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ABSTRAKT 

Zkrácení doby mezi poptávkou a prvním vyrobeným výrobkem je důležitým faktorem 

v každém odvětví průmyslu, zejména ve slévárenství. Ke snížení této prodlevy slouží 

metody rychlého prototypování. Cílem práce je provést experiment a posoudit 

možnosti využití modelů zhotovených metodou 3D tisku, FDM, na automatické 

formovací lince. 

 

Klíčová slova 

slévárenství, 3D tisk, FDM, automatická formovací linka, bentonit, odlitek, model, 

rychlé prototypování 

 

 

 

ABSTRACT 

Shortening of the time required to make first product after demand is a crucial factor in 

every field of industry, not excluding the foundry. To lower this delay, there are rapid 

prototyping methods. The aim of this thesis is to execute an experiment and then 

evaluate possibilities of using patterns made by 3D FDM printer on an automatic 

molding line. 

 

Key words 

foundry, 3D printing, FDM, fused deposition modelling, automatic molding line, green 

sand, casting, pattern, rapid prototyping   
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ÚVOD  

Slévárenská součást, odlitek, vzniká na rozdíl od obrábění opačnou cestou. Zatímco 

u obrábění vzniká výrobek z polotovaru1 odebíráním materiálu, odlitek vznikne 

vyplněním dutiny formy tekutým kovem. Nejdříve je proto nutné navrhnout technologii, 

vyrobit jádra a formu pomocí jaderníků a modelů, tj. modelového zařízení. To je 

zdlouhavý proces, kde nejvíc času zabere samotná výroba modelu v modelárně, poté 

odlití několika zkušebních vzorků nebo ověřovací série. Technologie 3D tisku umožňují 

tuto dobu zkrátit z týdnů až měsíců na dny. První prototypové odlitky mohou takto dojít 

k zákazníkovi ke schválení v krátkém čase a tím pomoci případně upravit a vyladit 

technologii ke vzájemné spokojenosti bez velkých výdajů na model a jeho případné 

nákladné opravy. Základní schéma možností vzniku slévárenské formy je na obr. 1. 

 

Obr. 1: Možnosti výroby slévárenské formy [1] 

Z předchozího schématu vyplývá, že existuje více způsobů zhotovení dutiny 

slévárenské formy. Trvalé formy jsou vyrobeny většinou třískovým obráběním 

z kovových materiálů, nejčastěji z oceli. Těmto formám se říká kokily. Pro výrobu 

netrvalé formy se využívá několika způsobů, kde kromě přímého tisku formy pomocí 

                                            
1 Polotovarem může být i odlitek. 

Slévárenská forma

Trvalá Netrvalá

Zhotovení přímo 
metodami RP

Výroba pomocí modelu

Trvalý model Netrvalý model

Vytavitelný

Vypařitelný/
Spalitelný
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3D tiskáren všechny ostatní konvenční metody pracují s modelem součásti. Model 

může být vyroben ze široké škály materiálů a jeho základní dělení je na model trvalý a 

netrvalý. Trvalé modely jsou vyrobeny například ze dřeva nebo z kovu a slouží 

k vícenásobnému použití. S těmito modely pracují nejčastěji technologie využívající 

bentonitové nebo samotuhnoucí směsi. Vytvrditelných formovacích směsí, tzv. „zásah 

zvenčí“, se využívá především při výrobě jader v jadernících. Druhá možnost, netrvalé 

modely, znamená, že se po zaformovaní nenávratně zničí. Netrvalé modely se 

nejčastěji vyrábějí z vosku (lití na vytavitelný model), polystyrenu (lití na spalitelný nebo 

vypařitelný model) popřípadě jiných materiálů, například 3D tiskem z ABS nebo PLA 

plastů. 

Využití modelů z 3D tiskáren pro opakovatelnou sériovou výrobu není běžná praxe. 

Vyplývá to z nedůvěry v nové technologie a materiály. Mnoho lidí vnímá 3D tiskárny 

jako hračky, které slouží dobře pro výrobu náhledových prototypů, méně už jako 

funkční součásti. Dále je zde také cenový faktor, protože i když jsou ceny tiskáren stále 

nižší, pořád se jedná o investici, kterou není každý ochoten zaplatit. V práci bude 

provedena rešerše se zaměřením na trvalé modely a 3D tisk. V experimentální části 

poté bude navržen tvar zkušebního tělesa a materiály, které budou zkoušeny. Tyto 

materiály budou připevněny na modelovou desku a poté bude provedeno 

několikanásobné zaformování na automatické formovací lince. Modely budou 

průběžně kontrolovány na celistvost a v určených intervalech budou měřeny na 

rozměrovou stálost. Rozměrové odchylky od původní velikosti budou zaznamenávány 

do tabulek a grafů a po skončení experimentu budou vyhodnoceny. Dále bude 

provedeno odlití několika forem na začátku a na konci experimentu. Odlitky poté budou 

vyhodnoceny z hlediska povrchové jakosti v závislosti na použitém materiálu modelu. 

V závěru bude provedeno hodnocení a budou vyslovena doporučení pro používání 

jednotlivých materiálů modelů. 
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1. TRVALÉ MODELY 

Slévárenství je široký obor s pestrou škálou vyráběných odlitků, od nejmenších 

několika gramových zlatých šperků až po několika set tunové ocelové odlitky. K jejich 

výrobě je potřeba vyrobit nejdříve model, podle kterého poté vznikne forma, popřípadě 

skořepina. Modely se rozdělují na trvalé a netrvalé. 

Základním znakem trvalých modelů je, že je lze použít opakovaně. Opakovatelnost 

použití modelů závisí na použitém materiálu modelu, na jeho povrchové úpravě, 

na technologii formování a působících silách, požadavcích na kvalitu povrchu 

a přesnost, na sériovosti, na skladování, na dodržování technologické kázně. Trvalé 

modely se nejčastěji vyrábějí ze dřeva nebo z kovu. [2] 

Model jako takový má tvar shodný s odlitkem, měl by být co nejjednodušší, aby ho 

formíř mohl snadno zaformovat a vyjmout z formy. Rozměry modelu jsou zvětšeny 

o hodnoty smrštění a přídavky na obrábění (neobráběné plochy jsou bez přídavku). 

Na kolmých plochách formy vůči dělící rovině se vytvářejí úkosy, ty slouží 

ke snadnému vyjímání modelu z formy, aby se nemusel vyklepávat (poškození formy). 

Ostré rohy a kouty jsou zaobleny, aby nedošlo při vyjímání modelu k porušení dutiny 

formy. 

Modely se vyrábějí jako dělené a nedělené. Dělené modely se skládají z více kusů, 

jsou rozděleny tzv. dělící rovinou. Tyto modely používáme pro snadnější zaformování. 

Pro zajištění správné vzájemné polohy jsou jednotlivé části modelu spojeny v dělící 

rovině spojovacími čepy nebo kolíky. Nedělené modely jsou vyrobeny z jednoho kusu. 

[3] [4] 

2. KONVENČNÍ MATERIÁLY PRO VÝROBU TRVALÝCH 

MODELŮ. 

Škála použitelných materiálů je velmi široká. Výběr je závislý na požadavcích 

zmíněných výše a dále také na možnostech modelárny, termínu dodání apod. [2] 

Faktory pro výběr materiálu modelu: [2] 

- provozní požadavky – tj. velikost série, požadovaná kvalita a přesnost odlitku, 

složitost odlitků, minimální tloušťka stěny 

- možnost změny návrhu  

- typ výroby odlitků, druh formovacího zařízení, tedy dostupná technologie 

- možnost opakovaných objednávek, skladovatelnost 

Požadavky na modelový materiál: [2] 

- snadná obrobitelnost a opracovatelnost  

- snadnost manipulace – hmotnost  
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- odolnost vůči opotřebení, korozi a chemickému působení 

- tvarová a rozměrová stabilita 

- tvrdost 

- trvanlivost, opravitelnost 

- možnosti povrchových úprav  

2.1. Dřevo 

Jedním z nejdéle a nejčastěji využívaných materiálů pro výrobu trvalých modelů je 

dřevo. Dřevo je snadno dostupný, relativně levný, dobře obrobitelný a pevný materiál. 

Samotné dřevo, které má sloužit k výrobě modelu nesmí vykazovat známky hniloby, 

trhlin nebo sukovitosti. Dále nesmí být napadeno parazity (kůrovec) nebo plísněmi 

a jinými cizopasnými houbami. V praxi se rozlišuje dřevo měkké (jehličnaté – smrk, 

jedle, borovice a listnaté – lípa, vrba, topol), dřevo polotvrdé (javor, olše, jasan) a tvrdé 

dřevo (buk, dub, ořech). Nejběžněji používané druhy dřeva jsou smrk, borovice, dub, 

olše. Výhodou dřeva je jeho nízká hmotnost a snadná obrobitelnost a spojovatelnost, 

protože větší modely nelze vyrobit z jednoho kusu dřeva, ale musí se spojit z více kusů 

dohromady. Nevýhodou dřevěných modelů je jejich nižší životnost a odolnost proti 

chemickému působení organických formovacích směsí. [2] [4] [5] [6] 

Vlastnosti dřeva jsou anizotropní, tedy jsou jiné v příčném a podélném směru. 

Významným problémem je naopak vlhkost. Ztráta vlhkosti ve dřevě znamená 

sesychání a to je doprovázeno vznikem vnitřních napětí. Toto vnitřní napětí je 

způsobené nerovnoměrným sesycháním. Vnitřní napětí způsobuje ve dřevě trhliny a je 

zpravidla doprovázeno deformací – zkroucením materiálu (viz obr. 2). Suché dřevo 

přijímá vodu v podobě vodní páry. Z toho vyplývají požadavky na povrchovou 

ochranou modelů a na skladování. Povrchová ochrana musí zabezpečit především 

ochranu před vlhkostí z formovacích směsí a vzdušné vlhkosti. Používají se různé laky 

a nátěry, které jsou často barevné, sloužící k rozlišení modelů pro použití na formy 

pro různé odlévané materiály. Např. červená – šedá litina, stříbrná – hliník, … [4] [6] 

 

Obr. 2: Podélné borcení dřeva [6] 

Dřevo je přírodní materiál a je šetrný k životnímu prostředí. Negativní ekologickou 

zátěž mohou představovat látky pro povrchové úpravy. Dřevěné modely jsou vhodné 

spíše pro kusové a malosériové výroby, modely jsou nalakovány. Lak zabraňuje 
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nadměrnému navlhání a poškozování. Modely se také mohou barevně odlišovat podle 

odlévaného materiálu, př. červená – šedá litina, stříbrná – hliník [3] 

Životnost dřevěných modelů se pohybuje v řádu stovek, maximálně však tisíc 

zaformování. 

2.2. Kov  

Kovové materiály se běžně používají pro výrobu modelů zejména tam, kde 

se požaduje vysoký počet odlitků, tedy větší výrobní série. Největší využití nachází 

právě u modelů na automatické formovací lince, např. typu Disa. Také se z nich vyrábí 

trvalé formy (kokily) a formy pro tlakové lití neželezných kovů jako slitiny hliníku, zinku 

nebo hořčíku. Kovy jsou využívané pro svoji dlouhou životnost, snadnou obrobitelnost, 

dobrou dostupnost, tvarovou stálost, 

otěruvzdornost a tvrdost. Nejčastěji 

využívané kovové materiály jsou slitiny 

hliníku, ocel, litina, slitiny mědi (mosaz, 

bronz). Nevýhodou těchto materiálů může 

být jejich velká hmotnost, křehkost (litina) 

a oxidace (ocel). Nejběžnějším kovovým 

materiálem pro výrobu modelů je šedá 

litina, následovaná hliníkem, ocelí 

a mosazí. Životnosti kovových modelů 

se pohybují v řádech deseti až statisíců 

formovacích cyklů. Závisí to zejména na tvarové složitosti, velikosti, tloušťce stěn a 

parametrech formování. V praxi se po určené době modely převezou k přeměření a 

zkontrolování. Po případné opravě mohou dále pracovat. Není výjimkou modelové 

zařízení s 500 000 cykly. [2] [4] [5] [7] 

 

Tab. 1: Srovnání kovových materiálů pro výrobu trvalých modelů [2] 

Vlastnost Šedá litina Ocel Hliník Mosaz 

Dostupnost dobrá dobrá dobrá střední 

Slévatelnost dobrá obtížná střední dobrá 

Obrobitelnost dobrá dobrá velmi dobrá velmi dobrá 

Povrchová úprava dobrá dobrá velmi dobrá velmi dobrá 

Hmotnost velmi těžká velmi těžká lehká těžká 

Křehkost vysoká nízká nízká nízká 

Oxidace mírně ano ne ne 

Cena nízká nízká střední vysoká 

 

Obr. 3: Kovová modelová deska pro linku Disa 
[7]  
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Šedá litina [4] 

Modely ze šedé litiny se uplatňují zejména ve výrobních závodech, které pracují 

s velkou sériovostí a bentonitovými pojivovými systémy. Základními složkami 

bentonitových směsí je kromě bentonitu a ostřiva také voda, a proto se zde uplatní 

zvýšená odolnost litiny vůči korozi, její tvrdost a pevnost. Důležitá je také relativně 

nízká pořizovací cena a dobrá dostupnost. 

 

Hliník [8] 

U slitin hliníku je široké rozmezí mechanických vlastností v závislosti na druhém 

základním prvku a na dalších legujících prvcích. Uplatňuje se zejména jeho nízká 

měrná hmotnost, která je nejnižší z uvedených kovů, dostatečná pevnost, 

otěruvzdornost a odolnost proti oxidaci. Nejčastěji používanou slitinou je dural 

z důvodu vysoké pevnosti, tvrdosti, chemické odolnosti a snadnosti obrábění. Jeho 

nevýhodou je malé tlumení rázů. 

