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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřená na aplikaci 3D tisku ve slévárenské technologii 
vypařitelného modelu. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s technologii 
vypařitelného modelu včetně procesů Lost Foam, Full Mould a Replicast. Praktická část 
se zabývá výrobou odlitku technologii vypařitelného modelu s využitím aditivních 
technologii pro výrobu vypařitelného modelu. Dále je zhodnocena jakost vyrobených 
odlitků. 

Klíčová slova 

Lost Foam, Full Mould, Replicast®, vypařitelný model, 3D tisk 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on application of 3D print by evaporative pattern casting 
process. The theoretical part includes introduction to evaporative pattern casting process 
including processes Lost Foam, Full Mould and Replicast®. The practical part is focused 
on manufacturing of casting using evaporative pattern casting technology with the use of 
additive technologies for manufacturing of evaporative pattern. Furthermore, are 
evaluated manufactured castings. 
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ÚVOD 

       

Slévárenství je průmyslový obor, který nám umožňuje zhotovit výrobky takového tvaru, 
které by nebylo možné vyrobit žádným jiným způsobem. Historické prameny tohoto oboru 
zasahují až 4500 před n.l., tedy do doby bronzové. Slévárenských technologii je v dnešní době 
celá řada a každá z nich má své výhody a nevýhody. [1] 

Mezi novodobé slévárenské technologie se řadí technologie vypařitelného modelu. Tato 
technologie je založena na objevu H.F. Shroyera, který si nechal patentovat roku 1958. 
Ve Shroyerovu patentu byl polystyrenový model obroben z bloku a zaformován do 
samotuhnoucí směsi. Patent následně zakoupila firma Grunzweig & Hartman Co. z Německa  
a pod vedením A. Wittmosera byl proces roku 1962 vyvinut pro komerční využití. Tento proces 
byl pojmenován Full Mould a využití našel pouze u kusové a malosériové výroby tvarově 
jednodušších dílů, a to především větších rozměrů. Využití ostřiva bez pojiva pro technologii 
vypařitelného modelu bylo poprvé popsáno M.C. Flemingsem v roce 1964. Formování 
ostřivem bez pojiva umožnilo výrobu menších tvarově složitých dílů ve velkých sériích. Tenhle 
proces v dnešní době dominuje a je znám pod názvem Lost Foam. [2] 

Za další vývoj této technologie se považují procesy Replicast® a MEGAshell®, které byly 
vyvinuty organizací Castings Technology International. Tyto procesy kombinují technologii 
vypařitelného modelu s technologií přesného lití. 

Technologie vypařitelného modelu umožňuje nejen výrobu tvarově složitých tenkostěnných 
odlitků, které by byly jinými technologiemi těžce vyrobitelné. Ale i výrobu rozměrných 
několika tunových odlitků. Velké využití našla u odlitků pro automobilový průmysl, 
a to jak u velkých sérií přesných odlitků např. hlavy motorů (obr. 1), tak i u pro kusovou výrobu 
např. lisovací nástroje (obr. 2). 

Značný vývoj v posledních letech u aditivních technologií umožnil jejich praktické využití 
ve slévárenství. Aditivní technologie umožňují výrobu trvalých i netrvalých forem a modelů. 
Tento způsob výroby modelů a forem umožňuje značně zrychlit výrobní proces 
a je proto velice často využíván pro výrobu modelů pro prototypové odlitky. 

  

Obr. 2 Lisovací nástroj [3] Obr. 1 Hlava motoru [2] 
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1 TECHNOLOGIE VYPAŘITELNÉHO MODELU 

Pod technologii vypařitelného modelu se řadí procesy Lost Foam, Full Mould, Replicast®  
a Megashell®. Lost Foam a Full Mould využívají plastový model, na který je nanesen keramický 
nátěr, a následně je model zaformován. Poté je model zalit roztaveným kovem a tím z formy 
vypařen (obr. 3). 

