyžíhá a tím je připravena k lití roztaveného kovu. V současné 
době je na 3D tisk keramických forem využíváno technologií Direct Shell Production 
Casting (DSPC) a Direct Laser Sintering of Ceramics (DLSC). [2]  

 

Metoda Direct Shell Production Casting 

Princip této metody je založen na technologii Binder Jetting popsané v předchozí 
kapitole. Na keramický prášek na bázi oxidů hliníku je pomocí tiskové hlavy nanášeno 
pojivo skládající se z oxidu křemičitého, čímž dochází ke spojení jednotlivých zrn.  

Touto technologií se v současné době zabývá společnost Soligen, která nabízí pracovní 
objem o rozměrech 350x350x450 mm. Přesnost vytištěných forem udává tabulka 82. [38], 

[39] 

Tabulka 8 Rozměrová přesnost metody DSPC [38] 

Rozměr 0 ÷ 25,4 mm 25,5 ÷ 152,4 mm > 155,5 mm úhly 

Tolerance ± 0,5 mm ± 0,6 mm ± 0,7 mm ± 30' 

 

Využití Technologie DSPC 

Tato technologie není využívána pro hromadnou výrobu, jelikož konvenční metody 
výroby skořepin se zde jeví jako rychlejší a ekonomicky méně nákladné. Její hlavní 
uplatnění je tedy ve výrobě prototypů, kdy šetří náklady na výrobu nástrojů a modelů. 
DSPC zároveň umožňuje rychlou reakci na změny geometrie odlitku. Tuto technologii 

lze využít pro lití slitin hliníku, hořčíku (AZ91), bronzu, mědi, superslitin i ocelí. [38], 

[39]  

 
2 Původní míry převedeny z palců na milimetry a zaokrouhleny na jedno desetinné místo 

Obrázek 18 Časová úspora při využití AT pro výrobu keramické 
skořepiny [2] 
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Výhody metody DSPC 

• přímá výroba formy bez nutnosti užití modelu 

• rychlá výroba skořepiny přímo z CAD dat 

Nevýhody 

• omezené stavební materiály 

• nižší rozměrová přesnost v porovnání s konvenční výrobou 

• na odlitcích jsou viditelné přechody mezi vrstvami [2], [38], [39] 

 

Metoda Direct Laser Sintering of Ceramics 

Tato AT pracuje se vstupním materiálem ve formě keramického prášku, nejčastěji na 
bázi zirkonu, který je pomocí výkonného laseru vytvrzován. Tloušťka vrstvy je 
limitována velikostí zrn a její nejmenší hodnota je 50 µm. Rozměrová přesnost odlitků 

zhotovených pomocí této technologie se pohybuje ± 0,6 %, což je typická hodnota pro 
přesné lití. Společnost EOS nabízí stroj s velikostí komory 720x380x380 mm. [2], [40] 

 

Princip metody 

Proces probíhá v komoře opatřené po obou stranách výměnnými zásobníky, viz 

obr. 20. Pomocí rotujícího válce je z prvního zásobníku nanesena vrstva prášku na stavěcí 
základnu. Přebytečný materiál je válcem dopraven do zásobníku na druhé straně. 
Následně je pomocí laseru postupně skenována oblast 2D řezů součásti. V místě dopadu 
laserového paprsku vzniká lokální ohřev, čímž dochází k natavení jednotlivých částic 

prášku. Ty po ochladnutí vytvoří hmotu, která se následně spojí s další již zhotovenou 
vrstvou. K usměrnění paprsku dochází pomocí sady zrcátek. Jakmile je vytvořen celý řez 
součásti, základna klesne o velikost jedné vrstvy níže a celý proces se opakuje. Po celou 

dobu procesu je komora a stavěcí základna udržována na konstantní teplotě. To má 
pozitivní účinek na smrštivost již zhotovených vrstev a lze tak snížit náchylnost ke vzniku 
trhlin. [21], [41] 

  

Obrázek 19 keramická forma zhotovená metodou DSPC [39] 



28 

 

Formy zhotovené touto technologií jsou často postiženy trhlinami. Vznik trhlin lze 

potlačit předehřátím podložky na teplotu kolem 1600 °C. Dosud však nejsou na trhu 

dostupné zařízení, které by zvládly dosáhnout tak vysoké teploty podložky. Byly však již 
úspěšně vyrobeny keramické formy i na zařízeních, které zvládnou dosáhnout teploty 
podložky do 800 °C. Tyto formy byly zhotoveny z keramického prášku na bázi zirkonu 
a ytria. Jejich kvalita povrchu (Ra ~12 µm) je nižší v porovnání s konvenční výrobou 

skořepin (Ra < 6,3 µm). Zároveň mají také nižší pevnost. Proto tato technologie výroby 
keramických forem stále nenašla v praxi využití. [40], [41] 

 

Výhody metody DLSC 

• minimální smrštění součástí → vyšší rozměrová přesnost 
• nespečený prášek plní podpěrnou funkci 
• nízká porozita vytištěných součástí 

 

Nevýhody metody DLSC 

• vyšší náklady na tiskárny v porovnání s ostatními AT (např. FDM, SLA, BJ) 

• zvýšená teplota v komoře ovlivňuje vlastnosti nepoužitého materiálu 

• vyšší náchylnost ke vzniku trhlin 

  

Obrázek 20 Schéma zařízení pracujícího s metodou DLSC [21] 
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3.2 Výroba trvalých forem 

Trvalé formy (kokily) slouží pro výrobu odlitků z neželezných kovů. Mohou být 
celokovové, ale často se kombinují s pískovými jádry. Uplatnění nachází u velkosériové 
výroby, kde díky nim odpadá nutnost užití modelů a formovacích rámů. Tím zároveň 

dochází ke zmenšení potřebných skladovacích prostorů slévárny.  

3.2.1 Metoda DMLS 

Direct Metal Laser Sintering patří do skupiny metod AT, které využívají jako stavební 
materiál prášek. Díky výkonnému laseru jsou částice kovového prášku nataveny 

a dochází k jejich spojení. Technologie byla vynalezena na počátku 90. let 20. století 
americkým vynálezcem a učitelem Carlem R. Dechardem. Současně s ním však spékání 
práškových materiálů zkoumala německá firma EOS, která v roce 1995 vyvinula první 
komerční tiskárnu. EOS si udržela hlavní postavení na trhu dodnes. [41]  

  Tato technologie je v dnešní době využívána pro formy malých rozměrů, což je 
způsobeno menšími pracovními komorami strojů. DMLS nachází největší uplatnění ve 
střední až velkosériové výrobě. [41]  