Mosaz  

Mosazi obsahují obvykle nad 55 % mědi, zbytek tvoří zinek a další legující prvky 

(například nikl pro zvýšení korozivzdornosti – asi 1 %, nebo železo, které zjemňuje 

ve struktuře zrno a zpevňuje matrici – obvykle do 0,5%). [8] 

Slitiny mědi se k výrobě modelů používají výjimečně a jen tam, kde je to technologicky 

nutné. Nutnost použití vyplývá hlavně z požadavků na vyjmutí modelu z formy. Povrch 

mosazi umožňuje bezproblémové oddělení formovací směsi od modelu, to je podle 

zkušeností způsobeno jeho povrchovou strukturou. Struktura mosazi není dokonale 

hladká, jak se může okem zdát, ale je pórovitá. Díky tomu dobře zachycuje separátor 

a za pomoci velkého množství mikroskopických kráterů je na rozhraní dostatečné 

množství vzduchu, a proto 

nedochází k podtlaku a 

vytrhávání částeček ostřiva 

z formy. Proto se mosaz 

používá pro kovové vložky do 

problémových míst například 

duralových modelů, nebo na 

složité, tenkostěnné, 

problematické modely. Mosaz 

se vyznačuje také výbornou 

tepelnou vodivostí. Hlavní 

nevýhodou slitin mědi je jejich 

vysoká cena a horší dostupnost. 

[9] 

Obr. 4: Povrch mosazi [9] 
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2.3. Pryskyřice  

Pryskyřice jsou dalším vhodným materiálem pro výrobu trvalých modelů. Hlavní 

výhodou je jejich tekutost, 

kterou si udržují do okamžiku 

přidání tvrdidla. Podle způsobu 

užití lze zakoupit polyuretanové 

licí pryskyřice, epoxidové 

pryskyřice nebo rychletvrdnoucí 

licí hmoty. Rozlišujeme licí 

hmoty plněné a neplněné, kdy 

do plněných systémů je 

přidáváno plnivo například na 

bázi hliníku. Tato plniva 

vylepšují vlastnosti neplněných 

směsí, a to zejména 

otěruvzdornost, obrobitelnost, 

smrštění, leštitelnost nebo 

snížení nákladů na výrobu modelového zařízení. Výběr plniva podléhá použité 

pryskyřici a požadovaným vlastnostem součásti. Problémem při práci s pryskyřicemi 

může být vznik plynových bublin v objemu modelu. Jejich eliminace je možná použitím 

vibračních stolků nebo podložek, například od firmy LIEVERS HOLLAND, obr. 5. 

Odlévat se musí na suchý a čistý povrch, který byl předem ošetřen vhodným 

separátorem. Životnost modelů z pryskyřic se počítá na tisíce cyklů a závisí na 

použitém druhu pryskyřice, plnivu, parametrech formování a složitosti součásti. [2] [10] 

 

Epoxidové pryskyřice [2] 

Jedny z nepopulárnějších a nejvyužívanějších licích hmot jsou epoxidové pryskyřice. 

Je to kvůli jejich snadné odlévatelnosti, dobrému poměru pevnost/hmotnost (epoxy 

5,4, hliník 4 a litina 1,2), nenákladnému zpracování, dobré odolnosti proti otěru 

a kompletní imunitě vůči vlhkosti. Přes vysokou cenu pryskyřice se tyto modely vyplatí 

používat více, než modely kovové, zejména pokud je dostupná matečná forma a je 

možné odlévat více modelů. Jedná se o dvousložkový materiál, který tvoří tekutá 

pryskyřice a tekuté tvrdidlo. Nanáší se postupně několik vrstev epoxidů 

s předepsaným množstvím tvrdidla do vrstev krycích a plnících. Doba vytvrzování je 

až 24 hodin. Po uplynutí této doby je možné matečnou formu sejmout. 

 

 

Obr. 5: Vibrační stůl od firmy Lievers Holland [10] 
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Polyesterové pryskyřice [2] 

Jedná se o levnější variantu epoxidových pryskyřic. Jejich cena je oproti epoxidovým 

zhruba poloviční, přesto jsou modely z nich pevné a odolné. Hlavní nevýhodou 

vzhledem k epoxidovým je jejich velké smršťování. Polyesterové licí hmoty se skládají 

ze 3 komponent, a to pryskyřičného pojiva, tvrdidla a katalyzátoru. 

2.4. Umělé dřevo  

Wood-plastic composites (zkratka WPC) je obecný název pro směsi dřeva a polymeru. 

Technologie je stará asi 15 let a pochází ze Severní Ameriky. Materiál eliminuje 

nežádoucí vlastnosti dřeva (hniloba, plísně, napadení hmyzem, změna barevnosti, 

sesychání, kroucení, nerovnosti, třísky, negativní vliv slunce, mrazu, vody apod.). 

Jedná se o uměle vytvořené dřevo, složené ze dvou třetin z kvalitní dřevité moučky 

doplněné polymerem, což poskytuje optimální poměr mezi těmito dvěma surovinami. 

Výrobní technologie materiálu WPC je základem extrémní životnosti a odolnosti vůči 

prakticky všem vlivům bez potřeby jakékoliv údržby. Nejčastěji používanými polymery 

při výrobě WPC je polypropylen a vysoko hustotní polyetylen HDPE. Podobně jako 

pryskyřice mají umělá dřeva životnost v řádech tisíců v závislosti na konkrétním 

použitém dřevě, složitosti modelu a parametrech formování. [11] 

Základní výhody oproti dřevu [11] 

• nekroutí se 

• nepraská a netvoří se třísky 

• nízká nasákavost 

• odolnost proti mrazu i vysokým teplotám 

• odolnost proti hnilobě, plísni a napadení hmyzem 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polypropylen
https://cs.wikipedia.org/wiki/HDPE
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3. ZÁKLADNÍ POPIS A ROZDĚLENÍ METOD 3D TISKU 

Většina technologií 3D tisku se dá rozdělit do tří základních skupin: [12] 

1) Metody 3D tisku založené na tekutém základě 

2) Metody 3D tisku založené na práškovém základě 

3) Metody 3D tisku založené na pevném základě 

3.1. Metody 3D tisku založené na tekutém základě (Liquid-Based) 

V těchto metodách, běžně známých jako vytvrzovacích, je v počátečním stavu materiál 

v tekuté formě, ze které je poté různými postupy přeměňován na tuhý stav. Většina 

těchto metod využívá pro výrobu dílů káď s vytvrditelnou tekutou pryskyřicí, která 

působením laseru v oblasti UV vlnových délek způsobuje ztuhnutí materiálu. Laser 

působí pouze na vrstvu nejbližší k hladině, kde vytváří tvrdý povrch. Když je tato vrstva 

hotova, je poté spuštěna hlouběji do kádě, což umožní, aby se na jejím povrchu 

vytvořila další vrstva. Tento proces se opakuje, dokud není celá součást hotová. Káď 

se poté vysuší, součást se vyjme, a pokud je to nutné, dále se součást opracuje. 

Existuje mnoho různých variací na tuto techniku, závisejících na výrobcích těchto 

strojů. Liší se použitým typem laseru, metodou skenování, typem pryskyřice, zvedacím 

aparátem nebo použitým optickým systémem. [1] [12] 

 

Do této kategorie patří například následující metody: 

- Stereolitography Apparatus (SLA) 

- Solid Ground Curing (SGC) 

- Rapid Freeze Prototyping (RFP) 

3.2. Metody 3D tisku založené na práškovém základě (Powder-

Based) 

Do důsledku vzato, prášek je obecně materiál v pevném stavu. Nicméně pro větší 

přehlednost a pochopení je toto téma vyčleněno zvlášť. Metody spadající do této 

kategorie mají některé společné rysy s metodami již zmíněnými, a to jak metodami 

na bázi tekutin, tak i výchozím materiálu v pevném stavu. Mnohé metody například 

využívají laseru k „vykreslení“ tvaru vrstvu po vrstvě, jiné ke spojování aplikují tmel 

nebo lepidlo. Avšak hlavní odlišovací znak a současně největší spojovací prvek této 

skupiny je využívání materiálu pro výrobu prototypové součásti v sypkém stavu – 

prášku. [12] [1] 

Mezi tyto technologie řadíme například následující metody: 

- Selective Laser Sintering (SLS) 

- Three-Dimensional Printing (3DP) 

- Electron Beam Melting (EBM) 
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3.3. Metody 3D tisku založené na pevném základě (Solid-Based) 

RP metody pracující s pevným základem se velmi liší od metod, které využívají 

výchozího materiálu v tekutém stavu. Rozdíly jsou značné i mezi metodami navzájem. 

Ačkoli některé metody ve své technologii výroby prototypu také využívají laseru. 

Základní společný znak této skupiny je, že všechny metody využívají pevné látky jako 

primární prostředek k vytvoření prototypu. Pevné látky se zpracovávají v mnoha 

formách a tvarech, například jako drát, kuličky, laminát, role nebo svitky. Speciální 

skupinou těchto metod RP jsou ty, které zpracovávají prášek jako základ výroby 

prototypu. Tato podskupina bude vysvětlena v další kapitole. [1] [12] [13] 

Pod tuto definici můžeme zahrnout například tyto metody: 

- Laminated Object Manufacturing (LOM) 

- Fused Deposition Modeling (FDM) 

- Multi-Jet Modeling (MJM) 

4. FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) 

Technologie byla vyvinuta na počátku 90. let 20. století 

firmou Stratasys Inc. v USA. Metoda se rychle ujala a její 

využití významně vzrostlo. Název lze volně přeložit jako 

„modelování za pomoci roztaveného materiálu“ a jedná se 

o druhou nejpoužívanější RP technologie hned 

po Stereolitografii. Princip je podobný jako u tavných 

lepicích pistolí. Materiál je ale v tomto případě ve formě 

vláken navinutých na cívce (podobně jako rybářský 

vlasec), která jsou poté v hubici roztavena. Využití této 

metody je široké, od prezentačních a designových modelů po funkční a technické 

prototypy. Ve slévárenství slouží tyto modely například jako master modely k výrobě 

forem (lití do písku, vytavitelný model,…). [1] [12] [14] 

Plastové vlákno je odmotáváno z cívky a tím je zajištěn přísun materiálu do vytlačovací 

hubice. Tato hubice/tryska je zahřáta na teplotu tání plastu a pracuje mechanismem, 

který umožňuje regulovat tok materiálu. Vedle této trysky je ještě jedna, která dodává 

materiál pro podpory. Tryska se poté pohybuje v X-Y směru po požadované geometrii, 

zároveň vypouští tenké kapičky vytlačovaného plastu. V celém systému je udržována 

nízká teplota a plast tak okamžitě tuhne a spojuje se s předchozí vrstvou a tím vytváří 

vrstvu novou. Model je umístěn na modelové desce, která se pohybuje ve vertikálním 

směru dolů vrstvu po vrstvě a tím dojde k vytvoření celé součásti. Schéma je 

zobrazeno na obr.8. Tato metoda má neodmyslitelnou výhodu, že existuje software 

Insight, který automaticky generuje podpory (jiné používané softwary jako QuickSlice® 

a SupportWork™ toto neumožňují). Pomocí tohoto softwaru je CAD model po 

Obr. 6. Schéma FDM 
tiskárny [13] 
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nastavení ideální pozice rozdělen na horizontální vrstvy a jsou vygenerovány nutné 

podpory. [1] [12] 

Samotné odstraňování podpor je jednoduchá záležitost. K tomuto účelu se využívají 

speciální čistící přístroje, například Support cleaning apparatus (SCA) od firmy 

Stratasys. Využívá se zde teplotní stability podpor pouze do 30 °C a jejich rozpustnosti. 

Princip: Teplá vodní lázeň – 70 °C s konkrétním množstvím hydroxidu (podle výrobce 

se dávkuje potřebné množství hydroxidu na dané množství vody). V lázni cirkuluje 

tento roztok kolem dílů, u kterých rozpouští 

podpůrné struktury bez poškozování 

modelového materiálu. V průběhu času 

v závislosti na geometrii a množství vlastního 

podpůrného materiálu se tyto struktury rozpustí. 

Vlastní roztok se poté zředí vodou 

(WaterWorks), popřípadě kyselinou k vyrovnání 

pH (EcoWorks) a vypustí se do kanalizace. [15] 

Nejznámější výrobci 3D tiskáren pro technologii 

FDM jsou 3D Systems – ProJet, Stratasys – 

Fortus 3D, Makerbot – Replicator. [16] [15] 

Výhody a nevýhody [1] [12] [14] 

+ Výroba funkčních součástí – lze vytvářet součásti z materiálu, který má podobné 

vlastnosti jako skutečný výrobek. Například z ABS plastu lze vyrobit plně funkční 

součást, která má až 85% pevnost skutečné součásti. 

+ Minimální odpad – Metoda využívá minimum materiálu, který je potřebný k výrobě 

součásti i podpůrných konstrukcí. 

+ Snadné odstraňování podpor – K vytvoření podpor se využívá materiálů, které lze 

snadno rozbít nebo je stačí pouze smýt vodou.  

+ Možnost využití široké palety materiálů a změny materiálu i během procesu – Je 

možné kontinuálně během výroby doplňovat, měnit materiál i jeho barvu. Příklad 

použitelných materiálů: ABS, ABSi, PC, PC-ABS a PC-ISO, PPS. 

- Omezená přesnost – Přesnost metody je omezena minimální výškou nanášené 

vrstvy, která se pohybuje v rozmezí 0,13–0,33 mm. Je to dáno povahou použitého 

materiálu. 

- Pomalý výrobní proces – Během výroby se musí materiálem vyplnit celý průřez 

aktuální vrstvy. Rychlost plnění je dána rychlostí vytlačovací hlavy a viskozitou 

materiálu, která je v případě použití plastu relativně vysoká. 

- Nepředpověditelné staženiny v modelu – Prudké ochlazení vytlačovaného materiálu 

zanáší do součásti napětí, která jsou očekávatelná ovšem obvykle těžko 

předpověditelná. Tomuto se dá zamezit úpravou parametrů procesu. 