 

Odlitky vyrobené procesy Lost Foam a Full Mould, mohou být postiženy vadami, 
které vzniknou kvůli zplodinám hoření z modelu a lepidel. [5, 6] 

U procesu Replicast® a Megashell® je vypařitelný model obalen v keramické skořepině 
a poté z ní vypálen. Jsou tedy téměř eliminovány vady, které vznikají ze zplodin hoření 
vypařitelného modelu, za cenu vyšších výrobních nákladů.  Tato skořepina je poté zaformována 
stejným způsobem jako u procesu Lost Foam a Full Mould. [7] 

Z ekonomického hlediska je technologie vypařitelného modelu především vhodná buď pro 
velké série nebo pro kusovou výrobu. Pro malosériovou výrobu se, v porovnání s gravitačním 
litím do pískových forem, nemusí finančně vyplatit. 

V České republice není momentálně žádná slévárna, která by byla přímo zaměřena na 
technologii vypařitelného modelu. Některé slévárny jako je např. Žďas a. s. , ZPS – Slévárna 
a.s. , Slévárna Kuřim, a.s. využívají tuto technologii pro kusovou výrobu. 
  

Obr.3 Schéma Lost Foam a Full Mould [4] 
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1.1 Vypařitelný model 
Vypařitelný model patří mezi netrvalé modely (jednorázové) a tedy jeden model slouží 

k výrobě jednoho odlitku. 
1.1.1 Materiál vypařitelného modelu 

Nejvíce využívaným materiálem pro vypařitelný model je expandovaný polystyren (EPS), 
ale jeho použití není bez problémové. Hlavním nedostatkem polystyrenu je jeho vysoký obsah 
uhlíku (kolem 92 %), který způsobuje při výrobě odlitků ze slitin železa nežádoucí nauhličení 
přibližně o 0,05 % C a může také zapříčinit uhlíkové pleny na povrchu odlitku. [6] 

Jako alternativní řešení se nejvíce ujal ve světě polymethylmethakrylát (PMMA), který méně 
nauhličuje taveninu a umožňuje i výrobu ocelí s nižším obsahem uhlíku. Nevýhodou PMMA 
je cena, která je přibližně 10x vyšší než u EPS a nižší tepelná odolnost, která může mít negativní 
vliv na rozměrovou přesnost finálního odlitku. PMMA při vypařování tvoří mnohem větší 
objem plynů než EPS, proto je nutností dbát na prodyšnost formy, jinak hrozí při lití zpětné 
vystříknutí kovu. K modelu z PMMA je vhodné vyrobit vtokovou soustavu z EPS (nižší cena 
a menší objem vzniklých plynů). PMMA je využíváno především při výrobě litinových, 
ocelových, bronzových a mosazných odlitků. [5] 

V některých slévárnách byla s kladnými výsledky zkoušena směs EPS a PMMA. [6] 

Důležitým parametrem obou materiálů je hustota, kterou lze modifikovat při výrobě 
zpěňováním (modelu nebo bloku). Platí, že s vyšší hustotou jsou modely rozměrově stabilnější, 
ale vzniká více zplodin hoření, což způsobuje nižší jakost odlitku. [5, 6] 

 

1.1.2 Výroba vypařitelného modelu 

Vypařitelný model se standardně vyrábí dvěma způsoby a princip je stejný u EPS i PMMA 
(liší se pouze výrobní parametry). Pro zjednodušení je v téhle kapitole popsána výroba jen 
polystyrenových modelů, které jsou v praxi nejběžnější. 

 

A. Zpěňováním 

Výroba modelu probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se kuličky polystyrenu předpění 
téměř na finální hustotu modelu a v druhém kroku se vytvarují v trvalé formě a zpění již na 
finální hustotu (obr. 4). 