Princip Metody 

Celý proces začíná uzavřením pracovní komory a jejím vyplněním pomocí inertního 

plynu (např. Argonu). Ten chrání vytvářenou součást před oxidací. Celá komora je 
vyhřívána na optimální stavební teplotu. Pomocí keramického břitu je na stavební plochu 
nanesen prášek, který je poté pomocí laseru nataven. Takto je zhotoven celý řez součásti. 
Následně klesne stavební plocha o výšku vrstvy dolů a celý proces se opakuje. Velikost 

vrstvy se pohybuje v rozmezí 0,02 až 0,04 mm, což je limitováno zrnitostí prášku. Čím 
menší vrstva je použita, tím je výroba pomalejší, avšak přesnější. Kvalita povrchu takto 

zhotovených součástí je ovšem často nedostatečná a je zapotřebí povrchových úprav.  
Po dokončení procesu se součást vyjme, očistí a následně se provádí dokončovací 
operace. Aby bylo dosaženo požadovaných přesností, využívá se technologií jako je 
například tryskání, broušení nebo leštění. Schéma stroje je zachyceno na obr. 21. [1], [2], 

[28], [42],  

  

Obrázek 21 Zařízení pro DMLS [42] 
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Používané materiály 

• AlSi10Mg – vyšší pevnost, vysoká tepelná vodivost spojená s nízkou hmotností 
• 316L – korozivzdorná ocel s vysokou tvárností a vyšší tepelnou vodivostí 
• Ti6Al4V – slitina titanu spojující výborné mechanické vlastnosti s nízkou měrnou 

hmotností 

• Inconel slitiny – vysoká tepelná odolnost (využívají se do pracovní teploty 
700 °C), vysoká odolnost proti creepu [43], [44] 

Tabulka 9 vlastnosti materiálů využívaných u metody DMLS [43], [44] 

Materiál Mez pevnosti 

[MPa] 

Youngův 
modul 

pružnosti [GPa] 

Tvrdost dle 

Vickerse 

[HV10] 

Kvalita povrchu 

Ra [mm] 

AlSi10Mg 397 ± 11 64 117 7 ± 1 

316L 633 ± 28 184 209 10 ± 2 

Ti6Al4V 1286 ± 57 111 384 12 ± 1 

Inconel 625 961 ± 41 182 285 8 ± 1 

Inconel 718 994 ± 40 166 293 7 ± 2 

Výhody metody DMLS 

• široká skála materiálů 

• vyšší rozměrová přesnost technologie (± 0.1 mm) 

Nevýhody metody DMLS 

• vyšší cena kovových prášků 

• malé pracovní plochy  

• z důvodu vysoké procesní teploty je žádoucí tvorba podpor u převislých oblastí 
[42], [45] 

  

Porovnání s konvenční výrobou trvalých forem 

V případě konvenční výroby je nutné využívat obráběcí stroje a nástroje, které limitují 
tvar formy. Je proto nutná vzájemná spolupráce konstruktéra a technologa, kteří tvar 
formy stále upravují. To se v porovnání s 3D tiskem kovů může jevit jako zdlouhavý 
proces, jelikož zde stačí 3D model nahrát do příslušného softwaru a zahájit tisk. Tvar 

dutiny formy není nijak omezen a lze tedy využít svobody designu. To nachází uplatnění 
například při návrhu komplexních chladících kanálků, díky kterým dochází u odlitků 
k menší náchylnosti na smrštění.  

Průměrné ceny 3D kovových součástí se pohybují kolem 8 500 Kč za kilogram hliníku 
nebo až 36 000 Kč za kilogram speciálních slitin. V případě tištěných součástí je velmi 
často nutné jejich vytvrzení, a proto je potřeba dalších speciálních slinovacích pecí. Na 

základě výše zmíněného se 3D tisk forem využívá pouze pro formy s dutinami, které by 

nebyly konvenčními technologiemi možné zhotovit. [45], [46] 
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4 3D SKENOVÁNÍ 

Vývoj v oblasti 3D skenování zažívá v poslední době veliký rozmach, čehož využívá 

stále více konstruktérů a pracovníků kontroly. Díky tomu se společnostem naskytují 
možnosti provádět práce, které jsou běžnými metodami nedosažitelné, zdlouhavé 
a finančně neefektivní. Pomocí moderních skenerů je možné pracovat s předměty 
různých velikostí, barev a obtížných tvarů. [47], [48] 

Data po 3D skenování lze zpracovávat ve dvou formátech. Prvním z nich je mračno 
bodů, které lze popsat jako soubor bodů, které reprezentují obrys skenované součásti. 
Každý bod je popsán pomocí vektoru a pozice v prostoru. Druhou možností je převedení 
mračna bodů na polygonovou síť, která se skládá z trojúhelníků, viz obr. 22. Ty 

dohromady aproximují tvar objektu a vytvářejí tak povrchové těleso. Kvalita rozlišení je 
popsána podle velikostí těchto trojúhelníků. To znamená, že čím více trojúhelníků se na 
určitém úseku nachází, tím detailnější a přesnější model bude. Nevýhodou ovšem je, že 
větší počet trojúhelníků znamená větší objem dat. [47], [48] 

4.1 Rozdělení skenovacích zařízení 
Za základní kritérium pro rozdělení skenovacích zařízení lze považovat fakt, zda 

skenery vyžadují fyzický dotyk s objektem. Podle toho je dělíme na dotykové 

a bezdotykové snímací systémy.  V obou případech můžeme skenery dále dělit na 
stacionární (měřené těleso je potřeba dopravit k zařízení) a mobilní (zařízení je možné 
přenášet). [49], [50], [51] 

4.1.1 Dotykové snímací systémy  
Do skupiny dotykových skenovacích zařízení se řadí souřadnicové měřící stroje (tzv. 

CMM) a skenery na mechanických, popřípadě robotických, 
pažích. Je zde využíváno měřících sond, viz obr. 23, které 
jsou mechanicky nebo programem navigovány, aby 
kopírovali povrch předmětu. Tím dochází ke sběru dat 
o pozici jednotlivých bodů. Je nutné, aby při doteku byla 

zajištěna dostatečná tuhost a dokonalý tvar měřící kuličky. 
Ty mohou být vyráběny například z diamantu, rubínu nebo 
nitridu křemíku. Výhodou těchto zařízení je možnost 
přesného snímaní kolmých ploch. Nevýhodou jsou dlouhé 
časy měření a s tím spojená nižší produktivita. [51], [52] 

 

 

  

Obrázek 22 Vliv počtu trojúhelníků na kvalitu aproximace koule [48] 

Obrázek 23 Příklad měřící 
sondy [51] 
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4.1.2 Bezdotykové snímací systémy 

Jak již plyne z názvu nedochází v tomto případě skenerů k fyzickému kontaktu se 

snímaným objektem. K získání dat dochází pomocí interakce určitého druhu záření 
s povrchem snímané součásti. Dle druhu záření jsou bezkontaktní snímače rozdělovány 
do dvou skupin. 

• Transmisivní skenery – Využívají rentgenové záření, pomocí kterého dochází 
k prozáření snímané součásti. 