Obr. 7: Tiskárna MakerBot [16] 
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Obr. 8: Schéma metody FDM [1] 

4.1. Materiály využívané technologií FDM 

4.1.1. ABS  

Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), je termoplastický materiál používaný pro stavbu 

modelů na 3D tiskárnách. Jeho výhodou je tuhost, odolnost proti nízkým i vysokým 

teplotám a chemikáliím (kyseliny, uhlovodíky, oleje) a zdravotní nezávadnost. Materiál 

se taví při teplotách ±225 °C. Díly z ABS je možné lepit rozpouštědlovými 

a polyakrylátovými lepidly. Materiálů na bázi ABS je několik typů. Jsou to například 

ABSplus, ABSi, ABS-M30, ABS-M30i, PC-ABS,… Nevýhodou ABS je jeho sklon 

k deformaci vlivem změny teplot, proto se musí využívat vyhřívaných podložek 

v tiskárnách. Teplota vyhřívané podložky by měla být aspoň 80 – 110 °C, ale záleží na 

konkrétní tiskárně a materiálu. ABS se vyrábí z ropy a při tisku „zapáchá“. [15] [17] [18] 

[19] [20] 

Využití těchto materiálů je od náhledových prototypů, přes funkční díly a nástroje, díly 

vystavené zvýšeným teplotám, např. na slunečním světle nebo pod horkou vodou, až 

po využití ve zdravotnictví a potravinářství. [15] [16] 

Materiál se dodává na cívkách nebo v případě např. firmy Stratays ve speciálních 

„catridge“. [15] 

Vlákno z cívky 

Dávkovač 

Tavicí hlava 

Ztuhlý materiál 

Protlačovací tryska

a 
 Laser 

Podložka 

http://www.3d-tisk.cz/3d-tiskarna/
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Obr. 9: Příklady součástí vyrobených z různých druhů ABS materiálu: PC-ABS (vlevo), ABSi (vpravo) [15] 

4.1.2. PLA 

Polylactic acid (PLA) je vedle ABS nejpoužívanějším materiálem pro 3D tisk metodou 

extruze termoplastu, včetně originální technologie FDM. Tento termoplastický 

polyester je získáván z obnovitelných zdrojů, např. z kukuřičného nebo bramborového 

škrobu a je biologicky odbouratelný. Pro účely 3D tisku je dodáván obvykle ve formě 

drátu o průměru 1,75 a 3 mm. [16] [17] 

Ve srovnání s ABS je snadněji a rychleji zpracovatelný při stejných výchozích 

podmínkách, nicméně výrobky z něj jsou výrazně méně odolné vůči vyšším teplotám 

(začíná měknout již kolem 60 °C). Na rozdíl od ABS není PLA tolik náchylné 

k deformacím a vadám vlivem chladnutí vytištěného materiálu, nevyžaduje tedy 

striktně použití vyhřívané podložky. Při správném chlazení má PLA maximální rychlost 

tisku, umožňuje tisknout tenčí vrstvy a tisk ostřejších rohů. Z materiálového hlediska 

jsou výrobky z PLA oproti ABS méně pružné a mají vyšší lesk. PLA má také nižší 

teplotu tavení než ABS, 190 – 210 °C. Je také dostupný ve více barvách a variantách. 

Zápach je mírně nasládlý. [17] [18] [19] [20] 

 
Obr. 10: Srovnání lesku materiálů PLA (vlevo) a ABS (vpravo) [19] 

http://www.3d-tisk.cz/abs/
http://www.3d-tisk.cz/3d-tisk/
http://www.3d-tisk.cz/abs/
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Obr. 11: PLA s přídavkem dřeva – borovice (vlevo) a přídavkem bronzu (80 % bronzu – vpravo) [21] 

Orientační cena běžného PLA materiálu různých barev začíná na 400 Kč za 1 kg, ale 

například PLA s přídavkem 80 % bronzu stojí až 2400 Kč za 1 kg. Protože je bronz 

podstatně těžší než plast (až 8 násobně), je na cívce materiálu méně, a tím se cena 

za stejně velkou součást značně liší. [21] 

4.1.3. ULTEM 

Jde o skupinu speciálních termoplastů, vyznačujících 

se nejvyšší teplotní a chemickou odolností, nejlepší 

pevností v tahu ze všech materiálů použitelných pro 

metodu FDM. Jsou biokompatibilní a mají také 

nejlepší poměr pevnosti a měrné hmotnosti. Umožňují 

tedy konstruktérům využívat 3D tisk pro pokročilejší 

funkční prototypy a nástroje. Tento materiál nalézá 

své uplatnění v leteckém a automobilním průmyslu. 

V tabulce 2 je uvedeno srovnání několika materiálů 

pro FDM. [15] 

 

Tab. 2: Srovnání vybraných veličin konkrétních materiálů pro tisk FDM. Hodnoty 
změřeny v souladu s normami ASTM D256, D638, D695, D790. [15] [16] 

Materiál ABSplus-P430 ULTEM 1010 MakerBot PLA  

Hustota 1,04 g·cm-3 1,27 g·cm-3 1,25 g·cm-3 

Tvrdost podle Rockwella 109,5 109 -- 

Teplota „skelnatění“2 108 °C 215 °C 65 °C 

Pevnost v tahu (přes vrstvy) 31 MPa 64 MPa 47 MPa 

Tažnost 6 % 3,3 % 6 % 

Nárazová práce, těleso s vrubem 106 J 41 J 96 J 

                                            
2 Teplota „skelnatění“ – teplota, při které se mění křehké – skelné vlastnosti amorfních materiálů 
na vlastnosti viskózní kapaliny. U PLA se nejedná o amorfní materiál, proto je do porovnání dána 
teplota, při které PLA měkne a začíná ztrácet tvar. [37] 

Obr. 12: Příklad výrobku z 
ULTEM 1010 [15] 
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4.1.4. PMMA 

Polymethylmethakrylát (PMMA), běžně známý jako plexisklo nebo akrylátové sklo je 

průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu. Bez přídavku barviva je 

průhledný a lze ho využít jako „nerozbitnou“ náhražku křemenného. Materiál je pevný, 

lehký, odolný vůči nárazu. Lze jej rozpustit v acetonu. Při tisku se musí používat 

vyhřívaná podložka, není jej tedy možné použít ve všech typech tiskáren. Hlavní využití 

tohoto materiálu je při lití na vytavitelný model, protože při vypálení zanechává jen 

velmi málo popelovin (na rozdíl například od ABS, který se pro tuto aplikaci příliš 

nehodí). Navíc lze PMMA součást povrchově upravit voskem pro zjemnění povrchu. 

Teplota měknutí je 70–80 °C. [22] [23] 

Všechny materiály se dodávají na cívkách nebo ve speciálních kazetách, viz firma 

Stratasys Ltd. Rozměry vláken jsou nejčastěji 1,75 mm nebo 3 mm a množství 

materiálu se udává v metrech nebo kilogramové hmotnosti. 

4.2. Povrchová úprava 3D tištěných modelů 

Princip většiny metod 3D tisku je nanášení 

jednotlivých vrstev modelu o předem dané tloušťce, 

kroku tisku, na sebe. To má za následek tvoření 

nerovnoměrných přechodů mezi jednotlivými 

vrstvami a vznik tzv. „stair-stepping“ (schodového 

efektu), viz obr. 13. Tento jev je patrný zejména 

na součástech typu jehlan a na plochách, které 

svírají s rovinou podložky jiný než pravý úhel. 

Výsledná nerovnost závisí zejména na zvolené velikosti kroku (čím menší použijeme 

krok, tím nenší nerovnost získáme, ale zvýšíme celkovou dobu výroby modelu). 

Nerovnost tištěných modelů je dále ovlivněna přesností tiskárny a jinými parametry 

tisku. [24] [25] 

Pro povrchovou úpravu tištěných dílů, za účelem odstranění schodového efektu a 

dosažení hladkého povrchu lze využít mechanické či chemické úpravy povrchu. 

Základními mechanickými způsoby úpravy je broušení a tryskání. K chemickým 

úpravám řadíme napařování a máčení v látkách, které jsou schopny povrch součástí 

rozpustit a následným stékáním slinout do jedné hladké vrstvy. [25] 

Broušení 

Broušení je nejdostupnější a nejjednodušší způsob úpravy povrchu tištěné součásti. 

Využívá se smirkových papírů různých drsností nebo pásových brusek. Hlavní 

nevýhodou tohoto způsobu je časová náročnost u větších modelů a omezené možnosti 

broušení hůře dostupných míst a drobných modelů. [25] 

 

Obr. 13: Znázornění „stair-steppingu" 
[24] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termoplast
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Tryskání 

Druhá nejpoužívanější metoda 

povrchové úpravy, tryskání, viz 

obr. 14. K tryskání se využívá jak 

kovových broků, písku 

i plastových abrazivních medií. 

V porovnání s broušením je 

tryskání rychlejší a efektivnější 

metoda, kterou lze začišťovat 

i malé předměty. Jediným 

omezením je velikost modelů. 

Proces tryskání provádí 

v uzavřené komoře, proto jsou 

její vnitřní rozměry limitní. [24] [25] 

Napařování, máčení 

Napařování neboli vyhlazování párou probíhá tak, že je součást ponořena 

do odpařovací nádrže nad objem kapaliny, nejčastěji acetonu. Výpary stupají 

a natavují povrchové vrstvy součásti a zanechávají hladký a lesklý povrch. Teplota 

acetonu se pohybuje od pokojové teploty až po teplotu varu a od toho se odvíjí i trvání 

expozice. Doba napařování se pohybuje mezi 5 až 10 minutami. Při delších časech se 

materiál začne roztékat a součást deformovat. Pokud se součást nenapařuje, ale 

přímo máčí v acetonu, jsou časy expozice mnohem kratší. V tomto případě dochází 

k natavení a zjemnění povrchu již po několika sekundách. Nevýhodou máčení je větší 

spotřeba acetonu, protože součást se do něj musí ponořit celá a veškerý jeho objem 

se po jednom použití znehodnotí barvou plastu. Součást se po této úpravě musí nechat 

oschnout, protože je povrch naleptaný, měkký a nemá dostatečnou tvrdost. Maximální 

tvrdost se obnoví zhruba po 2 dnech. Hlavní nevýhodou máčení a napařování 

v acetonu je její využitelnost pouze na ABS plasty. Jiné materiály s acetonem 

nereagují nebo tvoří toxické výpary. [25] [26] [27] 

 

4.3. Volba orientace STL modelu  

Orientace modelu ovlivní: [28] 

➢ Rychlost stavby 

➢ Pevnost modelu 

➢ Vzhled povrchu 

➢ Spotřebu materiálu 

  

Obr. 14: Tryskání součásti z 3 FDM tiskárny [25] 
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Rychlost stavby 

- Přímo závisí na množství spotřebovaného materiálu (méně materiálu znamená 

rychlejší stavbu dílu) 

- Orientace xyz – tiskárna pracuje rychleji v rovině XY než v ose Z  orientace 

s co nejmenší výškou stavěného modelu zrychlí proces výstavby 

Pevnost dílu 

- Model je pevnější ve směru vrstev než napříč vrstvami 

- V závislosti na tom, které z vlastností modelu je cílem demonstrovat, se zvolí 

orientace s ohledem na pevnost určité oblasti modelu. Pokud jsou např. 

na modelu „zácvaky“, pak budou mít menší pevnost v ohybu, pokud budou 

stavěny napříč vrstvami 

Vzhled povrchu 

- Umožňuje dosáhnout kvalitnějšího povrchu modelu ve zvolené oblasti. Např. 

pokud se staví válec, bude jeho povrch lepší, když se orientuje svisle, než když 

bude orientován vodorovně. 

- Zároveň lze také nastavit, proces tak, aby neviditelné vnitřní povrchy byly 

tvořeny hrubším vláknem a vnější viditelné povrchy jemnějším. Tím lze 

dosáhnout u některých modelů úspory času při výrobě. 

Spotřeba materiálu 

- Souvisí hlavně s množstvím podpůrných struktur, které při stavbě podpírají 

různé přesahy nad „prázdným“ prostorem. 

5. UPLATNĚNÍ 3D TISKU VE SLÉVÁRENSTVÍ 

Univerzita v severní Iowě, oddělení technologického rozvoje, USA [12], rozděluje 

použití metod Rapid Prototypingu do 3 základních větví při využití metod 3D tisku 

pro odlitky lité „klasicky do písku“. Schéma je znázorněno na obr. 15. 

 

V zásadě se jedná tyto možnosti: [1] 

1. Přímá výroba formy 

Pomocí některé RP metody se přímo vyrobí forma, trvalá (kovová) nebo častěji 

netrvalá3 (písková, keramická), do které lze rovnou odlévat kov. 

2. Přímá výroba formy pomocí tzv. „master modelu“ 

RP metodou je vyroben model žádaného odlitku (tzv. master model), který je 

následně použit pro klasickou výrobu formy pro odlévání.  

                                            
3 Výroba trvalých forem pro několik kusů prototypu se nevyplatí. 
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3. Nepřímá výroba formy 

Jedná se o vícekrokové vytvoření formy, kdy je v první fázi vyroben primární 

model odlitku. Z tohoto modelu je s využitím gumové formy vyroben model 

uretanový nebo silikonový, který je ve finální fázi využit pro tvorbu formy 

k odlévání. U silikonových forem se velmi dobře uplatňuje metoda vakuového 

lití. Výhoda tohoto postupu je značné urychlení výroby forem pro sériovou 

výrobu odlitků.  

 

 

 

 

 

Obr. 15: Možnosti 3D tisku při výrobě pískové formy [29] 

 

Kromě těchto 3 znázorněných postupů existují i jiné druhy 3D tisku, speciálně vyvinuté 

pro slévárenství nebo se jej přímo dotýkají. Jedná se o přímou výrobu netrvalých 

pískových forem. Touto technologií se zabývají například firmy exOne a Voxeljet. 
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5.1. Přímá výroba pískové formy 

3D tisk a Rapid Prototyping se vydávají mnoha různými směry, od výroby plně 

funkčních součástí z chemicky i tepelně odolných materiálů jako je Ultem®, přes 

sintraci kovových výrobků až ke speciálním technologiím. Speciálními technologiemi 

v tomto případě rozumíme aplikaci ve slévárenství. Jedná se konkrétně o metody 

vyrábějící přímo pískové formy a jádra nebo formy skořepinové. 