Obr. 4 Kuličky EPS [8] 
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V prvním kroku jsou vstupním materiálem polystyrenové kuličky o hustotě 
600-700 g/l obsahující v mikropórech pentan mezi 4-8 % (nejčastěji 5-6 %). Pentan má bod 
varu již při 36,1 °C, a proto je nutné polystyren před použitím uchovávat v uzavřené nádobě při 
teplotách pod 15 °C. [5,6,9] 

Pentan slouží jako nadouvadlo, které při zahřátí přechází do plynného stavu a tím kulička 
polystyrenu začne expandovat (obr. 5). Ohřátí zajištuje horká pára, která se vnáší mezi kuličky. 
Kontrolovaným zahříváním a chlazením je dosáhnuto požadované hustoty. Dále se kuličky 
musí nechat vysušit a vyzrát, tak aby se vyrovnal tlak vně a uvnitř kuliček. V každé výrobní 
dávce se vyskytnou nevhodně zpěněné kuličky, které nelze následně použít, a proto je nutné je 
vytřídit dle jejich průměru. V prvním kroku by také měl obsah pentanu klesnout  
maximálně na 3 %. [5,6] 

 

Na začátku druhého kroku se plní předehřátá kovová forma předpěněnými polystyrenovými 
kuličkami pomocí pistolí tlakem kolem 0,7 MPa. Poté co kuličky vyplní formu, vpustí se do 
formy horká pára o tlaku 0,1 MPa a o teplotě 110-120 °C. Tím začnou kuličky měknout, 
spojovat se a zbylý pentan zajistí další expanzi. Následuje stabilizační údobí, ve kterém se 
pomalu snižují tlaky a teploty a dochází k tuhnutí polystyrenu. Finální model má  
hustotu 18-25 g/l a je z formy odebrán buď stlačeným 
vzduchem, mechanickým vyhazovačem nebo ručně. [5,6] 

Hlavními kritérii pro dosažení modelu vysoké jakosti je 
kvalitní kovová forma a správně vyzrálé předpěněné 
kuličky polystyrenu. Kuličky nesmí po předpěnění zrát 
déle než 12 h, jinak jsou tzv. přezrálé. Přezrále kuličky 
jsou použitelné, ale modely a následně z nich vyrobené 
odlitky mají nižší jakost povrchu. Nejvhodnější jsou 
kuličky, které zrály kolem 2 h. Nejpřesnější a zároveň 
nejdražší kovové formy se vyrábí obráběním hliníkových 
bloků (obr. 6). Levnější variantou s nižší životností 
a přesností je litá forma, u které se obrobí jen kritická 
místa nebo se vůbec neobrábí. [5] 

 

Obr. 5 Forma pro zpěňování. [5] 

Obr. 6 Výroba segmentů pro 3 
válcový motor pro BMW GROUP 
(COPYRIGHT) [5] 
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Modely je nutné po zpěnění nechat sušit, především kvůli vlhkosti modelu nabrané 
v průběhu výroby. A také kvůli postupnému lineárnímu smršťování, které při pokojové teplotě 
trvá až 30 dní. Zpravidla se modely suší několik dní při teplotě 50 °C a lineární smrštění 
dosahuje 0,7-0,9 %. [6] 

V porovnání s ostatními způsoby výroby jsou modely vyráběné ve vypěňovacích formách 
nejvyšší kvality a není nutné následně provádět žádnou úpravu povrchu pro zajištění 
požadované drsnosti povrchu finálního odlitku. Jedná se o velice produktivní způsob výroby 
a je ideální pro sériovou výrobu. Nevýhodu jsou velké vstupní náklady na stroje a kovové formy 
a nutnost přesného dodržení výrobních parametrů. 