• Reflexní skenery – Využívají odraženého záření (elektromagnetické, či zvukové 
vlnění) od povrchu snímané součásti. Do této skupiny patří optické a laserové 

skenery, které jsou v současné době nejvíce používány. [51], [52] 

 

Optické Skenery 

Princip optických skenerů spočívá v nasnímání (nafocení) objektu z různých úhlů 
pomocí jedné nebo více kamer. Natáčení se může provádět ručně nebo pomocí krokového 
motoru. Data se přenášejí do počítače, kde se jednotlivé obrazy pospojují a naskládají 
přes sebe tak, aby vzniklo snímané těleso. Pro přesnější spojování se na objekt a podložku 
nalepí orientační body, viz obr. 24, kterých může být u velkorozměrných součástí 
i několik tisíc. Větší kvality lze také dosáhnout pomocí jednobarevného pozadí za 
snímaným objektem. Díky tomu lze součást snadno oddělit od prostředí. Nevýhodou 
optických skenerů je, že nedokážou nasnímat hluboké a průchozí otvory. 

Optické skenery mohou využívat pruhového projektoru, který promítá proužky na 
těleso, viz obr. 25 Ty se na povrchu deformují a pomocí kamer nasnímají. Následně jsou 
pomocí příslušného softwaru 2D snímky převedeny na 3D model. Tato metoda je 

nazývána Fringe Projection a využívá jí skener ATOS Compact Scan, který byl použit 
pro výrobu odlitku v experimentální části této práce (kap. 5) [49], [51] 

 

 

 

 

 

Laserové Skenery 

Skenování pomocí laserových skenerů pracuje na stejném principu, jakého využívá 
sonar. Zdroj laserového světla vysílá kolmo na povrch součásti záření, které se při dopadu 
deformuje. Optický detektor následně tuto deformaci nasnímá. Informace o rozměru 
součásti ve směru letu paprsku se získá měřením doby od vyslání paprsku po jeho návrat 
zpět do skeneru. Jedná se tedy o vzdálenost skeneru od objektu. Naopak informace 

o zakřivení povrchu je dána úhlem, pod jakým se paprsek vrací zpět do skeneru. 
Nevýhodou laserových skenerů je vyšší pořizovací cena oproti jiným typům skenerů 
a obtížné skenování lesklých a průhledných povrchů.  [49], [51] 

  

Obrázek 25 Metoda Fringe 

Projection [51] 

Obrázek 24 Orientační body pro 3D 
skenování [53] 
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4.1.3 Metody měření  
Problémem při 3D skenování je, že běžná měřící a zobrazovací zařízení (CCD čipy, 

monitory) převádí 3D scénu na 2D obraz, čímž dochází ke ztrátě informace o jedné ze 
souřadnic. Jedná se o vzdálenost skeneru od snímaného povrchu (nejčastěji označována 
jako z-ová). Její určení je možné několika způsoby (nejběžněji užívané jsou popsány 
níže). [51], [52] 

Měření doby letu – Měří se čas, kdy se emitované záření odrazí od povrchu součásti 
a vrátí se zpět do skeneru. Díky znalosti rychlosti šíření záření v prostoru a změřeného 
času, lze spočítat potřebnou vzdálenost. [51], [52] 

Aktivní triangulace – Princip spočívá v nasvícení povrchu snímaného objektu světelným 
zdrojem a současným snímáním pomocí CCD snímače. Zdroj světla, snímač a osvícený 
bod na povrchu tvoří tzv. triangulační trojúhelník, viz obr. 26. Spojnice mezi zdrojem 

světla a snímačem se nazývá triangulační báze a je považována za základnu trojúhelníku. 
Zatímco na straně zdroje je svíraný 
úhel spolu se základnou neměnný, na 
straně snímače je úhel proměnlivý. 
Pomocí tohoto úhlu a znalosti pozice 

triangulační báze lze určit vzdálenost 
bodu snímaného objektu. Podle 
způsobu promítaní světla lze aktivní 
triangulaci rozdělit na 1D (světelný 
paprsek), 2D (světelný pruh) a 3D 

(světelný vzor). Na obr. 27 lze vidět 
3D aktivní triangulaci, kde 
promítaným světelným vzorem jsou 
rovnoběžné proužky. [51], [52], [54] 

 

 

Pasivní triangulace – Na rozdíl od aktivní triangulace není u pasivní metody emitováno 
žádné záření. Pomocí jedné nebo více kamer se samokalibrací je vytvořeno několik 
snímků skenovaného objektu. Do scény se vkládá kalibrační předmět o známé velikosti 
a s doplněným definovaným vzorem. Na snímcích je následně tento vzor nalezen 
a pomocí úprav, jako je například natočení, lze určit všechny ostatní parametry. 
Největším zástupcem pasivní triangulace je stereovidění, na kterém, mimo jiné, pracuje 

i lidský zrakový systém. [51], [52] 

  

Obrázek 26 Triangulační trojúhelník [54] 

Obrázek 27 Ukázka 3D aktivní triangulace [51] 
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4.2 Reverzní inženýrství 
Pojem reverzní inženýrství lze jednoduše popsat jako získání 3D modelu z již 

zhotovené fyzické součásti. Není tedy potřeba znát její původní výrobní dokumentaci. 

Takto získaná data se pomocí CAD, CAM nebo CAE systémů upraví do vhodné podoby 
a je tedy možné provádět různé pevnostní analýzy, vyrábět kopie naskenovaných součástí 
nebo je dále zlepšovat. V praxi jsou nejčastěji používané skenery optické a laserové, 
pomocí kterých je digitalizace ve většině případů dostatečná. Nicméně u některých typů 
součástí se mohou vyskytovat oblasti, jako například komplexní vnitřní struktury, které 
jsou jen velmi obtížně naskenovatelné. Možné postupy využití reverzního inženýrství je 
znázorněno na obr. 28. [47], [55]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Využití 3D skenerů pro kontrolu kvality 

Požadavky zákazníků na přesné rozměry součástí jsou mnohdy důvodem, proč 
slévárny vyhledávají způsob, jak posílit oddělení kvality. Řešením často bývá pořízení 
3D skenovacích zařízení, které umožní reagovat na potřeby zákazníka okamžitě. 

Společnosti si tak mohou udržet stálou klientelu a odolávat konkurenci.   

Obrázek 28 Schéma postupu reverzního inženýrství 

Reálná součást Digitalizace Mrak bodů Tvorba trojúhelníkové 
sítě 

CAD model 

Navazující procesy 

MKP 

Pevnostní analýza 

Technologie RP 

Reálná součást 

Výroba forem 

CAD/CAM 

NC program 

Obráběcí stroj 

Reálná součást 

Výroba forem 
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V oblasti kontroly kvality pomocí 3D skenerů ve slévárenství se nejčastěji používají 
optická zařízení. Podle velikosti a složitosti odlitků, jader, či forem, je možné využít pro 
skenování referenční body. Rozměrová kontrola spočívá v porovnávání polygonální sítě 
nebo mraků bodů v jednotlivých řezech součásti. Systém změří nejkratší kolmou 
vzdálenost, která je mezi nasnímanou součástí a povrchem CAD modelu. Následná 

vizualizace je provedena pomocí barevné mapy odchylek. Pokud jsou snímané objekty 
tvarově složité, může být zapotřebí součásti rozřezat. To umožní nasnímání 
nepřístupných vnitřních prostorů. Pomocí 3D skenerů od německé firmy ATOS je možné 
sledovat detaily jako například drobné slévárenské vady, kontury slévárenských podpěrek 
nebo dokonce stopy po broušení. Velkou výhodou může být dodávání podkladů pro 
modelárnu, týkajících se úprav modelů. A to zvláště při opakovaném měření, kdy stačí 
naskenovat jen potřebné oblasti odlitků. Následně lze porovnávat rozměrové odchylky 
v závislostech, které byly provedeny na modelovém zařízení, na nastavených procesních 
parametrech, či ve vztahu k opotřebení modelového zařízení. Pořízení 3D skenerů může 
vést až k 85% úspoře času, jak uvádí slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o. [50], [56] 

 

Využití skeneru 

• rozměrová kontrola odlitků a modelových zařízení s CAD modelem, 
viz obr. 29. 