Přímou výrobou pískových forem se zabývají firmy ExOne a Voxeljet. U obou výrobců 

se jedná o stejný princip, kdy jsou na pracovní desku nanášeny jemné vrstvy písku 

smíchaného s tvrdidlem. Písek se nanáší pomocí nanášecího válce a přebytečný 

písek se odstraní stěrkou. Na tuto vrstvu se v požadovaných místech tryskami nanese 

pojivo. Poté je pracovní deska stolu spuštěna o tloušťku vrstvy dolů, nanese se nová 

vrstva směsi ostřiva a tvrdidla a cyklus se opakuje. Tato technologie umožňuje vytvořit 

trojrozměrnou formu nebo jádro se složitou geometrií, kterou jiným způsobem nelze 

vyrobit. [22] 

Obr. 16: Největší dostupný systém pro tisk pískových forem a jader od firmy Voxeljet – Voxeljet 

VX4000 

Tloušťka jedné vrstvy závisí na velikosti zrna ostřiva a na požadavcích přesnosti 

a povrchové jakosti. Firma ExOne udává tloušťku jedné vrstvy při použití křemenného 

ostřiva od 280 µm. Tato tloušťka je například vhodná pro formy a jádra s velmi přísnými 

požadavky na povrch. Další směr je použít křemenné ostřivo, tloušťku vrstvy 380 µm 

pro dosažení vysoké prodyšnosti jader. Kromě křemenného ostřiva firma ExOne nabízí 

materiály kerfalit a různá syntetická ostřiva. Používané pojivové systémy jsou 
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nejčastěji furanové pryskyřice, dále fenolické pryskyřice a vodní sklo. Vytvrzování 

probíhá buď samovolně (furan) nebo pomocí mikrovlnné technologie (fenol, vodní 

sklo). Tiskárny mohou mít více pracovních komor, kdy v jedné se tiskne a druhá 

se mezitím rozebírá a čistí. Tím lze docílit prakticky nepřerušovaného chodu tiskárny. 

Velikosti pracovních ploch, a tedy i velikosti možných forem jsou pro ExOne tiskárny 

2200×1200×700 mm. [30] Firma Voxeljet nabízí svoji největší tiskárnu VX4000 (viz 

obr. 16) s maximální velikostí pracovní plochy 4000×2000×1000 mm. [22] 

5.2. Výroba trvalé formy – sintrace kovu 

Kromě možnosti klasického obrábění kovové formy lze využít některých aditivních 

postupů metod Rapid Prototyping. Tyto metody 

umožňují vytvářet komplexnější geometrie, 

které konvenčními metodami nejsou 

dosažitelné. Využívá se zde kovových prášku, 

které jsou soustředěným tepelným tokem 

roztavovány, tím dochází ke spojování částic 

a vytváří se tak celá součást, v tomto případě 

trvalá forma pro odlévání. Lze využít například 

metod Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

nebo Laser Laser Engineered Net Shaping 

(LENS). Obě pracují na obdobném principu 

natavování jemných kovových práškových 

částic výkonnými laserovými paprsky. Těmito 

způsoby lze zpracovávat širokou škálu materiálů jako například nerezovou a 

nástrojovou ocel, slitiny titanu, wolfram, měď a hliník.  

 

Tyto práškové materiály se vyrábí vakuovým indukčním 

tavením s atomizací v atmosféře inertního plynu. Schéma 

výroby je znázorněno na obr. 18. Kovová vsázka je nejdříve 

ve vakuové indukční peci natavena, vyčištěna a odplyněna. 

Čistá tavenina je poté lita přes předehřátou mezipánev do 

plynové trysky, kde se proud kovu kinetickou energií vysokého 

tlaku plynu rozdělí. Tyto drobné částečky taveniny během letu 

atomizační komorou ztuhnou. Následně jsou transportovány 

trubkovou dopravou do odstředivky, kde se prachové částice 

oddělí od inertního plynu. Vzniklý kovový prášek je nakonec 

uzavřen do přepravních barelů. [31] 

  

Obr. 17: Metoda sintrace kovu DMLS 

Obr. 18: Schéma výroby 
kovového prášku v 
systému VIGA [31] 
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6. ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ  

Opotřebení je trvale nežádoucí změna povrchu (rozměrů), způsobená vzájemným 

působením funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a opotřebovávajícího média. 

Projevuje se jako odstraňování nebo přemisťování částic z opotřebovaného povrchu 

mechanickými účinky, případně doprovázenými jinými vlivy (např. chemickými, 

elektrochemickými, elektrickými). [32] 

Převládající podmínky procesu opotřebení jsou určeny: [32] 

a) druhem a charakteristikami opotřebovávaných a opotřebovávajících těles, 

charakteristikami stykových povrchů, stavem a vlastnostmi povrchových 

a podpovrchových vrstev, popřípadě charakteristikami opotřebovávajícího 

media, 

b) charakteristikami vzájemného relativního pohybu, 

c) charakteristikami zatížení, 

d) charakteristikami prostředí. 

Pro analýzu převládajících podmínek procesu opotřebení je účelné vyšetřovat časový 

průběh opotřebení a výsledky průběžně hodnotit z grafického záznamu. Běžně mají 

být podchyceny vedlejší jevy jako velikost, forma a zabarvení produktů opotřebení, 

změny teploty atd. [32] 

Norma ČSN 015050 „Opotřebení materiálu. Názvosloví.“ uvádí rozdělení na základní 

druhy opotřebení: [32] 

• adhezivní 

• abrazivní 

• erozivní 

• kavitační 

• únavové  

• vibrační 

Schématické znázornění všech druhů opotřebení je na obr. 19. 

Adhezivní opotřebení [32] [33] 

Je charakteristické oddělováním a přemísťováním částic kovu mezi dvěma stykovými 

plochami, kdy v důsledku relativního pohybu funkčních povrchů dochází k porušování 

povrchových vrstev materiálů. Ke styku povrchů dochází prostřednictvím velkého 

množství kontaktních plošek za spolupůsobení velkých sil, čímž vznikají plastické 

deformace a vytváří se mikrospoje. Vznik mikrospojů je doprovázen lokálním ohřevem 

materiálů a vzniká vhodné prostředí pro chemickou reakci kovu s okolním prostředím, 

která může dále zvýšit rychlost opotřebení. 
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Obr. 19: Schématické znázornění druhů opotřebení [33] 

Abrazivní opotřebení [32] [33] 

Abrazívní opotřebení je charakteristické oddělováním částic z funkčního povrchu 

působením tvrdého a drsného povrchu druhého tělesa – abrazívní částice. Typickým 

projevem abrazívního opotřebení je vznik rýh na povrchu funkční plochy, případně 

funkčních ploch, pokud abrazívní částice vnikne mezi dvě pohybující se tělesa. 

Obecně platí, že čím tvrdší je abrazivo, tím měkčí musí být povrch funkční plochy. 

V praxi se abrazívní opotřebení projevuje např. opotřebením zubů lžíce rypadel, 

zmenšením tloušťky stěny potrubí dopravující písek (křemičitý písek je velmi silné 

abrazivo), vznikem rýh na pístu a pouzdru válce spalovacího motoru apod. 

Erozivní opotřebení [32] [33] 

Erozivní opotřebení vzniká dopadem částice obsažené v proudícím médiu na povrch 

funkční plochy. Pokud má částice dostatečnou energii při dopadu, v závislosti na úhlu 

dopadu způsobí vytlačení nebo oddělení materiálu z funkční plochy. Částice může být 

unášena proudem kapaliny (čerpadla, turbíny), nebo proudem plynu 

(vzduchotechnika, ventilátory). Intenzita opotřebení je závislá na více faktorech, 

např. rychlost a úhel dopadu částice, chemické složení proudícího média, velikost, tvar 

a tvrdost částice. Nejvyšší intenzita opotřebení vzniká za situace, kdy moduly pružnosti 
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dopadající částice i funkční plochy jsou velké a vzájemně srovnatelné. Tento jev 

se využívá při otryskání ocelových konstrukcí kovovými broky, v tomto případě jde tedy 

o „žádoucí“ druh opotřebení. 

Kavitační opotřebení [32] [33] 

Kavitační opotřebení je charakterizováno oddělováním částic kovu z povrchu funkční 

plochy v místech zániku kavitačních „bublin“, vznikajících v kapalině. Ke kavitaci 

dochází v proudící kapalině v místech, kde se zvyšuje rychlost proudění a důsledkem 

je snížení tlaku kapaliny. Objeví se kavitační bubliny vyplněné párou (plynem), které 

ulpí na povrchu kovu a zaniknou implozí. V okamžiku zániku – implozi kavitační bubliny 

uvnitř kapaliny vzniká rázová vlna, která poškozuje povrch. 

Únavové opotřebení [32] [33] 

Únavové opotřebení vzniká postupnou kumulací poruch v povrchové vrstvě funkčních 

ploch. Vznikají postupně se rozšiřující oblasti mikrotrhlin, po jistém čase dochází 

k jejich „spojování“ a postupně vznikají rozsáhlejší oblasti únavového poškození. 

Únavové poškození vzniká při cyklickém namáhání součástí. Pokud je namáhání 

pod mezí kluzu materiálu, vzniká vysokocyklová únava, při namáhání nad mezí kluzu 

vzniká nízkocyklová únava. 

Vibrační opotřebení [32] [33] 

Vibrační opotřebení vzniká vzájemnými kmitavými tangenciálními posuny funkčních 

ploch při spolupůsobení normálového zatížení. Amplitudy kmitavého pohybu mohou 

být i velmi malé, v řádu 1 až 100 µm. Vibrační opotřebení je doprovázeno vznikem 

oxidů železa s typicky hnědočervenou nebo hnědočernou barvou. Budící kmity 

způsobující vibrace mohou být generovány vlastní prací stroje, taktéž vnějším zdrojem. 

Mezi další typy opotřebení patří tečení oceli za tepla – např. u kotlů, nebo tečení oceli 

za studena. Projevuje se u namáhaných šroubových spojů, ojnic spalovacích motorů 

postupným zvětšováním délky součásti. Dalším druhem opotřebení je umdlení 

ocelových pružin, kdy dochází k postupnému zmenšování tuhosti pružiny. 

V experimentu lze očekávat působení hlavně abrazivního poškození, popřípadě 

opotřebení únavové. Na automatických formovacích linkách s vícestupňovým 

zhušťováním, převážně s impulsním nebo vstřelovacím systém, lze pozorovat 

opotřebení erozí. 
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7. SOUČASNÝ PROVOZNÍ STAV VE SLÉVÁRNĚ UNEX a.s. 

OLOMOUC 

Současný stav využití 3D tisku ve slévárně UNEX je na velmi pokročilé úrovni. Firma 

disponuje dvěma tiskárnami dvou různých výrobců – MakerBot a Stratasys. Obě tyto 

tiskárny pracují na principu metody Fused Deposition Modeling (FDM) avšak každá 

využívá jiný materiál. Pro tiskárnu Fortus 3D od firmy Stratasys Ltd. je zde používán 

materiál typu ABS a pro tiskárnu MakerBot materiál PLA. Každá z těchto tiskáren má 

jinou velikost pracovní komory a jiný ovládací software. Obě ale slouží primárně 

k nepřímé výrobě dutiny formy.  

3D data součásti se převedou do formátu STL, se kterým tiskárny pracují a vytiskne 

se matečný model. Tento model se musí obrousit a vyleštit, aby se zahladily stěny 

a odstranily nedostatky vycházející z principu tisku, tj. vrstevného nanášení materiálu 

vrstvu po vrstvě na sebe, čímž se vytváří nepatrně schodovitá struktura. Tyto 

opracované matečné modely slouží k vytvoření uretanové nebo pískové formy, 

do které se poté naleje kov nebo epoxidová pryskyřice a vytvoří se tím vlastní model.  

Další možnost využití, která se zde využívá, je vytisknutí 3D negativu součásti, tedy 

jakési formy odpovídající budoucí dutině pískové formy. Do této vytištěné a očištěné 

formy se poté naleje epoxidová pryskyřice a nechá se vytvrdit. Po vytvrzení 

se epoxidový model vyjme z formy, případně se začistí a upraví a následně se upevní 

na formovací desku. Takto tištěná forma vydrží zhruba 10 modelů v závislosti na 

složitosti a požadované přesnosti. Problém s touto metodou a celkově metodou výroby 

epoxidových modelů je, že dochází ke tvorbě vzduchových bublinek v celém objemu 

modelu. To je nežádoucí z hlediska kvality povrchu a také životnosti modelu. 

Doporučuje se využívat vibrační podložky, které tyto bubliny pomohou dostat z tekutiny 

ven. 

8. PŘÍPRAVA EXPERIMENTU 

8.1. Plán experimentu, cíle 

K udržení konkurenceschopnosti je v zájmu každé firmy, tedy i slévárny, dodávat 

kvalitní zboží, dle požadavků zákazníka v co nejkratších časech s co nejnižšími 

náklady. Ve slévárenských provozech je v případě přijetí objednávky na novou výrobu 

nejdůležitější co nejrychleji zpracovat technologii, tu poté odzkoušet, případně upravit 

nebo v případě potřeby úplně změnit. Vyrábí se také první kusy, které se nechávají 

odsouhlasit zákazníkem. Tento proces stojí spoustu času a také financí, zejména když 

se musí vyrobit trvalé modelové zařízení. Zkušení technologové mají mnohdy 

vytipovaná problematická místa a počítají s tím, že bude potřeba modelové zařízení 

upravovat. Podle toho jej již v počátku navrhují. Když se ovšem stane, že je problém 
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rozsáhlejší a prakticky se stávajícím modelem neřešitelný, musí se vyrobit zařízení 

nové. Jeho výroba se pohybuje v řádech týdnů, a to v současnosti, kdy jsou dodací 

termíny velmi krátké znamená pozdržení dodávky a další penále. K urychlení tohoto 

postupu se využívá výroba trvalých modelů z epoxidových pryskyřic litých do modelů 

vyrobených 3D tiskem. Objevila se snaha tento mezikrok epoxidových pryskyřic 

odstranit a modely z tiskáren využít rovnou jako modely trvalé. 