 

B. Třískovým obráběním 

Vstupním materiálem jsou bloky již zpěněného polystyrenu (obr. 7), které jsou následně 
obráběny zpravidla na CNC strojích přizpůsobených obrábění polystyrenu. V případě využití 
konvenčních nástrojů by se tříska přilepovala, proto je nutností používat speciální řezné nástroje 
přizpůsobené obrábění polystyrenu (obr. 8). [6] 

 

Tento způsob výroby je využíván především na rozměrnější součásti v kusové  
výrobě (obr. 9). Hlavní a zásadní nevýhodou je výsledná drsnost povrchu, která bývá i při 
využití speciálních řezných nástrojů nedostačující. V případě nutnosti lepšího povrchu je 
možné povrch ručně začistit jemným smirkovým papírem a následně zarovnat voskovým 
přípravkem. Nevýhodou je, že voskový přípravek zvyšuje objem zplodin hoření, kterých musí 
být pro minimalizaci vad odlitku, co nejméně. [5,6] 

Obr. 7 Polystyrenový blok [11] Obr. 8 Řezný nástroj na polystyren [10] 

Obr. 9 Polystyrenový model zhotovený obráběním [12] 
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1.2 Sestavování vypařitelných modelů a připojení vtokové soustavy 

V případě, že nelze vyrobit požadovaný model jako 1 kus, je nutné model slepit z více 
segmentů. K modelu je dále nutné přilepit vtokovou soustavu a případně nálitky (obr. 10). 
Modely se také pro větší využití formy lepí do stromečku podobně jako u přesného lití. Tento 
slepený celek se nazývá svazek1. 

Vtoková soustava by se měla uspořádat tak, aby se forma při lití plnila ze spodu 
a nedocházelo k víření výparů z modelu s taveninou. Nálitky by měli být uzavřené, jinak hrozí, 
že tlak z plynů vznikající z rozkladu modelu způsobí vystříknutí kovu z nálitků. Uzavřené 
nálitky jsou vhodnější i z ekologického hlediska, jelikož ostřivo filtruje škodlivé látky 
vznikajících hořením vypařitelného modelu. [6] 

Většina lepidel používaných pro lepení vypařitelného modelu má vysokou hustotu  
(kolem 1000 g/l3) a před nanesením keramického nátěru mohou tvořit 20-30 % hmotnosti 
polystyrenového svazku. Zpravidla platí, že s rostoucí hmotností vzniká více zplodin hoření. 
Proto je lepidla nutné použít co nejméně, jinak hrozí především vznik bublin na 
povrchu odlitku. [5,6] 

Pro sériovou výrobu jsou nejběžnější tavná lepidla, které se do lepivého stavu přivedou 
roztavením a vytvrzují ochlazením. Proces je možné snadno automatizovat (obr. 11). [5] 

Pro kusovou výrobu a menší série se využívají disperzní lepidla na vodní bázi, které se 
vytvrzují odpařením vody. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady a nevýhodou jsou delší 
vytvrzovací časy (při pokojové teplotě kolem 30 minut). [5] 

 

 

 

 

  

 

1 Pojem „svazek“ převzat z anglického „cluster“ 

Obr. 10 Schéma spojování [13] 
Obr. 11 Automatizované lepení vtokové soustavy 
k modelu (COPYRIGHT BMW GROUP) [5] 
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1.3 Keramický nátěr vypařitelného modelu 

Na modely se nanáší keramický nátěr, který je přizpůsoben pro technologii vypařitelného 
modelu a má velký vliv na vnitřní jakost a povrch odlitku. 

Funkcí nátěru je: 
1. zabránění penetrace kovu do ostřiva 

2. zabránění zborcení formy 

3. odvod plynů a absorbování kapalin, které vznikají z modelu při kontaktu s roztaveným 
kovem 

4. tepelná izolace tekutého kovu 

5. ochrana před poškozením modelu při manipulaci 
 

Nátěr je tvořen z: 

• žáruvzdorných přísad (nejběžněji SiO2, ZrO2, Al2O3) – zajišťují odolnost proti 
penetraci kovu do ostřiva a jejich velikost a tvar mají vliv na prodyšnost 