• porovnání modelových zařízení ve 3D (prototypových i sériových) 
• sledování životnosti modelových zařízení a trvalých forem  
• kontrola polohy jader 

• skenování voskového modelu → následně provést úpravu modelu, která vede 

k eliminaci smrštění a dále jej porovnávat se skenem odlitku [56],[57] 

  

Obrázek 29 Porovnání naskenovaného odlitku s CAD modelem [57] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA ODLITKU POMOCÍ 3D 
TECHNOLOGIÍ 

 

V praktické části bakalářské práce bylo pro výrobu odlitku vybráno madlo kufru. Kufr 
slouží k přenosu ruční vrtačky, u kterého byl původní díl plastový. Po delším čase užívání 
došlo k poškození závěsné části, viz obr. 30, čímž madlo ztratilo svojí funkci. Před 
zadáním bakalářské práce bylo madlo zkušebně nahrazeno výtiskem součásti z 3D 
tiskárny (obr. 31), avšak i tento výtisk namáhání nevydržel a ve stejném bodě nosného 

závěsu praskl. Je proto zřejmé, že plastový materiál není pro tak velké zatížení vhodný.  
 

Cílem experimentální části bylo zhotovit kovovou náhradu madla za pomocí 3D 
technologií a reverzního inženýrství. Náhrada měla splnit požadavek na nízkou hmotnost 

a hladký povrch. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že součást bude vyrobena ze slitiny 
AlSi10Mg pomocí technologie přesného lití.  

 

Následující kapitoly popisují postup výroby odlitku. 

5.1 3D skenování 
Prvním krokem reverzního inženýrství je získání CAD modelu, na kterém lze následně 

provádět potřebné úpravy. Jednou z možností, jak takového modelu dosáhnout je 3D 
skenování.  

5.1.1 ATOS Compact Scan 

Pro účel bakalářské práce byl použit optický skener ATOS Compact Scan, který 
vyvinula německá společnost GOM. Skener se skládá z projekčního zařízení a dvou 

kamer obsahujících CCD čipy. Celý systém pracuje na základě projekce modrého světla, 
díky kterému není skenování ovlivněno okolními světelnými podmínkami. Rychlost 

skenování se pohybuje přibližně kolem 1 snímku za sekundu. Díky možné změně 
vzájemné vzdálenosti obou kamer lze měnit měřící objem. Ten je nastavitelný v rozmezí 
od 45×35×35 mm až 1200×1000×1000 mm. Pojízdný stojan, na kterém je skener umístěn, 
umožňuje skenování i vícerozměrných součástí. V případě menších je vhodnější využít 
rotačního stolu, na který se skenovaný objekt položí. Součástí zařízení je také dostatečně 
výkonný počítač spolu s ovládacím softwarem.  
 

Obrázek 30 Ulomená část madla Obrázek 31 Původní madlo a zkušební 
výtisk 
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5.1.2 Příprava pro skenování 
Před samotným procesem skenování je zapotřebí provést přípravu povrchu skenované 

součásti. Jelikož má plastové madlo lesklý povrch a černou barvu, je nutné jej zmatnit. 

K tomu posloužil křídový sprej MR 2000 Anti-Reflex L, který zabránil nevhodnému 
odrážení světla. Následně byly na tento povrch nalepeny referenční body. Madlo se 

položilo na manipulační podložku, která tyto body taktéž obsahovala. V dalším kroku se 
podložka položila na otočný stůl, viz obr. 32.   

5.1.3 Skenování 
Samotný proces skenování probíhá ve dvou fázích. Cílem první z nich je určení 3D 

prostorových souřadnic samotných referenčních bodů. Následně probíhá jejich 

kombinace s již vypočtenými souřadnicemi z předchozích snímků. Díky tomuto postupu 
lze mezi dvěma po sobě jdoucími snímky určit přesnou polohu skeneru vůči modelu. Je 
však nutné, aby pro přesné „spojení“ snímků byly vždy viditelné 4 referenční body. 
Jelikož skenované madlo nebylo dostatečně rozměrné pro nalepení vhodného počtu 
těchto bodů, byla použita již zmíněná 
skenovací podložka. Ta posloužila pro 
splnění podmínky čtyř viditelných bodů.  

Druhou fází je samotné skenování 
součásti. Zde je využíváno metody 
Fringe Projection, která spočívá 
v promítání světelných proužků na 

součást. Její tvar vytváří deformaci 

světla, která je pomocí dvou kamer 
snímána. Následně je pomocí softwaru, 
který je běžně dodáván se skenerem, 
vypočítáno stovky tisíc souřadnic bodů 
nacházejících se na povrchu součásti.  
V případě ATOS Compact Scan je 
využíváno strukturované světlo, které 
zaměří celé madlo najednou, i tak je však 
zapotřebí provést skenování z více úhlů 
a následně snímky spojit.  K tomuto 

účelu posloužil rotační stůl, který lze 
otáčet o 360°. Jakmile bylo pořízeno 
dostatečné množství snímků, součást se 
otočila a celý proces skenování se 
opakoval. [58],[59] 

 

Po pořízení potřebného množství snímků je nutné jejich spojení. To je provedeno 
automaticky pomocí softwaru. Následně se odstranil tzv. šum, který vznikl nasnímáním 

okolního prostředí (např. podložky nebo rotačního stolu). Posledním krokem bylo 
převedení mračna bodů na polygonální síť, ta byla uložena ve formátu .STL. Na souboru 

v tomto formátu je již možné provádět další potřebnou úpravu modelu. 
 

Obrázek 32 ATOS Compact Scan se součástí 
připravenou na skenování 
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5.1.4 Úprava modelu 

Polygonální síť je často doprovázena chybami, jako jsou například lokální výstupky 
nebo otvory, které vznikly na místech, kde nelze povrch dostatečně nasnímat.  

První úprava byla provedena pomocí programu Meshlab, který je volně ke stažení. Zde 
probíhalo odstranění drobných ostrých výstupků, které by při následném uzavření otvorů 
způsobovaly vyboulené oblasti. Příklad těchto výstupků lze vidět na obr. 33. Pomocí 
funkce select faces byly vybrány všechny trojúhelníky polygonální sítě, které bylo třeba 

odstranit. Přidržením klávesy Ctrl se jednotlivé trojúhelníky do výběru přidávaly nebo 
naopak pomocí klávesy Shift ubíraly. Vybrané oblasti byly automaticky zbarveny do 
červena a následně pomocí funkce delete the current set of selected faces smazány. 