Cílem experimentu bylo zaznamenat chování materiálů používaných v dostupných 3D 

tiskárnách při přímé výrobě slévárenské formy na automatické formovací lince. 

Experiment běžel v běžných provozních podmínkách současně s výrobou. 

K porovnání sériovostí byly do výběru zařazeny další konvenční materiály. Celkem 

se jednalo o 8 materiálů, které byly umístěny na starší vyřazenou modelovou desku. 

K prokázání vlivu materiálu modelu na povrchovou jakost odlitku byly navrženy 

2 odlévací zkoušky litinových vzorků. Za tímto účelem byla vytvořena jednoduchá 

vtoková soustava, která byla v průběhu experimentu přerušena a odlévalo se jen 

na začátku a na konci celého experimentu. Celý experiment byl naplánován 

na 3000 zaformování. Těchto 3000 zaformování bylo rozděleno na úseky, ve kterých 

se měřila rozměrová stálost modelů. Měřící úseky byly zvoleny s ohledem 

na předpokládanou životnost modelů. Bylo navrženo měření definovaných rozměrů 

po 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 a 3000 formovacích cyklech. Reálné počty 

forem se mírně liší z provozních důvodů neshodných forem apod. Experiment byl 

prováděn v různých dnech, podle potřeb výroby a plánování, v měsících leden a únor.  

 

8.2. Návrh modelu 

Zkušební těleso bylo navrženo v souvislosti s často vyráběnými typy odlitků. Tvar 

modelu lze vidět na obr. 20. Tento hřebenovitý tvar byl zvolen pro zdokumentování 

vlivu různých tlouštěk stěn na životnost a opotřebení materiálu modelů. Ve slévárně 

UNEX Olomouc se běžně neodlévají odlitky s tloušťkami stěn pod 5 mm. Zde byly tyto 

tloušťky zařazeny pro zjištění minimálních tlouštěk, které jsou schopny odolat zdejším 

lisovacím tlakům bez deformace, potažmo odlomení. Celková velikost modelů byla 

zvolena s ohledem na velikost modelové desky. Jedná o členitou součást, proto byly 

navrženy úkosy velikosti 3° a na hrany rádiusy R1. Tyto rádiusy jsou ve všech 

funkčních částech modelu kromě horních ploch, kde jsou záměrně zachovány ostré 

hrany. Důvodem byla snaha zachytit strhávání hran součásti v průběhu experimentu. 

Na dalších obr. 21 a 22 jsou zakótovány rozměry modelu a zaznačena místa měření 



VUT FSI  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
34 

 

jednotlivých rozměrů. Výškový rozměr byl 

měřen na 3 výstupcích u každého materiálu, 

stejně jako rozměr šířky modelu. Rozměry „a“ 

až „f“ byly měřeny 10 mm od horní hrany. 

K zajištění opakovatelnosti měření byla 

vyrobena kovová podložka, na kterou bylo 

přikládáno posuvné měřítko a tím byla 

zafixována vertikální poloha měřidla. Každé 

žebro bylo měřeno na 3 místech cca 5mm od 

obou okrajů a uprostřed.  

 

 
Obr. 21: Rozměry modelu 

 

 
Obr. 22: Měřená místa na modelu 

Obr. 20: Navržené zkušební těleso 
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8.3. Použité měřící prostředky, plán měření 

K měření horizontálních rozměrů bylo využito digitální posuvné měřítko a analogové 

posuvné měřítko k měření výškového rozměru. Digitální měřítko pracuje s rozlišením 

0,01 mm a nepřesností ±0,03 mm. Analogové měřidlo s krokem měření 0,05 mm. 

K minimalizaci chyby způsobené měřením a nepřesností měřidel byl každý rozměr 

měřen 3×. Velká část rozměrů byla měřena za provozu. Jedná se o cykly 50, 100, 200, 

300 a 500 forem. Modelové zařízení se 

nesundávalo z formovací linky a rozměry byly 

měřeny v méně ergonomické poloze, proto lze 

očekávat větší rozptyl hodnot právě během 

těchto cyklů. Další intervaly měření byly 

naplánovány na 1000, 2000 a 3000 cyklů. Tyto 

hodnoty byly měřeny mimo formovací linku. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Použité materiály 

Zde jsou uvedeny konkrétní materiály modelů použitých v experimentu. Budeuvedená 

jejich stručná charakteristika a vybrané mechanické vlastnosti. Materiálové listy 

jednotlivých materiálů budou dostupné v přílohách této práce. Celkem se jedná o 

8 materiálů označených čísly 1–8 a vzájemně rozlišitelných i jejich barvou. Byly použity 

2 materiály pro 3D tiskárnu, 3 druhy umělých dřev, 1 epoxidový a 2 kovové modely. 

3D tisk byl proveden přímo ve slévárně UNEX Olomouc na dvou 3D tiskárnách, každá 

pracující s jiným materiálem. Zbylé modely vyrobila externí modelárna na zakázku. 

Materiálové listy jsou přiloženy v přílohách 1–6. 

8.4.1. MakerBot PLA  

První model byl zhotoven technologií 3D tisku, metodou FDM z materiálu MakerBot 

PLA na tiskárně téže firmy MakerBot – Replicator. Barva je černá a model byl označen 

Obr. 23: Použité měřící, prostředky 
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číslem 1. Po vyčtištění následovala apretace modelu. Odstranily se podpůrné 

a výplňové materiály, obrousil se povrch a srovnala se mírně zkroucená podstava, 

která se při tisku mírně zdeformovala. Tato deferomace byla způsobena použitou 

tiskárnou. Tiskárna MakerBot – Replicator neumožňuje vyhřívat stavební podložku 

a tím dochází v materiálu k nepředvídatelným kontrakcím, které způsobují v materiálu 

deformace, prohnutí a nepravidelnosti. S tímto se musí počítat již při návrhu součásti 

tak, že se zařadí dostatečný přídavek na orovnání podstavy. Cena za 1 kilogram 

originálního MakerBot PLA materiálu začíná na 1200 Kč.  

 

Vlastnosti materiálu: 

 Průměr vlákna – 1,75 mm 

Teplota tavení – 150 – 160 °C 

Hustota – 1,25 g·cm-3 

Pracovní teploty – max. 65 °C 

Tažnost – 6 % 

 

Velikost kroku tisku: 0,2 mm 

Náklady na model – 67,- Kč 

8.4.2. ABSplus-P430  

Druhý model byl vytvořen také 3D tiskem z materiálu ABSplus-P430, od firmy 

Stratasys Ltd. v meruňkově oranžové barvě. Na modelové desce byl označen 

číslem 2. K tisku byla využita tiskárna od firmy Stratasys – Fortus 3D. Podobně jako 

v případě PLA byla součást očištěna od podpor a povrch byl obroušen. Ceny 

originálních vláken ABSplus se pohybují nad 8000 Kč. 

 

Vlastnosti materiálu: 

 Průměr vlákna – 1,75 mm 

 Teplota tavení – neuvádí se 

z důvodu amorfní struktury ABS 

Hustota – 1,04 g·cm-3 

Pracovní teploty – max. 108 °C 

Tažnost – 6 % 

 

Velikost kroku tisku: 0,167 mm 

Náklady na model – 682,- Kč 

 

Výrobní cena modelu pro experiment z ABS je 10x vyšší, než cena modelu z PLA 

plastu. Je to způsobeno hlavně použitím originálního materiálu od výrobce tiskárny, 

Obr. 24: Model z materiálu MakerBot PLA 

Obr. 25: Model z materiálu ABSplus-P430 
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Stratasys Ltd. Originální materiálová vlákna od firmy Stratasys Ltd. jsou dodávána 

ve speciálních kazetách, které nejsou zaměnitelné s cívkami od jiných výrobců. Tím 

si výrobce pojišťuje zaručenou kvalitu a záruku stroje. 

 

Výroba modelů z následujících 6 materiálů byla zadána externě do modelárny. Byla 

předána výkresová dokumentace a požadavky na materiály. 

3 z těchto 6 zbývajících modelů byly vyrobeny z různých variant umělých dřev, 

se kterými standardně modelárna, ve které se tyto modely vyráběly, pracuje. Tabulka 

3 souhrnně zobrazuje některé základní materiálové charakteristiky. 

 

Tab. 3: Porovnání mechanických vlastností použitých umělých dřev 

Materiál Ebaboard 60-1 Ebaboard PW 920 Ebaboard 140 

Barva Červenohnědá Zelená Modrá 

Hustota [g·cm-3] 0,6 ± 0,02 1,22 ± 0,03 1,38 ± 0,03 

Pevnost v ohybu [MPa] 20 ± 2 110 ± 5 109 ± 5 

Pevnost v tlaku [MPa] 19 ± 2 95 ± 5 102 ± 5 

Rázová houževnatost 

[kJ·m-2] 
4,5 ± 1 50 ± 10 19,5 ± 2 

Ohyb při prohnutí [%] 4,7 ± 0,2 6,4 ± 0,2 3,8 ± 0,15 

Tepelná odolnost [°C] 87 ± 3 80 ± 3 87 ± 3 

Tvrdost Shore [Shore D] 57 ± 3 85 ± 2 85 ± 3 

 

8.4.3. Umělé dřevo EBABOARD 60-1  

Třetím materiálem na modelové desce je první ze skupiny umělých dřev. Materiál 

se vyznačuje hutným povrchem, dobrou stabilitou hran a velmi dobrou obrobitelností 

(neobsahuje abrazivní plniva). V porovnání s dalšími použitými umělými dřevy je toto 

nejlehčí, vzhledově s drobnými póry na povrchu. Má také nejnižší pevnosti jak v tlaku, 

tak v ohybu, a to 4× – 5×. Je velmi křehké, má nejnižší hodnoty nárazové práce a je 

nejméně tvrdé. Tepelná odolnost je srovnatelná s dalšími použitými umělými dřevy. 

Vyrábí firma Ebalta v blocích 1500×500×30–200 mm. Barva materiálu 

je červenohnědá a model je označen číslem 3. 

 

Doporučené použití:  

- Matečné modely, slévárenské modely 

- Styling a design modely 

- Kopírovací modely 

- CNC obrábění 

- Pro malé série pěnové formy a vakuové tváření 



VUT FSI  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
38 

 

Tab. 4: Mechanické vlastnosti materiálu 
Ebaboard 60-1  

Hustota 0,6 ± 0,02 g·cm-3 

Pevnost v ohybu 20 ± 2 MPa 

Pevnost v tlaku 19 ± 2 MPa 

Rázová houževnatost  4,5 ± 1 kJ.m-2 

Ohyb při prohnutí 4,7 ± 0,2 % 

Tepelná odolnost  87 ± 3 °C 

Tvrdost Shore  57 ± 3 Shore D 

 

Orientační cena materiálu: 125,- Kč/kg   

8.4.4. Umělé dřevo EBABOARD PW 920 neu  

Čtvrtým použitým materiálem je druhé z umělých dřev. Význačnými vlastnostmi tohoto 

materiálu jsou dobrá obrobitelnost, protože neobsahuje abrazivní plniva, dobrá stabilita 

hran, vysokojakostní hutný povrch. Dále vysoká rázová houževnatost, ze zkoušených 

materiálů výrazně nejvyšší. Při obrábění nedochází ke tvorbě prachových částeček. 

V porovnání s předchozím umělým dřevem 60-1 má dvojnásobnou hmotnost a až 

pětinásobné pevnosti v tlaku a ohybu. Je také asi o 35% tvrdší. Tepelná odolnost je u 

všech tří umělých dřev téměř na stejné úrovni. Materiál vyrábí firma Ebalta v blocích o 

rozměrech 1000×500×30–100 mm. Model má zelenou barvu a je označen číslem 4. 

Doporučené použití: 

- Modelová zařízení, jaderníky 

- Formovací desky 

- Základní modely pro galvanické nanášení 

- Stavba kontrolních přípravků 

Tab. 5: Mechanické vlastnosti materiálu 
Ebaboard PW 920 neu  

Hustota 1,22 ± 0,03 g·cm-3 

Pevnost v ohybu 110 ± 5 MPa 

Pevnost v tlaku 95 ± 5 MPa 

Rázová houževnatost  50 ± 10 kJ·m-2 

Ohyb při prohnutí 6,4 ± 0,2 % 

Tepelná odolnost  80 ± 3 °C 

Tvrdost Shore  85 ± 2 Shore D 

 

Orientační cena materiálu: 166,- Kč/kg 

Obr. 26: Model z umělého dřeva Ebaboard 60-1 

Obr. 27: Model z materiálu Ebaboard PW 920 neu 
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8.4.5. Umělé dřevo EBABOARD 140  

Poslední z řady použitých umělých dřev. Hlavní výhody tohoto materiálu jsou jeho 

nízký koeficient tepelné délkové roztažnosti a vysoká otěruvzdornost. Zároveň má 

jemnou strukturu a dobrou obrobitelnost. Ze všech tří umělých dřev má největší 

hustotu, tedy je nejtěžší. Má také největší pevnosti a tvrdost. Tato pevnost je ovšem 

dosažena za cenu snížené hodnoty nárazové práce, která je oproti PW 920 neu, méně 

než poloviční. Materiál vyrábí opět firma Ebalta v deskách o rozměrech 1000×500×30–

100 mm. Barva modelu je modrá a je označen číslem 8. 

 

Doporučené použití: 

- Formovací desky 

- Slévárenské modely a jaderníky 

 

Tab. 6: Mechanické vlastnosti materiálu 
Ebaboard 140  

Hustota 1,38 ± 0,03 g·cm-3 

Pevnost v ohybu 109 ± 5 MPa 

Pevnost v tlaku 102 ± 5 MPa 

Rázová houževnatost  19,5 ± 2 kJ·m-2 

Ohyb při prohnutí 3,8 ± 0,15 % 

Tepelná odolnost  87 ± 3 °C 

Tvrdost Shore  85 ± 3 Shore D 

 

Orientační cena materiálu: 215,- Kč/kg 

8.4.6. Hliník EN AW 5083 

Prvním zástupcem kovových modelových materiálů je model s číslem 5, vyrobený 

ze slitiny hliníku s označením EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7). Mechanické vlastnosti 

této slitiny jsou udávány střední, dobrá 

až velmi dobrá obrobitelnost a velmi 

dobrá svařitelnost. Má mnoho využití 

všude tam, kde se očekává vysoká 

kvalita z hlediska pevnosti a odolnosti 

proti korozi i mořské vodě. Tento 

materiál je běžně využívaný pro modely 

ve slévárně Unex a byl zařazen jako 

srovnávací pro všechny ostatní materiály 

použité v experimentu. 