• pojiv – zajišťují adhezi a kohezi při sušení a pevnost po vysušení 

• suspendačního činidla– udržuje nátěr v kašovitém stavu 

• povrchových aktivních látek – zajišťují, že je nátěr mokrý a lze ho nanést na model 

• dispergačního činidla – udržuje žáruvzdorný materiál v suspenzi 

 

Pro výrobu odlitků ze slitin hliníku se používají jiné nátěry než pro výrobu odlitků ze slitin 
železa. Slitiny hliníku se odlévají při nižších teplotách, a to způsobuje při rozpadu vypařitelného 
modelu výraznější ochlazovaní toku kovu. 
Proto může dojít k lokálnímu ztuhnutí kovu a 
vzniku studených spojů v odlitku. Z tohoto 
důvodu musí zajistit nátěr tepelnou izolaci 
tekutého kovu. Nižší teploty také způsobují 
při rozpadu modelu vyšší podíl kapalných 
produktů rozkladu (obr. 12), 
a proto musí nátěr být schopen absorbovat 
větší množství kapalin. U slitin železa s vyšší 
teplotou tavení jsou hlavními problémy 
uhlíkové pleny, penetrace kovu do ostřiva a 
velký objem plynů vznikajících při rozkladu 
vypařitelného modelu. Nátěr musí zabránit 
penetraci kovu do formy, odolat vyšším 
metalostatickým tlakům, a přitom zajistit snadný únik výparů. Obecně se u odlitků ze slitin 
železa nanáší nátěry o větší tloušťce než u odlitků z hliníkových slitin. [6] 

              Obr. 12 Schéma rozkladu [5] 
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Nátěr modelu je nanášen opakovaně do dosažení požadované tloušťky. Při sériové výrobě je 
nátěr zpravidla nanášen ponořováním (obr. 13) a při kusové stříkáním nebo natíráním štětcem.  

Tloušťka nátěru bývá v rozmezí 0,2-1,5 mm. Platí, že čím větší tloušťka nátěru, tím je vyšší 
odolnost proti penetraci kovu do ostřiva a nižší prodyšnost nátěru. [5, 6] 

Po nanesení každé vrstvy nátěru je nutné sušení (obr. 14), které probíhá při pokojové teplotě 
i několik dní. Sušení lze urychlit sušením v peci nebo využitím infračerveného záření. [5] 

 

 

   

Obr. 13. Namáčení modelu [14] Obr. 14. Sušení nátěru [5] 
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1.4 Formování a lití 

Svazek složený z modelů a technologických prvků je vložen do slévárenského rámu nebo 
kovového kontejneru, zaformován, odlit roztaveným kovem a po zchladnutí z formy vyjímán. 

Dle způsobu zaformování dělíme technologii vypařitelného modelu na Lost Foam a Full Mould. 

1.4.1 Lost Foam 

V prvním kroku je polystyrenový svazek umístěn do kovového kontejneru (obr. 16). 
Kovový kontejner je postupně plněn ostřivem bez pojiva (obr. 17) a v průběhu plnění jsou 
přenášeny do kovového kontejneru vibrace ve třech směrech pomocí vibračního 
zařízení (obr. 18). Kovový kontejner plní funkci slévárenského rámu, ale oproti slévárenskému 
rámu musí být vzduchotěsný, aby ho bylo možné následně vakuovat (obr. 15). [5, 6] 

 

Vibrace umožní ostřivu zatéct rovnoměrně do všech míst kolem vypařitelného modelu. 
Důležitými parametry vibrací jsou frekvence, amplituda, směr a čas vibrování. [5] 