Po odstranění všech nerovností bylo zapotřebí zaplnit již zmíněné otvory. Ty v našem 
případě vznikly ze dvou důvodů. V prvé řadě se jednalo o hluboké otvory, do kterých se 
promítané světlo nedostalo v takové míře, aby bylo možné jeho deformaci pomocí kamer 
zachytit. Druhým případem byla místa, kde se nacházely nalepené referenční body.  

Pro tuto fázi úpravy bylo použito volně dostupného programu GOM Inspect 2019. 
Hraniční plochy všech neuzavřených oblastí byly zvýrazněny pomocí zelené barvy, viz 

obr. 34, díky čemuž se model stal dostatečně přehledný. Celkově se zde nacházelo 37 
neuzavřených děr. Pomocí operace Mesh, dále Close Holes → Interactively, byly 

postupně všechny oblasti uzavřeny a vzniklo tak celistvé povrchové těleso. Po zadání 
speciálních kritérií, jako je například maximální velikost díry nebo maximální počet 
sousedících trojúhelníků, je možné provést automatické uzavírání děr. Pro kvalitnější 
výsledek je však vhodnější využít ruční uzavíraní. V poslední řadě byl model převeden 
na objemové těleso a uložen ve formátu .STP.    

Obrázek 33 Nerovnosti povrchu vybrané k odstranění 
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Na obr. 35 je zobrazena vyráběná součást v řezu. Je zde patrné, že hluboké otvory, 
které bylo nutné uzavřít, musely být následně upraveny. Příklady těchto oblastí jsou 
znázorněny pomocí žlutých kružnic. Další úprava byla zapotřebí v ulomené části madla, 
kterou bylo nutné domodelovat. Tato část je zvýrazněna pomocí červené barvy. 

 Jelikož se tyto úpravy jevily jako příliš obtížné a časově náročné, posloužil 
naskenovaný model pouze pro měření potřebných rozměrů. Na základě těchto údajů byla 

vymodelována kopie součásti. Konstrukce proběhla pomocí programu Autodesk Inventor 
Professional 2020. Vytvořená součást byla následně použita pro tisk netrvalého modelu. 

Obrázek 34 Uzavírání děr v programu GOM Inspect 2019 

Obrázek 35 Madlo zobrazené v řezu spolu se zvýrazněnými nedostatky 
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5.2 3D tisk 

Aditivní technologie FDM je v dnešní době běžně dostupná, což má značný vliv na 
potřebné náklady. Zároveň nabízí velkou škálu materiálů vhodných pro netrvalé 
slévárenské modely. Na základě těchto podmínek byla zmíněná metoda 3D tisku zvolena 

jako nejvhodnější. Výroba modelu proběhla pomocí tiskárny i3 MK3, kterou vyvinula 
česká společnost Prusa Research. 

Aby nedocházelo k popraskání keramické skořepinové formy, je nutné zvolit 
materiály s nízkou teplotní roztažností. Z toho důvodu byly zvoleny tyto dva materiály:  

 

PLA (Polyactic acid) 

Jedná se o nejpoužívanější druh materiálu v oblasti FDM tisku. Je vyráběný z cukrové 
třtiny nebo kukuřičného, či bramborového škrobu. Tento materiál je biologicky 

rozložitelný, což má kladný dopad na životní prostředí. Použitý filament byl vyroben 

společností Prusa Research.  
Tabulka 10 Základní vlastnosti použitého PLA 

Teplota skelného přechodu 60 °C 

Teplota hoření 376,5 °C 

Hustota 1 240 kg/m3 

Mez pevnosti v tahu 49,5 MPa 

Součinitel teplotní roztažnosti3 4,17×10-4 mm/mm ∙ ° C 

 

PolycastTM 

 Materiál speciálně vytvořený pro technologii přesného lití. Po jeho spálení zůstává ve 
skořepině minimální množství odpadu. 
Tabulka 11 Základní vlastnosti použitého PolycastTM 

Teplota skelného přechodu 70 °C 

Teplota hoření 260 °C 

Hustota  1 100 kg/m3 

Mez pevnosti v tahu 35,7 MPa 

 

Výroba pomocí aditivních technologií je běžně rozdělována do tří etap - preprocessing, 

processing a postprocessing. 

5.2.1 Preprocessing 

Tato fáze lze popsat jedním slovem, a tím je příprava. Nejdříve bylo zapotřebí 
upravovaný model exportovat do formátu .STL. Následovalo nahrání souboru do 
programu PrusaSlicer, který slouží k nastavení všech údajů potřebných pro tisk. 

 
3 Měřeno pro 20% výplň [c] 
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Díl byl umístěn na tiskovou podložku tak, aby v oblasti upínání madla ke kufru nebylo 
zapotřebí stavění podpůrných prvků. V místě kontaktu podpor se součástí dochází totiž 

ke znehodnocení povrchu, což by v tomto případě mohlo bránit 
správné funkci madla.   Dále následovalo nastavení základních 
parametrů tisku, viz tabulka 12. Použité teploty vychází 
z doporučených hodnot výrobců námi použitých plastových strun 

(filamentů). Aby docházelo při spalování modelu ke zborcení 
směrem do materiálu byl zvolen vzor výplně „plástev“, viz 
obr. 36. Tento vzor je také využíván u metody QuickCastTM 

popsané v kapitole 2.2.4.  

 

Tabulka 12 Nastavené parametry tisku 

Materiál PLA PolycastTM 

Teplota trysky  210 °C 210 °C 

Teplota podložky  60 °C 45 °C 

Výška vrstvy  0,2 mm 0,2 mm 

Výplň 15 % 15 % 

 Jelikož se v modelu vyskytují převislé oblasti, může dojít k jejich propadení.  Do 

těchto míst bylo nutné umístit podpory, viz obr. 37. K tomu slouží funkce podpěry 

s nastavením všude. Podpůrné prvky vzniknou automaticky tam, kde je jich zapotřebí.  
Nakonec byla součást pomocí funkce slicovat rozdělena na jednotlivé vrstvy a pomocí 
SD karty se vygenerovaný kód přenesl do tiskárny. Před spuštěním tisku se tisková 
podložka odmastila pomocí isopropylalkoholu. Tím bylo sníženo riziko oddělení první 
vrstvy od podložky a s tím spojené deformace celé součásti.  

Obrázek 36 

Vzor výplně 

Obrázek 37 Umístění podpor do převislých oblastí 
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5.2.2 Processing 

Druhou etapou je samotný proces tisku, ten je plně automatizovaný a není tedy 
zapotřebí dohledu zodpovědného pracovníka. Doba tisku zadané součásti trvala 3 hodiny 

17 minut 23 sekund a celkem bylo spotřebováno 31,07 g materiálu4. Materiálové náklady 
v případě PLA činí 14,5 Kč, naopak v případě PolycastTM se jedná o 59,5 Kč. Průběh 
tisku lze vidět na obr. 38 a obr. 39.  