Obr. 28: Model z materiálu Ebaboard 140 

Obr. 29: Model z materiálu EN AW 5083 
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Tab. 7: Mechanické vlastnosti materiálu EN AW 50834 [34] 

Hustota 2,7 g·cm-3 

Pevnost  275 – 350 MPa 

Mez kluzu Rp 0,2 125 MPa 

Tažnost  12 % 

Tvrdost HBS 75 

Tab. 8: Podíly legujících prvků slitiny EN AW 5083 [34] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Al 

0,40 % 0,40 % 0,10 % 0,4 – 1,0 % 4,0 – 4,9 % 0,05 – 0,25 % 0,25 % zbytek 

 

Orientační cena materiálu: 95,- Kč/kg 

8.4.7. Mosaz EN CW614N 

Druhým zástupcem kovových modelových materiálů je slitina mědi a zinku, mosaz 

s označením EN CW614N (chemicky CuZn39Pb3). Jde o nejpoužívanější mosaznou 

slitina v průmyslu. Je vhodná pro vysokorychlostní obrábění na automatech a pro 

tváření za tepla. [35] 

Mosazi se běžně ve slévárně Unex Olomouc nepoužívají, a to hlavně z důvodů 

vysokých pořizovacích nákladů a dostupnosti. Do výběru materiálů v experimentu byla 

nicméně mosaz zařazena kvůli srovnání s hliníkem. Barva modelu je leskle kovově 

nažloutlá a na modelové desce je označen 

číslem 6. 

Tab. 9: Mechanické vlastnosti materiálu EN 
CW614N [36] 

Hustota 8,44 g·cm-3 

Pevnost  380 – 430 MPa 

Mez kluzu Rp 0,2 160 – 250 MPa 

Tažnost  10 – 18 % 

Tvrdost HBS 90 – 120  

 

 

Tab. 10: Chemické složení slitiny EN CW614N [36] 

Cu Al Fe Ni Pb Sn Zn 

57 – 59 % max 0,05 % max 0,30 % max 0,30 % 2,50 – 3,50 % max 0,30 % zbytek 

 

Orientační cena materiálu: 215,- Kč/kg 

                                            
4 Materiál ve stavu H111 – žíhaný a mírně deformačně zpevněný 

Obr. 30: Model z materiálu EN CW614N 
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8.4.8. Licí hmota SG 130/PUR 11  

Dvousložková vysoce jakostní rychletvrdnoucí licí hmota je v experimentu jediným 

zástupcem litých polyuretanových systémů. V základu se skládá ze dvou složek, tj. 

pryskyřice s označením SG 130 a tužidla PUR 11. Může se používat jako plněná nebo 

jako neplněná varianta. Přidání plniva zajistí větší otěruvzdornost, obrobitelnost, menší 

smrštění apod. v závislosti na použitém typu plniva. Tento konkrétní model je pouze 

dvousložkový, tedy bez použití plniva. Vyznačuje se větší rázuvzdorností a vyšší 

pevností. Mechanické vlastnosti se mohou lišit, a to i cíleně, při změně poměrů 

pryskyřice a tvrdidla a také přidáním plniva k dosažení požadovaných mechanických 

vlastností. Delší dobu zpracovatelnosti lze získat použitím jiné pryskyřice, například 

pryskyřice SG 135. 

Pro výrobu modelů z této licí hmoty byly 

modelárně dodány dvě 3D tiskem vyrobené 

formy pro snadnější a rychlejší odlití, viz 

obr.31. Vzhledem ke komplexnosti modelu a 

náročnosti na tenké stěny tyto formy nebyly 

použity a model byl obroben z odlitého 

kvádru. Barva modelu je bílá – slonovinová 

kost a model byl označen číslem 7. 

Doporučené oblasti použití: 

- Slévárenské modely a jaderníky 

- Prototypy, negativy 

- Kopírovací modely 

- Vakuové tváření 

Tab. 11: Mechanické a fyzikální vlastnosti licí 
hmoty SG130 a pryskyřice PUR 11 

Hustota směsi 1,10 ± 0,02 g·cm-3 

Zpracovatelnost 2,5 – 3,5 min. 

Vytvrzení (při 20°C) 0,5 – 1,5 hod. 

Pevnost v ohybu 60 ± 5 MPa 

Pevnost v tlaku 47 ± 5 MPa 

Rázová houževnatost  26 ± 2,5 kJ·m-2 

Ohyb při prohnutí 3,8 ± 0,15 % 

Tepelná odolnost  84 ± 3 °C 

Tvrdost Shore  72 ± 2 Shore D 

 

Orientační cena materiálu: 138,- Kč/kg 

Obr. 31: Matečná forma pro odlití modelu z 
licí hmoty vyrobená 3D tiskem 

Obr. 32: Model z materiálu SG130/PUR11 
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8.5. Cenová polemika 

Z orientačních cen materiálu uváděných ke kilogramové hmotnosti byly spočteny 

přibližné náklady na výrobu jednotlivých modelů (kromě materiálů PLA a ABS 

vyráběných jinou technologií). Prvním krokem bylo spočítat, kolik materiálu by bylo 

potřeba na výrobu jednoho experimentálního modelu, pokud by byl každý vyroben 

třískovým obráběním ze stejně velké krychličky o rozměrech 120×30×25 mm. Dále 

potom tuto hmotnost vztáhnout na kilogramovou cenu a vypočítat orientační cenu 

materiálu. V reálu ovšem tyto ceny budou daleko větší při započítání energií, lidské 

práce, režií apod. Skutečné náklady na modely jsou uvedeny jen u materiálů z 3D 

tiskárny. 

Tab. 12: Odhadnuté nákladové ceny na jednotlivé modely 

Materiál 

Hmotnost 

modelu 

[kg] 

Cena za 

kilogram [Kč] 

Cena za 

model [Kč] 

Ebaboard 60-1 0,055 125 7 

Ebaboard PW 920neu 0,11 166 19 

Ebaboard 140 0,125 215 27 

SG130/PUR11 0,1 138 14 

Hliník 0,243 95 23 

Mosaz 0,76 215 163 

ABSplus  8000 682 

Makerbot PLA  1200 67 

 

Pozn. Uvedené ceny jsou pouze orientační. V žádném případě by neměly být brány 

jako reálné ceny zkoušených modelů!  

8.6. Umístění modelů na modelové desce 

Modely byly umístěny na modelovou desku, podnikové označení WG ¼, což znamená, 

že modelová deska zabírala ¼ celého formovacího rámu. Na zbylých ¾ probíhala dále 

výroba odlitků. Tato deska o rozměrech 300 x 435 mm byla připravena pro umístění 8 

modelů, které byly ve vzdálenosti 25 mm od sebe v řadě a 50 mm mezi řadami 

navzájem. Do požadovaných míst byly vyvrtány otvory pro zápustné šrouby pro 

upevnění modelů. Šroubením se přichytily kovové modely 4 a 5. Ostatní modely byly 

na své místo přilepeny lepidlem a tmelem. Hrany mezi modely a deskou byly také 

zatmeleny. Dále byla vytvořena jednoduchá vtoková soustava, která měla umožnit 

odlití zkušebních vzorků na začátku a na konci experimentu. Modely byly umístěny 

do spodní desky společně se zářezy. Rozváděcí kanál a druhá část modelu 

pro umístění filtru byly uchyceny šrouby na druhou modelovou desku. 
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Obr. 33: Modely umístěné na modelové desce 

 

 
Obr. 34: Náhled na dutinu formy 
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8.7. Podmínky experimentu 

Experiment byl prováděn v měsících leden a únor. Teplota vzduchu ve slévárně 

se pohybovala mezi 12 a 16 °C. Experimentální modelová deska byla zařazována 

současně s výrobou skutečných odlitků podle potřeb plánování na 2 shodné formovací 

linky od firmy Wülfe Graue. 

Obě formovací linky jsou staršího data výroby a na rozdíl od moderních automatů, 

které pracují s dvoustupňovým systémem zhutnění, tyto linky pracují pouze 

s lisováním vysokými měrnými tlaky 4,5–4,8 MPa. Z důvodu zajištění pevnosti formy 

(vzhledem k pouze jednostupňového zhutnění) jsou měrné lisovací tlaky dvojnásobné 

oproti tlakům v moderních linkách. Délka působení tlaku je druhým rozhodujícím 

faktorem kvality vyrobených forem. Musí být dostatečně dlouhá, aby došlo k vytvoření 

pojivových můstků, a ne příliš dlouhá, aby se zbytečně neprodlužovala doba 

pracovního cyklu linky. Doba jednoho cyklu se pohybuje obvykle od 35 do 50 vteřin. 

Dále bylo provozně odzkoušeno, že nejlepší pojivové vlastnosti má bentonitová 

formovací směs při 35 °C a proto se modelové desky ve slévárně Unex Olomouc, 

pokud je to možné, nahřívají na tuto teplotu. Nahřívání na vyšší teploty není možné 

v chladnějších obdobích, protože rozdíl teplot mezi formovací směsí a modelem by 

neměl být větší než 10–15 °C. Při větším rozdílu model odebírá vlhkost ze směsi, 

ta poté není dostatečně zpevněná a forma se rozpadá. 

V průběhu výroby byly v pravidelných intervalech brány vzorky formovací směsi 

z mísiče i přímo z dávkovače u formovací linky. Vzorky byly vyhodnocovány a výsledky 

zaznamenávány do protokolů. V průběhu experimentu byla snaha o zachování 

podmínek opakovatelnosti udržováním parametrů směsi v co nejužším pásmu. 

Tab. 13: Vlastnosti ostřiva: rozbor z 12. 1. 2017 

plavenina 10,0 % 

d25 0,28 mm 

d50 0,23 mm 

d75 0,19 mm 

d75/d25 67,1 % 

 

Tab. 14: Průměrné vlastnosti formovací směsi v průběhu experimentu 

Datum 20. 1. 2017 2. 2. 2017 15. 2. 2017 2. 3. 2017 

Linka 2 3 3 2 

Vlhkost [%] 2,87 2,75 2,77 2,78 

Prodyšnost [n.j.p.] 206 203 212 196 

Spěchovatelnost [%] 42 38,5 40 39,6 

Vaznost [kPa] 177 184 185 181 

Plavenina [%] 9,9 9,9 10,3 10,3 
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9. ODLÉVÁNÍ KOVOVÝCH VZORKŮ 

K lepšímu posouzení vlivu materiálu modelu na výsledný odlitek bylo do experimentu 

bylo zařazeno i odlití kovových vzorků. Vzorky se odlévaly dvakrát, a to na začátku 

a na konci experimentu, po dovršení 3000 pracovních cyklů. Odlité vzorky se 

porovnaly mezi sebou navzájem a byly také zkoumány rozdíly mezi odlitými vzorky ze 

začátku a konce experimentu. Odlitky byly odlévány z litiny s lupínkovým grafitem. 

Vizuálně se také posoudila závislost materiálu modelu na konečné povrchové jakosti 

odlitku.  

Odlitky byly vytvořeny přímo na formovací lince za provozu. Po odlití několika rámů 

byla linka pozastavena a z vrchní modelové desky byl odšroubován rozváděcí kanál. 

Nebylo potřeba odlévat každý rám. To by znamenalo značnou ztrátu kovu a vznik 

vratu, který by se musel zbytečně znovu přetavovat. 

Tavení kovového materiálu probíhalo v indukční 6 tunové peci z klasické vsázky 

typické pro danou slévárnu. Z této pece se odpichuje tavenina do udržovacího 

indukčního předpecí a následně je pomocí jeřábu a dopravníku dopravena v pánvích 

k linkám. Každá ze dvou linek má vlastní udržovací dávkovací pec. Zdejší dávkovací 

pece automaticky dodávají kov do dutiny formy. Obsluha provádí pouze drobné 

korekce. Tavenina je zde pod přetlakem plynu, zde konkrétně vzduchu. Jako jedna 

z mála sléváren v České republice, slévárna Unex Olomouc, zvládá technologii In-

mould pro modifikaci na tvárnou litinu. Z toho plyne, že v dávkovací peci není přítomen 

modifikační hořčík, který by reagoval se vzdušným kyslíkem a docházelo by k velmi 

rychlému odeznívání. Proto se zde nemusí nepoužívat atmosféra ochranného plynu. 

K očkování litiny je zde zavedena technologie očkování do proudu kovu. 

Parametry odlévání zkušebních vzorků: 

Nové modelové zařízení - 20. 1. 2017 

Automatické formovací zařízení č. 2 

Odlévaný materiál: EN GJL 250 dle EN 1561 (chemické složení viz tabulka 15.) 

Předepsaný rozsah teplot: 1360–1390 °C 

Rozsah teplot v daném období: 1365–1380 °C (teplota měřena ponornou sondou) 

Tab. 15: Chemické složení taveb 

Nové modelové zařízení – odlévání dne 20. 1. 2017, tavba č. 70 210 

C Mn Si P S Cu Cr Ni 

3,23 % 0,45 % 1,95 % 0,05 % 0,055 % 0,30 % 0,04 % 0,03 % 

Modelové zařízení po 3000 cyklech – odlévání dne 18. 4. 2017, tavba č. 70 418 

C Mn Si P S Cu Cr Ni 

3,67 % 0,14 % 2,45 % 0,05 % 0,019 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 
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Na odlitých vzorcích nejsou vidět významné rozdíly, které by souvisely s materiálem 

modelu. Při odlévání na začátku experimentu vznikaly na odlitcích staženiny v místech 

posledního tuhnutí. Toto je vada metalurgická a technologická a na posouzení jakosti 

povrchu odlitku vzhledem k použitému materiálu modelu nemá vliv.  