Bylo zkoušeno více druhů ostřiv, ale nejvíce se ujal křemičitý písek, a to především kvůli 
jeho nízké ceně. Hlavními nevýhodami používání křemičitého písku je krystobalitická expanze 
SiO2, která způsobuje rozměrové a tvarové nepřesnosti odlitku. Používání křemičitého písku 
sebou také obnáší zdravotní riziko u pracovníků, a to nemoc silikózu2. Jako alternativní dražší 
řešení, s cílem zvýšení rozměrové přesnosti, se používá korund nebo syntetický písek mulit 
(3Al2O3.2SiO2). [6]  

 

2 Silikóza = nemoc z křemenného prachu [22] 

Obr.17 Sypání písku [17] Obr. 18 Vibrační stůl [18] 

Obr. 16 Umísťování svazku do kontejneru [15]    Obr. 15 Kovový kontejner [19] 
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Ostřivo, mimo pevnost formy, musí hlavně zajistit její prodyšnost a ta je dána jeho zrnitostí 
a tvarem zrna. S rostoucí zrnitostí ostřiva se zvyšuje prodyšnost, ale klesá odolnost proti 
penetraci kovu. Používá se ostřivo se zrnitostí v rozmezí 0,25-0,45 mm a zrno by mělo být co 
nejvíce kulovitého tvaru. K zajištění vyšší prodyšnosti formy, by mělo mít ostřivo co nejméně 
prachového podílu. V ostřivu se ukládají organické látky ze zplodin z vypařitelného modelu, 
které zhoršují zatékání písku při formování. Jejich podíl v písku nesmí být větší než 0,25 % a 
v případě vyššího podílu je nutné ostřivo regenerovat. [5] 

 

Aby bylo možné kontejner vakuovat, je jeho horní část zaizolována tlustší vrstvou plastové 
hmoty, zpravidla igelitem. Igelit je zatížen vrstvou písku, který případně bezpečně absorbuje 
přelitý kov (obr. 19). Následně je z formy pomocí vývěvy odsáván vzduch. Vakuace především 
pomůže odvodu plynů vznikajících z vypařitelného modelu, ale také zvýší pevnost  
formy (obr. 20). [6] 

Po zchladnutí se kontejner otočí a odlitky se snadně uvolní (obr. 21 a obr. 22). 

 

  

Obr. 20 Lití kovu [16] 

Obr. 21 Uvolnění odlitků z formy [15] Obr. 22 Příklad surových odlitků [15] 

 

Obr. 19 Izolování formy igelitem [20] 
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Výhody Lost Foamu: 

• vysoká produktivita 

• vysoká jakost povrchu odlitku (Ra3,2-12,5) 

• možnost výroby odlitků i větších rozměrů s vysokou přesností (ISO 8062 CT6-9) 

• vysoká rozpadavost formy po odlití 

• možnost plné automatizace a robotizace (obr. 23 a obr. 24) 

 

 

Nevýhody Lost Foamu: 

• vysoké počáteční náklady za stroje, zařízení a kovové formy 

• vysoké riziko vzniku vad vzniklých ze zplodin hoření vypařitelného modelu a lepidel 
  

Obr. 23 Robotizovaná 
formovací linka. [21] 

Obr. 24 Robotizované lití. [21] 
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1.4.2 Full Mould 

U procesu Full Mould je vypařitelný model vložen do slévárenských rámů nebo kovového 
kontejneru a je zasypán směsí ostřiva a pojiva. Používají se především směsi II. generace. 

Tento proces se používá většinou pro kusovou výrobu, a to především pro odlitky větších 
rozměrů o hmotnosti několika tun. 