 

 

5.2.3 Postprocessing 

Poslední etapou je postprocessing, kde se provádí dokončovací operace. Po sejmutí 
výtisku z tiskové podložky, se odstranily podpory. Jelikož bylo využito tiskárny, která 
netiskne ze dvou různých materiálů zároveň, nebylo možné podpůrné prvky zhotovit 
z rozpustitelného materiálu. Z toho důvodu proběhlo mechanické odstranění pomocí 
tenkého šroubováku, nože a kleští. Součást před a po odstranění podpůrných prvků lze 

vidět na obr. 40. 

 
4 Cena za 100 g materiálu: PLA = 46,9 Kč; PolycastTM = 191,73 Kč 

Obrázek 38 Tisk z materiálu PolycastTM Obrázek 39 Tisk z materiálu PLA 

Obrázek 40 Součást s podporami (vlevo), součást po odstranění podpor (vpravo) 
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Dalším krokem bylo vyhlazení povrchu modelu. V případě součásti zhotovené 
z PolycastTM

 se madlo ponořilo přibližně na 5 sekund do nádoby s acetonem. Díky tomu 
se viditelné vrstvy naleptaly a spojily. U dílu vyrobeného z PLA je vyhlazení možné 

několika způsoby. Prvním je užití klasické barvy na plasty a rychleschnoucího 
polyuretanového laku. Tyto dva přípravky vyplní mezery mezi jednotlivými vrstvami, 
a díky tomu nejsou jednotlivé přechody viditelné. Tento postup ovšem není pro užití ve 
slévárenství příliš vhodný, neboť po spálení modelu vzniká z barvy a laku velké množství 
odpadu (popelu). Tento popel následně způsobuje vady odlitku. Druhým způsobem je 

nanesení přípravku XTC-3D, který se skládá z epoxidové pryskyřice a butyl fenolového 
tvrdidla. Zde ovšem opět nastává problém se vznikajícím odpadem. Posledním možným 
způsobem je aplikace tepla na povrch součásti (například pomocí fénu). Tento postup 
není vhodný z důvodu možné změny rozměrů a zkroucení modelu. V případě součásti 
z PLA se tedy žádná povrchová úprava neprováděla. 

5.3 Technologie přesného lití 
 Termín přesné lití definuje metody výroby odlitku, které umožnují dosáhnout 

rozměrové přesnosti lepší než 0,25 %. Podle tohoto požadavku můžeme mezi přesné lití 
zařadit metodu vytavitelného (spalitelného) modelu, která je často také nazývána 
metodou ztraceného vosku. Jejím cílem je vytvářet odlitky „téměř na hotovo“ („near- net- 

shape“), což znamená s minimální nutností dalších dokončujících operací. Podrobný 
postup výroby odlitku pomocí této technologie je znázorněn na obr. 41. [37], [60] 

Obrázek 41 Metoda ztraceného vosku [60] 
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Před samotným procesem lití kovu je nutné skořepiny vypálit, a to v případě konvenční 
i aditivní výroby. Tím dojde nejen k vyžíhání skořepiny, ale také k odstranění zbytků 
vosků a těkavých látek. Dalším důvodem vypalování je předehřátí formy na stanovenou 
teplotu. Díky tomu lze omezit vnitřní pnutí, které způsobuje praskání skořepin. U většiny 
sléváren dochází k vypalování skořepin při teplotách 950-1100 °C. U některých 
speciálních slitin kovů je vyžadováno vyšších teplot. Zde je však nutné dodat, že formy 
na bázi křemičitanů jsou omezeny teplotou okolo 1550 °C. Při této teplotě totiž dochází 
k tavení křemičitanu. Do skořepin se často vkládají keramické filtry, které bývají 
předehřáté na stejnou teplotu jako formy a slouží pro zachycení nečistot. [37], [60], [61] 

Následující kapitoly popisují jednotlivé kroky výroby odlitku madla technologií 
přesného lití. 

5.3.1 Sestavení stromečku 

Vosk ve formě granulátů byl vložen do kovového hrnce a pomocí elektrického vařiče 
nataven. Natavený vosk byl nalit do kovové formy, kde po jeho zchladnutí vznikl 

voskový kůl. Následně se po vyjmutí z formy připevnila k horní části kůlu keramická 
nálevka. Z počátku byla její poloha zajištěna pomocí lepenky. Do nálevky se vložila 
kovová tyč sloužící pro následnou manipulaci a poté byla nálevka zaplněna roztaveným 

voskem. Po ztuhnutí vosku se lepenka odstranila.   

K takto připravenému „tělu“ stromečku se následně pomocí vtokového zářezu 

připevnil plastový model. Ten je zapotřebí připojit tak, aby byl umožněn dobrý přístup 
keramické suspenze při následném obalovaní. Voskový vtokový zářez se na jedné straně 

natavil pomocí horkovzdušné pistole a přiložil k plastovému modelu. Po zchladnutí došlo 
ke vzájemnému spojení. Obdobný postup se opakoval na opačné straně zářezu. Zde však 
došlo k připojení na vtokový kůl.  

Pro účel této práce bylo využito zářezů nepřímých, viz obr. 42. Model zhotovený 
z PLA byl připojen pomocí dvou zářezů, 

zatímco model zhotovený z PolyCastTM byl 

připevněn pomocí jednoho. V tomto případě 
hrozilo při odlévání nevhodné plnění dutiny 
formy. Z toho důvodu byly zaplněny dva 
odlehčující otvory umístěné na středu součásti, 
viz obr. 43. Jelikož se s touto úpravou počítalo 
už při konstrukci madla, byla provedena ještě 
před fází 3D tisku.  Použitý vosk patří do 

skupiny tzv. runner waxes. Pro tyto vosky jsou 

typické nízké teploty tavení a nízká viskozita, 
díky čemuž dochází k snadnému vytavení. Obrázek 42 Typy vtokových zářezů 

[37] 

Obrázek 43 Úprava konstrukce madla zhotoveného z PolyCastTM 
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5.3.2 Výroba skořepiny  

Výroba skořepiny probíhala pomocí zařízení Cyclone (obr. 44) vyvinutého společností 
MK technology. Toto zařízení umožňuje vytvářet keramické skořepiny o maximálních 
rozměrech 500x500 mm. 

Stroj se skládá z pěti stanic: 
 

• řídící jednotka (1) 

• manipulátor (2) 

• dvě rotující nádrže na keramickou suspenzi (3) 

• dvě posypové komory (4) 

• vysokorychlostní sušící komora (5) 

 

 

Před zahájením výroby skořepiny bylo nutné upnout voskový stromeček s modelem 

na manipulátor, který zajišťuje pohyb mezi jednotlivými stanicemi. Následně byly na 

řídící jednotce nastaveny parametry výrobního programu, viz tab. 13. 