Vzorky odlité po 3000 cyklech tyto staženiny nemají. To je důsledkem jiného 

chemického složení, zejména větším množstvím grafitu, který svojí grafitickou expanzí 

vyrovnává objemové stahování. Tyto vzorky jsou také matnější a jejich povrchová 

jakost je horší než u odlitků ze začátku experimentu. Vzájemné porovnání odlitků mezi 

sebou navzájem ukazuje, že jakost je rovnocenně horší u všech, tedy že nezávisí na 

materiálu modelu.  

Všechny vzorky naproti sobě jsou zobrazeny na obr. 35. Na obr. 36 je zobrazen detail 

odlitku ze začátku a konce experimentu, kde lze vidět právě tuto zhoršenou jakost 

povrchu. 

 

 
Obr. 35: Vzorky ze začátku (dole) a konce experimentu (nahoře) 
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Obr. 36: Detail na povrchovou jakost odlitku na začátku (vlevo) a na konci experimentu (vpravo) 

 

10. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ MODELŮ 

Výsledky experimentu byly hodnoceny nejdříve pro každý materiál zvlášť, poté bylo 

provedeno celkové zhodnocení a porovnání materiálů mezi sebou navzájem. Důraz 

byl kladen na stav materiálů modelů především na konci experimentu po 3000 

formovacích cyklech. Součástí vyhodnocení bylo také zkoumání vlivu materiálu 

modelu na povrchovou kvalitu odlitku. Tato povrchová jakost byla zkoumána vizuálně. 

Modely byly měřeny v určených intervalech s drobnými odchylkami na provoze 

slévárny buď přímo ve formovací lince (cykly 0–500) nebo ve skladu modelů (cykly 

500–3000). Měření přímo na formovací lince se ukázalo jako obtížnější z hlediska 

dosažitelnosti na veškerá místa modelu při zachování maximální preciznosti měření. 

Prvních 500 cyklů bylo nezbytné měřit přímo na lince z důvodů souběžné výroby 

odlitků na stejné formovací desce a demontáž modelové desky a náhrada za jinou by 

vzala mnoho výrobního času. Linka i výroba byla v případě měření zastavena, 

modelová deska vysunuta do polohy pro výměnu a bylo provedeno měření. 

U každého materiálu bude uvedena souhrnná tabulka a grafické znázornění 

průměrných úchylek rozměrů v průběhu experimentu. Tyto odchylky jsou vypočteny 

jako rozdíly hodnot naměřených v průběhu experimentu a hodnoty rozměrů nových 

modelů. Všechny naměřené rozměry budou dále přiloženy v přílohách 7–15. 
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10.1. MakerBot PLA 

Materiál PLA v experimentu nevykazoval žádné známky neobvyklého chování. Kromě 

častějšího zachytávání formovací směsi a trhání formy se jevil podobně jako třeba 

hliník nebo umělá dřeva.  

Rozměrové změny modelu v průběhu experimentu jsou znatelnější zejména 

na výstupcích, tedy rozměry a–f. Výškový rozměr v tomto případě nabývá kladné 

odchylky. To v realitě není možné. Je to způsobeno použitím analogového měřidla 

s menším rozlišením. V případě chyby odečítání nebo chyby nastavení při měření 

dochází k větším odchylkám, a to v toto případě do kladných hodnot. Objektivně je 

na modelu i po skončení experimentu vidět, že na měřených plochách pro výškový 

rozměr je stále viditelná struktura po 3D tisku. Z toho lze usuzovat, že výškový rozměr 

se příliš nezměnil. Došlo k stržení ostrých hran, a to zejména v rozích. Ostré hrany, 

které byly v přechodech z výstupků na horní plochy záměrně vymodelovány, jsou 

téměř neznatelně zaobleny. Jedna strana modelu, na modelové desce směrem ven, 

vykazuje v přechodu výstupků do podstavy mírně schodovitý přechod. Celkově se 

povrch modelu zdá být hladší, téměř leštěný. Rozměrově bylo naměřeno kolísání 

rozměrů a změna odchylek od původního vstupního měření. Po 3000 cyklech ale při 

zohlednění chyby měření 0,03 mm není možné říct, že se rozměry změnily.  

Model na konci experimentu nevykazuje žádné větší známky poškození. Na všech 

stěnách jsou stále patrné jednotlivé vrstvy materiálu od tiskové hlavy. Na fotografii je 

vidět odlomená část ve středu modelu, která při demontáži modelového zařízení 

praskla. 

 

Obr. 37: Model z materiálu MakerBot PLA na konci experimentu 
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Tab. 16: Průměr z měření experimentu pro materiál MakerBot PLA 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a 0,04 0,01 -0,04 -0,05 -0,04 -0,06 -0,03 -0,02 

b 0,04 -0,04 -0,06 -0,07 -0,05 -0,08 -0,04 -0,06 

c 0,05 0,05 -0,05 0,02 0,00 -0,05 -0,01 -0,01 

d -0,01 -0,01 -0,03 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 

e 0,05 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03 -0,05 

f 0,03 -0,05 -0,03 -0,05 -0,02 -0,04 -0,02 -0,02 

Výška 0,03 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02 0,05 0,02 

Šířka -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,01 0,02 0,00 -0,03 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

 
Obr. 38: Průběh odchylek rozměrů materiálu MakerBot PLA 
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10.2. ABSplus-P430 

Druhý zástupce materiálů z 3D tiskárny. Během experimentu se v porovnání 

s materiálem PLA choval podobně, ale z hlediska lepení bentonitové formovací směsi 

na model lépe. To je způsobeno pravděpodobně menším „stair-steppingem“ při použití 

kvalitnější tiskárny s menším krokem tisku. V průběhu experimentu došlo k odlomení 

nejtenčího žebra modelu, a to po 1650. cyklu. 

Rozměrové změny byly nepatrné. Všechny rozměry s výjimkou výškového rozměru 

kolísaly pod hranicí nulové odchylky. Kladná odchylka výškového rozměru je 

způsobena stejnými faktory jako v případě materiálu PLA. Hodnoty měřené přesnějším 

digitálním měřidlem se po 

počátečním kolísání ustálily 

pod nulovou čarou mezi 0,02–

0,07 mm rozdílem. Z grafu lze 

vyčíst, že největší opotřebení 

vykazují největší rozměry žeber 

a se zmenšující se tloušťkou stěny 

klesá i hodnota opotřebení. 

Povrchová jakost modelu se 

subjektivně jeví bez viditelných 

trhlin nebo poškození. Povrch je 

oproti počátečnímu stavu hladší, 

až leštěný. Ostré hrany na dotyk působí velmi mírně zaobleně. 

Kromě odlomení nejtenčího žebra o šířce 2mm byl model po skončení experimentu 

nadále schopen pracovat. Toto odlomení mohlo být způsobeno nahromaděním 

formovacího materiálu a následného velkého bočního tlaku od lisovací hlavy. Tomuto 

jevu by bylo možno zabránit lepším ošetřením povrchu proti lepení a větší kontrolou 

modelového zařízení mezi jednotlivými 

cykly. S přihlédnutím k faktu, že takto tenké 

stěny se běžně neodlévají, lze materiál ABS 

doporučit pro formování na této formovací 

lince pro série do 3000 forem. Toto platí 

pouze pro modely podobného typu jako 

v experimentu, s výškou do 30 mm. Při 

vyšších modelech existuje riziko většího 

výskytu nedokonalostí v místech spojení 

jednotlivých vrstev a také je při formování 

větší plocha pro působení bočních tlaků, což 

může způsobit poškození modelu. 

Obr. 39: Model z ABSplus-P430 na konci experimentu 

Obr. 40: Detail odlomeného žebra ABSplus-P430 
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Tab. 17: Průměr z měření experimentu pro materiál ABSplus-P430 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a 0,04 0,00 -0,02 0,03 -0,04 -0,04   

b 0,02 -0,07 -0,09 -0,06 -0,02 -0,06 -0,02 -0,03 

c -0,01 -0,06 -0,08 0,00 -0,04 -0,07 -0,04 -0,05 

d -0,01 -0,06 -0,06 -0,05 0,00 -0,05 -0,04 -0,01 

e 0,01 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,03 

f -0,05 -0,06 -0,09 -0,06 -0,05 -0,07 -0,05 -0,07 

Výška 0,05 0,07 0,07 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 

Šířka 0,01 0,04 -0,02 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 -0,02 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

 

Obr. 41: Průběh odchylek rozměrů materiálu ABSplus-P430 
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10.3. Umělé dřevo Ebaboard 60-1 

Tento materiál, první z testovaných umělých dřev, v experimentu vykazoval největší 

známky opotřebení a ztráty tvaru i rozměrů. Po 100 cyklech se v modelu objevují 

negativní úkosy, ve kterých se zachytává formovací směs. Takto zachycená formovací 

směs zůstává přilepena na modelu, a ve formě vzniká nežádoucí tvar dutiny a riziko 

zadrobenin. V průběhu formovacího cyklu číslo 1601 došlo k odlomení nejtenčího 

žebra z modelu. 

Na rozměrových změnách je patrné, 

i s přihlédnutím k chybám měření, 

že všechny měřené rozměry 

se zmenšovaly. Po 300 cyklech již 

byly okem patrné tvarové změny 

modelu. Dále docházelo 

k zaoblování hran, zvětšování 

radiusů a celkovému úbytku 

materiálu modelu. Na konci 

experimentu při demontáži 

modelového zařízení byl model 

poničen. Standardní odklepnutí 

od modelové desky způsobilo 

prasknutí na několika místech a rozpad modelu na menší části.  

Umělé dřevo Ebaboard 60-1 má ze všech použitých materiálů nejnižší materiálovou 

cenu. Je to ale vykoupeno jeho horší kvalitou. Tento materiál byl vyhodnocen jako 

nevhodný pro použití k sériové výrobě na automatické formovací lince. 

Tab. 18: Průměr z měření experimentu pro materiál Ebaboard 60-1 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a 0,05 0,02 -0,01 -0,05 0,00 -0,06   

b -0,01 -0,09 -0,05 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 

c -0,01 -0,03 -0,10 -0,09 -0,06 -0,08 -0,06 -0,08 

d -0,03 -0,04 -0,09 -0,07 -0,06 -0,09 -0,06 -0,10 

e 0,02 -0,12 -0,08 -0,10 -0,06 -0,07 -0,05 -0,08 

f -0,05 -0,01 -0,10 -0,13 -0,09 -0,08 -0,08 -0,09 

Výška -0,02 -0,07 -0,05 -0,07 -0,08 -0,10 -0,10 -0,12 

Šířka -0,04 -0,03 -0,04 -0,09 -0,07 -0,11 -0,12 -0,09 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

Obr. 42: Model z materiálu Ebaboard 60-1 na konci 
experimentu (po slepení) 
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Obr. 43: Průběh odchylek rozměrů materiálu Ebaboard 60-1 

 

10.4. Umělé dřevo Ebaboard PW 920 neu 

Druhé z umělých dřev se v experimentu projevilo velmi pozitivně. Nebylo patrné žádné 

větší viditelné poškození od formování. Lze vidět pouze místně poškrábaný povrch 

od nástrojů pro čištění modelů od zachycené formovací směsi a na bočních stěnách 

modelu horizontální rýhy. Rýhy jsou pravděpodobně pozůstatky obráběcího nástroje, 

do kterých se dostaly částečky formovací směsi a tímto ji zviditelnily. Formovací směs 

se zde obecně zachycovala velmi 

málo. Může za to pravděpodobně 

kvalitnější, hladký povrch bez pórů.  

Kromě rozměru „e“, kde se odchylka 

dostává k 0,08 mm se všechny ostatní 

rozměry pohybují v blízkosti nulové 

čáry. Odchylka rozměru „e“ o ostatních 

byla nejspíše způsobena chybným 

změřením vstupních hodnot. 

Z provedených měření není možné 

odhadnout, kdy by přestal model 

vyhovovat požadavkům. Na vzorku 3000 formovacích cyklů neprojevil žádnou zásadní 

vadu. Z toho lze usuzovat možnost použití v řádech tisíců, možná desetitisíců cyklů.  
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Tab. 19: Průměr z měření experimentu pro materiál Ebaboard PW 920 neu 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a -0,01 -0,01 -0,04 -0,03 -0,01 -0,05 -0,03 -0,02 

b -0,01 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 

c -0,04 -0,01 -0,04 -0,05 -0,03 -0,04 -0,05 -0,02 

d 0,01 -0,01 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,02 0,00 

e -0,06 -0,06 -0,08 -0,08 -0,04 -0,05 -0,08 -0,06 

f 0,01 -0,02 -0,05 -0,06 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 

Výška -0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 

Šířka 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 0,00 0,02 0,02 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

 

Obr. 45: Průběh odchylek rozměrů materiálu Ebaboard PN 920 neu 
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10.5. Umělé dřevo Ebaboard 140 

Chování posledního testovaného umělého dřeva, Ebaboard 140, bylo obdobné jako 

u předchozího materiálu. Kromě drobných škrábanců od nástrojů pro uvolňování 

zachycené formovací směsi a stejných rýh na bočních stěnách modelu nebyly patrné 

žádné znatelné známky poškození. Negativní vlastností se ovšem ukázal být sklon ke 

zvýšenému nalepování formovací 

směsi na model. Tento materiál bylo 

potřeba nejvíce čistit a ošetřovat 

povrch proti dalšímu lepení. 

Z hlediska rozměrových změn modelu 

se odchylky pohybují v blízkosti nulové 

čáry. Maximální odchylka byla 

naměřena –0,08 mm po 200 cyklech, 

ale celkové odchylky na konci 

experimentu vykazují téměř 

neznatelnou změnu rozměrů.  

Materiál Ebaboard 140 je vhodný 

pro slévárenské modely. Pokud se zamezí lepení formovací směsi na modelové 

zařízení, je tento materiál možno využívat i na automatické formovací lince, na modely 

podobného typu, v sériích minimálně 3 tisíců forem. 