 

Tabulka 13 Nastavené parametry stroje 

Počet vrstev 
Teplota ker. 

suspenze 

Vlhkost v sušící 
komoře 

Doba sušení Počet 
ventilátorů 

8 22 °C 15 % 30 min 4 

  

Obrázek 44 Cyclone 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Po spuštění programu zahájil manipulátor rotaci stromečku a ponořil ho do keramické 
suspenze, jež se skládala z plniva (taveného SiO2) a pojiva. Aby ze stromečku okapala 
přebytečná suspenze, pokračoval po namáčení manipulátor v rotaci (obr. 45). Toto 

otáčení zároveň zajistilo přibližně stejnou tloušťku vrstvy na celém povrchu součásti.   
Následoval posyp vlhkého povrchu pomocí žáruvzdorného materiálu. Ten byl na 

povrch nanášen formou sprchy v gravitačním sypači, viz obr. 46. Aby došlo k lepšímu 
okopírování povrchu modelu, používá se u první (tzv. primární) vrstvy ostřivo s menší 
zrnitostí. V našem případě se jednalo o zirkon-silikát. Následující vrstvy (tzv. obalové) 
byly zhotoveny pomocí mullitového ostřiva.   

V poslední fázi přemístil manipulátor stromeček do sušící komory. Zde dochází 
k odstranění vlhkosti pomocí tepla a proudění vzduchu. Komora obsahuje zdroje 

infračerveného světla, které udržují vznikající obálku na konstantní teplotě. Díky 
integrovanému systému zrcadel se světlo dostává do všech koutů modelu. Sušící komora 

je zobrazena na obr. 47 a 48. 

Následně se celý postup opakoval. Celkem bylo zhotoveno 8 vrstev a doba výroby 
skořepiny trvala přibližně 5 hodin. Celý proces je plně automatizován a není tedy 
zapotřebí dozoru kvalifikované osoby. Použité materiály udává tabulka 14. 

Obrázek 45 Okapávání Obrázek 46 Posyp 

Obrázek 47 Přemístění do sušící 
komory 

Obrázek 48 Součást v uzavřené 
komoře 
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Tabulka 14 Materiály použité pro výrobu skořepiny 

  1. obal 2.-8. obal 

suspenze 
pojivo PrimeCoat PrimeCoat 

plnivo SiO2 (200 mesh5) SiO2 (200 mesh5) 

posyp Zirkonový písek 96-111 AFS Mullite 55 (30/80) 

 

5.3.3 Odstranění modelové hmoty 

Po obalení a usušení bylo zapotřebí odstranit nyní již přebytečnou modelovou hmotu. 
Nejdříve se ze stromečku vyndala kovová tyč, která sloužila k upnutí na manipulátor. 
Následně se zhotovená forma vložila do žíhací pece od 

firmy LAC, viz obr. 49. Zde probíhalo ohřátí na 600 °C, 
díky čemuž došlo k vytavení voskového stromečku 
a spálení plastového modelu. Vzniklá skořepinová 
forma se z pece vyjmula a nechala na vzduchu 

vychladnout.   

V případě modelu zhotoveného z materiálu PLA, 
došlo během vypalování k prasknutí skořepiny, viz obr. 
50. To bylo s největší pravděpodobností způsobeno 
rozdílnou roztažností plastového modelu a keramické 
formy. Pomocí univerzálního žáruvzdorného tmelu 

ALU-125 smíchaného s destilovanou vodou, byly 

ulomené části připojeny ke zbytku skořepiny, viz 

obr. 51. Po vizuální kontrole byla zjištěna trhlina 
v oblasti, kde se nacházel vtokový kůl. Tato trhlina byla 
rovněž zatmelena.  

Nanesenou vrstvu (přibližně 4 mm) bylo nutné nechat zaschnout. Následně se 
skořepina naplnila vodou. Díky tomu byla zkontrolována její celistvost a vyplaven odpad, 
který zde mohl vzniknout po spalování modelu.    

 
5 Kontrola jemnosti písku pomocí síta. Jednotka mesh = počet ok na palec (25,4 mm).  
 

Obrázek 49 Žíhací pec  

Obrázek 51 Opravená skořepina 

 

Obrázek 50 Vychladlá skořepina po 
vyjmutí z pece 
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U skořepiny zhotovené pomocí modelu z PolyCastTM došlo k odlomení několika 
kvádrů, které sloužily jako negativ pro odlehčující otvory madla, viz obr. 52. Jelikož 
nebyly na této skořepině zaznamenány žádné trhliny, došlo pouze k vnitřnímu očištění 
pomocí vody.  

 

5.3.4 Žíhání skořepin, tavba a lití 
 Žíhání skořepin probíhalo při teplotě 1050 °C. Skořepiny v žíhací peci lze vidět na 

obr. 53. Vyjmuté skořepiny byly postaveny mezi formovací rámy a zasypány ostřivem. 
Tím se zajistila jejich stabilita pro následné odlévání.  

Tavení hliníkové slitiny probíhalo v odporové peci. Ihned po vyjmutí tavícího kelímku 
z pece byla zkontrolována teplota kovu (ta činila 730 °C). Odlévání probíhalo formou 
gravitačního lití, viz obr. 54. Doba lití byla přibližně 4 sekundy.   

Obrázek 52 Úlomky a jejich poloha 

Obrázek 53 Žíhání skořepin Obrázek 54 Odlévání 
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Obrázek 57 Zaplněné odlehčující otvory 

5.3.5 Dokončovací úpravy 

Jakmile kov dostatečně vychladl, byly odlitky zbaveny keramické skořepiny. Větší 
kusy skořepin byly odstraněny pomocí kladiva. Tím se tlouklo do vtokové soustavy, a to 

z důvodu zamezení poškození odlitků (obr. 55). Odlitky v surovém stavu po odlití lze 
vidět na obr. 56. Z obrázku je patrné, že se keramika stále nacházela na méně přístupných 
místech. Na její odstranění bylo užito tryskání, avšak i to nebylo dostatečné a bylo nutné 
jemné vytloukání kladivem a hřebíkem.   

Po očištění odlitků následovalo jejich oddělení od vtokové soustavy. K tomuto účelu 
posloužila pásová pila. Následně byly pomocí pilníku odstraněny zářezy a vzniklé plochy 
začištěny smirkovým papírem (typ PL 28C – zrno 180). 

5.3.6 Zhodnocení odlitků  

U odlitku, jehož model byl vytvořen z PolyCastTM, došlo během lití k zaplnění 
odlehčujících otvorů, viz obr. 57. Tato vada byla způsobena odlomením keramických 
kvádrů v průběhu vypalování modelu ze skořepiny. Následkem bylo zvýšení hmotnosti 
odlitku o 22 gramů. Dále se vyskytují vady na místě upínání madla ke kufru (obr. 58). Ty 

byly s největší pravděpodobností způsobené úzkým prostorem, ve kterém se při obalování 
nahromadila keramická suspenze, jež nedokázala dostatečně vyschnout a způsobila tak 

penetraci kovu do formy.   

Obrázek 56 Odlitky s vtokovou 

soustavou 
Obrázek 55 Čištění kladivem 

Obrázek 58 Vada způsobená penetrací 
kovu do formy 
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Na odlitku zhotoveného pomocí modelu z PLA došlo pouze v místě opravy skořepiny 
k zaběhnutí kovu do trhliny, viz obr. 59. Jelikož nemá tato vada vliv na funkci madla, 
byla snadno odstraněna pomocí pilníku a následně pomocí smirkového papíru začištěna.  

5.4 Úprava geometrie 

Na základě nedostatků, které byly zjištěny v průběhu výroby kopie madla, byly 
navrženy upravené verze geometrie, viz obr. 61. Takto navržená madla byla vyrobena 
pomocí stejných technologií (3D tisk, přesné lití), jako v případě původní kopie. Tyto 

modely byly zvětšeny o 1,3% (z důvodu lineárního smrštění slitin hliníku). 

Model označený číslicí „1“ obsahoval průchozí odlehčující otvory, což výrazně 
ulehčilo odstraňování zbytků skořepin. Dále se zde nevyskytovala designová drážka, 
která byla v předchozím případě přerušena vtokovými zářezy, viz obr. 60.  

V případě modelu označeného „2“ byly odlehčující otvory zvětšeny na dvojnásobnou 
velikost, což umožnilo vhodné zatečení keramické suspenze. Dále byly na vnitřních 

plochách otvorů přidány rádiusy R=3 mm, díky čemuž byly odstraněny koncentrátory 
napětí. Tato úprava měla zabránit odlomení keramických kvádrů tvarujících otvory. 

Poslední změnou geometrie bylo zvětšení přepážek mezi jednotlivými otvory. 
Verze označená „3“ neobsahovala žádné odlehčení. Tím bylo zajištěno snadnější 

borcení materiálu během vypalování modelu ze skořepiny. To vedlo ke snížení rizika 

prasknutí. Zároveň se zde nemusely odstraňovat zbytky keramiky, čímž se výroba 

výrazně urychlila. Nevýhodou této změny geometrie je znatelné zvýšení hmotnosti 
odlitku. 

Obrázek 59 Vada způsobená trhlinou 
ve skořepině 

Obrázek 60 Opracovaný odlitek 

Obrázek 61 Změna geometrie madla 

1 3 2 



51 

 

Upravená madla byla z ekonomického hlediska vytištěna pouze z materiálu PLA 
(obr. 62).  Za účelem zachování kvality povrchu nebyly odlitky tryskány. Všechny verze 
odlitků jsou zobrazeny na obr. 63.  

  

Obrázek 62 Vytištěná madla s 
upravenou geometrií 

Obrázek 63 Odlitky 
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ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřená na výrobu hliníkové náhrady poškozeného madla ke kufru. 
Výroba probíhala metodou reverzního inženýrství. Prvním krokem bylo 3D skenování 
původního dílu optickým skenerem. Získaná data byla pomocí volně dostupných 
počítačových softwarů zpracována a vznikla tak modelová kopie součásti. Pomocí 
aditivní technologie Fused Deposition Modeling byl díl vytištěn na 3D tiskárně. Jako 
vhodné materiály byly zvoleny PLA a PolyCastTM. Vytištěná madla dále sloužila jako 
netrvalé modely pro výrobu odlitků technologií přesného lití.  

V průběhu vypalování modelů došlo k popraskání obou skořepin. V prvním případě 
byla příčinou rozdílná tepelná roztažnost modelu a keramické skořepiny. Pomocí 
žáruvzdorného tmelu byla skořepina opravena. V druhém případě došlo k odlomení 
keramických kvádrů sloužících jako negativ odlehčujících otvorů. Důvodem této 
deformace byl s nevětší pravděpodobností výskyt ostrých hran, které se chovaly jako 

koncentrátory napětí.  
Na základě zkušeností získaných během výroby odlitků, byly navrženy tři verze madel 

s upravenou geometrií. Madla byla opět vytištěna na 3D tiskárně a prošla procesem lití 
na vytavitelný model. Jako nejvhodnější verze se jeví součást s průchozími odlehčujícími 
otvory, které výrazně eliminovaly problémy týkající se odstraňování zbytků skořepin. 
Zároveň zde byla zachována nízká hmotnost součásti, která byla jedním z požadovaných 
kritérií. 

Z experimentu vyplývá, že využití reverzního inženýrství pomocí 3D skenování se 
v tomto případě jeví jako značně neefektivní. U součásti se nachází pouze jeden funkční 
rozměr (rozteč upínání) a ten je snadno změřitelný pomocí posuvného měřidla. Jelikož 
jsou ostatní rozměry převážně designové je proto jednodušší a rychlejší součást 
vymodelovat pomocí CAD softwarů. 

Na odlitku jsou viditelné přechody vrstev po 3D tisku. Jakost povrchu madla je možné 
zlepšit snížením tloušťky jednotlivých vrstev výtisku z 0,2 mm na 0,1 mm, popřípadě až 
0,05 mm (tzv. Ultradetail). Touto úpravou by však došlo k výraznému prodloužení 
výrobního procesu.  

Bylo zjištěno že použité filamenty jsou pro netrvalé modely dostatečné. V případě 

PLA materiálu přichází v úvahu zvýšení počtu obalových vrstev keramické skořepiny na 
11, díky čemuž by se zmenšilo riziko vzniku trhlin. Zvýšením obalových vrstev však 
dochází ke snížení prodyšnosti formy a hrozí tak vznik vad typu bublin. Z toho důvodu 
by bylo vhodné provést povýrobní kontrolu odlitku, a to například pomocí ultrazvuku 
nebo rentgenového záření. Pro netrvalý model zhotovený z PolycastTM se použití osmi 

vrstev jeví jako dostačující. 
Práce byly prováděny ve školní slévárně VUT v Brně na Fakultě strojního inženýrství. 

Slouží zde rovněž jako ověřovací postupy při výrobě skořepin geometricky podobných 
součástí, a to nejen za použití voskových modelů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Popis 

1D Jednorozměrný 

2D Dvojrozměrný 

3D Trojrozměrný 

ABS Acrylonitrile butadiene styrene 

Al Hliník 

AT Aditivní Technologie 

BJ Binder Jetting 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CCD Charge-coupled device 

CDLP Continuous Digital Light Processing 

CO2 Oxid uhličitý 

Cu Měď 

DLP Digital Light Processing 

DLSC Direct Laser Sintering of Ceramics 

DMLS Direct Metal Laser Sintering 

DOD Drop On Demand 

DSPC Direct Shell Production Casting 

EBAM Electron Beam Additive Manufacturing 

FDM Fused Depositon Modeling 

Kč Koruna česká 

LENS Laser Engineering Net Shape 

LOM Laminated Object Manufacturing 
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mil. Milion 

MJ Material Jetting 

MJF Multi Jet Fusion 

MKP Metoda konečných prvků 

Např. Například 

NPJ Nanoparticle Jetting 

PET Polyethylentereftalát 

PET-G Polyethylentereftalát – glygol 

PLA Polylactic acid 

Ra Střední aritmetická hodnota drsnosti 

SD Secure Digital 

SiO2 Oxid křemičitý 

SLA Stereolithography 

SLS Selective Laser Sintering 

Tzv. Takzvaný 

UV Ultraviolet 

 