Tab. 20: Průměr z měření experimentu pro materiál Ebaboard 140 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a 0,05 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 0,02 -0,02 

b 0,02 -0,02 -0,08 -0,04 -0,03 -0,05 -0,03 -0,06 

c -0,03 -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,05 -0,04 -0,06 

d 0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,01 -0,02 -0,06 -0,03 

e 0,02 -0,02 -0,02 -0,04 -0,03 0,00 -0,02 -0,04 

f -0,06 -0,02 0,00 -0,03 0,01 -0,04 -0,01 -0,02 

Výška -0,05 -0,03 -0,05 -0,02 -0,02 0,02 0,03 0,00 

Šířka 0,02 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 0,01 -0,04 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

Obr. 46: Model z materiálu Ebaboard 140 na konci 
experimentu 
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Obr. 47: Průběh odchylek rozměrů materiálu Ebaboard 140 

 

10.6. Hliník EN AW 5083 

Běžně používaný modelový materiál ve slévárně Unex Olomouc v experimentu 

nevykazoval žádné známky poškození ani rozměrové změny. Povrch modelu je 

na konci experimentu hladký, bez 

viditelných hlubších rýh, ale podobně 

jako u předešlých dvou umělých dřev je 

na bočních stěnách vidět několik 

horizontálních vrypů. Rozměrové 

odchylky se pohybují v rámci chyby 

měření. Dále během experimentu 

docházelo k minimálnímu lepení 

formovací směsi na model a dutina 

formy vždy dokonale kopírovala kontury 

modelu. Životnost modelu podle 

zkušeností slévárny odhadnuta na sto 

tisíc modelů. 
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Tab. 21: Průměr z měření experimentu pro materiál EN AW 5083 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,01 0,04 0,02 

b 0,00 0,03 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,02 -0,01 

c -0,02 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -0,01 0,02 -0,04 

d 0,00 0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,01 0,01 -0,02 

e -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 

f 0,00 0,01 0,03 -0,01 0,03 0,02 -0,02 0,03 

Výška -0,05 0,02 -0,05 0,02 -0,03 -0,02 0,03 0,03 

Šířka 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

 

Obr. 49: Průběh odchylek rozměrů materiálu EN AW 5083 
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10.7. Mosaz EN CW614N 

Jde o druhý použitý kovový materiál. Mosaz 

v experimentu vykazovala obdobné chování 

jako hliník. Žádné lepení formovací směsi na 

model. Kromě stejných horizontálních rýh 

nebylo patrné žádné větší viditelné 

poškození. Rozměrové odchylky se 

pohybují mírně pod hranicí nulové čáry nebo 

mírně nad ní. Dutina formy byla čistá. 

Životnost modelu podle zkušeností v řádech 

statisíc cyklů. 

 

Tab. 22: Průměr z měření experimentu pro materiál EN CW614N 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

A -0,02 -0,03 -0,01 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 

B 0,01 -0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 -0,01 

C -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 

D -0,01 0,00 -0,05 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,05 

E -0,01 0,01 -0,03 -0,01 -0,04 -0,02 -0,04 -0,04 

F -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,03 0,01 

Výška 0,00 0,01 0,03 -0,02 -0,03 0,02 0,03 0,03 

Šířka -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

Obr. 50: Model z materiálu EN CW614N na 
konci experimentu 
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Obr. 51: Průběh odchylek rozměrů materiálu EN CW514N 

 

10.8. Licí hmota SG 130/PUR 11  

Jedná se o jediného zástupce licích pryskyřic v experimentu. Již po několika 

formovacích cyklech docházelo k pravidelnému ulpívání formovací směsi mezi 

nejtenčími žebry. Rozměrové změny jsou vcelku patrné. Veškeré rozměry se postupně 

zmenšovaly podobným trendem.  

Po 930. cyklu došlo k odlomení 

nejtenčí stěny. Toto odlomení bylo 

překvapující, protože slévárna má 

zkušenost s jinou variantou 

epoxidových pryskyřic, jejíž životnost 

je tisíce cyklů na formovací lince. 

Odlomení mohlo být způsobeno 

nevyčištěním nalepené formovací 

směsi a z toho vyplývajícím rozložení 

tlaku do strany, nebo tím, že se jedná 

o neplněnou, méně pevnou variantu 

licí hmoty. Pokud by rozměrová 

ztráta 0,1 mm znamenala vyřazení 
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modelu nebo jeho opravu, odhad životnosti modelu z tohoto materiálu by byl do 5000 

formovacích cyklů. Je také nutné dávat si pozor na zmíněné lepení formovací směsi. 

 

Tab. 23: Průměr z měření experimentu pro materiál SG130/PUR11 

rozměr 
odchylka 

Δ - 50 
forem 

odchylka 
Δ - 100 
forem 

odchylka 
Δ - 200 
forem 

odchylka 
Δ - 300 
forem 

odchylka 
Δ - 550 
forem 

odchylka 
Δ - 1000 
forem 

odchylka 
Δ - 1900 
forem 

odchylka 
Δ - 3000 
forem 

a -0,02 -0,02 -0,04 -0,02 -0,02    

b -0,04 0,00 -0,05 -0,01 -0,01 -0,05 -0,04 -0,08 

c -0,03 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,06 -0,08 -0,08 

d -0,09 -0,05 -0,07 -0,05 -0,05 -0,08 -0,10 -0,08 

e -0,06 -0,04 -0,06 -0,04 -0,04 -0,07 -0,10 -0,07 

f -0,07 -0,01 -0,03 0,02 0,02 -0,04 -0,06 -0,05 

Výška 0,05 0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,02 0,00 -0,03 

Šířka -0,01 0,05 -0,03 0,00 0,00 -0,06 -0,03 -0,05 

Pozn. Všechny uvedené hodnoty jsou v milimetrech 

 

 

Obr. 53: Průběh odchylek rozměrů materiálu SG 130/PUR 11 
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11. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU, DOPORUČENÍ 

Na grafu č. 54. je možno vidět hodnoty průměrných odchylek modelů od původního 

rozměru po 3000 cyklech. 

 

Obr. 54: Porovnání průměrných odchylek modelů na konci experimentu 

V celém experimentu nejlépe obstály oba kovové materiály modelů. Na pozorovaném 

vzorku 3000 cyklů oba vykazovaly podobné chování. Žádné viditelné poškození 

modelů, žádná rozměrová změna, minimální problémy s formováním. K lepšímu 

porovnání těchto dvou materiálů slouží dlouhodobější pozorování a zkušenosti. Pro 

kovové modely jsou typické statisícové série, které v rámci experimentu nebylo možné 

provádět. Z hlediska ceny modelů je jasné, že modely z mosazi, které jsou několikrát 

dražší, se v sériové výrobě využijí zřídkakdy. Největší uplatnění měděných slitin je 

pouze na problémové odlitky nebo jako vložka modelového zařízení 

do problematických míst.5 

Z porovnání použitých materiálů je patrné, že umělé dřevo Ebaboard 60-1 dopadlo 

v experimentu nejhůře ze všech umělých dřev a zároveň nejhůře ze všech použitých 

materiálů. Jeho použití pro slévárenské modely obecně není úplně vhodné. Jedinými 

kladnými vlastnostmi, které by mohly přispět k jeho využití, jsou jeho velmi nízká 

hmotnost, snadná opracovatelnost a v neposlední řadě cena. K sériové výrobě je 

vhodné využít jiných umělých dřev. Ostatní dvě umělá dřeva v experimentu dopadla 

srovnatelně dobře. Na vzorku 3000 forem dokonce srovnatelně s hliníkem nebo 

mosazí. Nejdražší Ebaboard 140 dopadl mírně hůře jak z hlediska rozměrových změn, 

tak lepení formovací směsi na model, než materiál Ebaboard PW 920 neu. Doporučení 

                                            
5 Problémové části se projevují zvýšeným trháním formy, ulpíváním formovací směsi apod. 
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pro tyto dva materiály je jejich využití pro menší série do desetitisíců rámů nebo jako 

součásti vtokových soustav, například jamek pro modifikaci In-mould na tvárnou litinu, 

která se v této slévárně využívá. Důležitá je také jejich pořizovací cena a pokud by 

cena stejného hliníkového modelu byla srovnatelná, tak je poté na uvážení slévárny, 

kterou možnost využije. 

Jediným představitelem licích hmot byla kombinace pryskyřice SG130 s tužidlem 

PUR 11. V experimentu se ukázala horší odolnost při změně rozměrů a při odlomení 

jednoho z žeber modelu. Nespornou výhodou licích hmot obecně je možnost odlévání 

do matečných forem, které lze vytvářet například na 3D tiskárnách. Problém tu může 

být vznikající porozita v důsledku smršťování pryskyřice při tuhnutí a nemožnost 

dosazení dalšího materiálu do těchto míst. Pro tyto případy je vhodné využívat 

vibračních stolů, stolků nebo jiných přípravků, které tyto bubliny vypudí z materiálu 

ven. Pro větší série by bylo vhodnější také využít možnosti přidání vhodného plniva, 

ke zlepšení např. otěruvzdornosti nebo jiných požadovaných mechanických vlastností.  

Oba modely z 3D tiskárny vyrobené z materiálů MakerBot PLA a ABSplus se 

v experimentu příliš neměnily. Původní předpoklad byl destrukce modelu po prvních 

desítkách, maximálně stovkách cyklů. Po 3000 cyklech jsou oba materiály, 

s přihlédnutím k odlomenému žebru na ABS modelu, zhruba stejně rozměrově 

opotřebeny a bez větších povrchových vad. Velký rozdíl v cenách těchto materiálů se 

na při porovnání povrchové jakosti i rozměrů nijak neprojevil.  Počáteční nižší cena 

PLA modelu byla ovšem mírně kompenzována větší náročnosti na úpravu zkroucené 

podstavy modelu a většího broušení vyplývajícího z menšího rozlišení tiskárny. 

Nákladnější tisk z ABSplus na tiskárně Fortus se tedy i s ohledem na dosažitelné 

přesnosti součásti vyplatí spíše pro výrobu master modelů pro odlévání epoxidových 

pryskyřic. Materiál PLA se svojí nákladovostí lze využít i pro tisk modelů pro nulté a 

zkušební série. Využití materiálu ABS pro tento účel by bylo spíše pro součásti větších 

rozměrů nebo na modely vyžadující větší přesnost. Oba tyto materiály by bylo vhodné 

dále testovat například přidáním menších modelů různých tvarů na stávající modelová 

zařízení a sledovat jejich chování v průběhu výroby. Pro vysoce náročné a přesné 

odlitky, lze pro modely vyráběné na 3D tiskárně využít kvalitnějších materiálů se 

známými výhodnějšími vlastnostmi, například materiálů typu ULTEM od výrobce 

Stratasys Ltd. Cena takového materiálu je ale až 16 000 Kč za 1 kilogram a je na 

zvážení, zda se tato investice vyplatí. Z hlediska rychlosti výroby se jedná o zdaleka 

nejrychlejší možnost získání prototypového odlitku. 
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ZÁVĚR 

Rychlá výroba prototypu nebo následné rychlé zavedení a odladění výroby jsou jedny 

ze základních cílů ve výrobním průmyslu. Slévárenství, jako jedno z nejstarších 

průmyslových odvětví, je v tomto snažení podporováno množstvím nejmodernějších 

technologií „Rapid Prototypingu“. Mezi tyto technologie zařazujeme metody 3D tisku 

pískových forem a jader a také 3D tisk modelů. Největší využití 3D tištěných součástí 

je v současnosti pro netrvalé modely využívané v technologii ztraceného vosku,  při lití 

do skořepinových forem. Tento model se ovšem v průběhu výroby zničí. V této 

diplomové práci bylo cílem ověřit možnosti využití 3D tištěných modelů v plném 

provozním zatížení na automatické formovací lince pracující s bentonitovou formovací 

směsí.  

Byla provedena rešerše zaměřená na materiály trvalých modelů a na technologii 3D 

tisku „Fused deposition modelling“, včetně materiálů nejčastěji používaných právě 

touto metodou. Experiment byl zaměřený na testování odolnosti a rozměrové přesnosti 

modelů z různých materiálů, včetně modelů vyrobených právě 3D tiskem. Bylo 

navrženo zkušební těleso, vybrány materiály, naplánovány intervaly a místa měření 

modelů. Celý experiment probíhal za podpory slévárny UNEX a.s., závod Olomouc. 

Bylo zvoleno celkem 8 materiálů (2 materiály pro 3D tiskárnu, které se zde běžně 

používají, 3 druhy umělých dřev, 1 licí hmota a 2 kovové materiály).  

Po stanoveném počtu 3000 formovacích cyklů byl experiment ukončen a bylo 

provedeno jeho vyhodnocení. Výsledky jsou podrobně rozepsány v kapitolách 10 a 11. 

Výsledky lze shrnout do několika bodů: 

• 3D tištěné modely lze využívat jako trvalé modely, 

• umělá dřeva s výjimkou Ebaboard 60-1 lze doporučit jako vhodné alternativy ke 

kovovým modelům pro menší série, 

• licí hmoty (pryskyřice) lze používat v kombinaci s 3D tiskem k výrobě trvalých 

modelů (avšak je potřeba omezit vznik porozity uvnitř modelů), 

• kovové modely nezaznamenaly během experimentu žádnou změnu, 

• odlití kovových odlitků ukázalo, že na pozorovaném vzorku 3000 cyklů není 

patrný vliv materiálu modelu na výslednou povrchovou jakost odlitku. 

Provedený experiment prokázal, že materiály z 3D tiskárny lze využívat i jako trvalé 

modely až do sérií několika tisíc kusů. K přesnému určení životnosti jednotlivých 

materiálů by ovšem muselo být provedeno více cyklů, nejlépe desetitisíce a pro kovové 

materiály i statisíce cyklů. Do výroby součástí na 3D tiskárně vstupuje také mnoho 

faktorů. Například orientace modelu během tisku (protože mechanické vlastnosti 

výrobku nejsou při 3D tisku stejné v každém směru) a vliv různých povrchových úprav 

a velikostí kroku tisku. Na tyto faktory je možné se zaměřit a dále zkoumat jejich vliv.  
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