Japonská společnost Kimura Group, která byla založena roku 1927, stále vyvíjí proces  
Full Mould a od roku 1989 ho využívá i pro sériovou výrobu masivních odlitků 
(obr. 25 a obr. 26). V dnešní době vlastní 3 slévárny, které všechny využívají proces Full 
Mould. [23] 

V jedné z jejich sléváren využívá syntetické ostřivo kulovitého tvaru (bližší informace 
o ostřivu neuvádí). Kulovitý tvar ostřiva umožňuje použití méně pojiva a to konkrétně 
mezi 0,3-0,5 %. Nižší obsah pojiva zvyšuje zabíhavost směsi a usnadňuje plnění formy i u 
tvarově složitých odlitků. V dalších dvou slévárnách je využíván křemičitý písek. [23] 

V některých případech jsou formy ve slévárnách Kimury Group vakuovány, aby byly při lití 
odvedeny plyny, které vznikají hořením vypařitelného modelu. Kimura Group také vyvinula 
a následně patentovala sofistikovaný vodní sprchový systém na chlazení odlitků, který jim 
umožnil zkrátit dobu chlazení téměř o polovinu. [23] 

Ve všech 3 slévárnách je 99 % směsi recyklováno a jedná se o velmi čisté provozy v porovnání 
s běžnými slévárnami gravitačního lití do pískových forem. [23] 

  

Výhody Full Mould: 

• možnost sériové výroby masivních odlitků 

• bez nutnosti vibračního a vakuového zařízení 
Nevýhody Full Mould: 

• zpravidla nižší jakost povrchu oproti odlitkům vyráběných procesem Lost Foam 

• nižší prodyšnost formy v porovnání s Lost Foam 

• nižší rozpadavost formy po odlití v porovnání s Lost Foam 

Obr. 25 Hlava motoru o hmotnosti 2100 kg [23] Obr. 26 Spodní část lisu o hmotnosti 13500 kg [23] 
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1.5 Replicast® a MEGAshell® 

Procesy Replicast® a MEGAshell® byly vyvinuty organizací Castings Technology 
International a kombinují technologii vypařitelného modelu s technologií přesného lití. Oba 
procesy jsou založeny na totožném principu. [21] 

Na vypařitelném modelu je vytvořena keramická skořepina. U procesu Replicast® je 
zpravidla tloušťka skořepiny 2-4 mm a u procesu Megashell® 8-10 mm. V porovnání s přesným 
lití by se u výroby stejného odlitku aplikovala skořepina přibližně o třetinové tloušťce. Stejně 
jako u přesného lití lze modely uspořádat na stromeček. Následně je skořepina vložena  
na 5-15 minut do předehřáté pece na 1000 °C a tím je ze skořepiny vypařitelný model vypálen 
a zároveň je skořepina vyžíhána (obr. 27). Dále je postup téměř totožný jako u procesu Lost 
Foam. Do kovového kontejneru se vloží skořepina, zasype se ostřivem o zrnitosti 0,25-0,45 mm 
(obr. 28), zhutní se vibracemi, a nakonec se kontejner zaizoluje igelitem. Před litím se k formě 
připojí vakuovací systém. Vakuace není pro tyto procesy nutná, ale je pouze doporučená. 
Jelikož cílem zhutnění je přiblížit částice ostřiva co nejblíže k sobě, nikoli odsát vzduch mezi 
částicemi. Vakuace především zajistí odvod plynů z tekutého kovu. Dále se za stálého odsávání 
přes igelit do formy naleje tekutý kov. Forma je vakuováná až do ztuhnutí odlitku. [7, 24] 

 

Hlavním rozdílem mezi Replicast® a MEGAshell® je ve váze vyráběných odlitků. 
MEGAshell® je proces, kterým se vyrábí odlitky velkých rozměrů s hmotností až kolem 
3,5 tun (obr. 30). Z žádných dostupných zdrojů není stanovena přesná váhová hranice mezi 
Replicast® a MEGAshell®. Replicast® je především využíván na sériovou výrobu a využívá 
zpravidla přesné vypařitelné modely vyrobené ve zpěňovacích kovových formách. 
Zatímco proces MEGAshell® je spíše vhodný pro kusovou výrobu rozměrných odlitků 
a využívá zejména vypařitelné modely vyrobeny na 5-osých obráběcích CNC strojích. 

Obr. 27 Vypalování polystyrenu ze skořepiny [7] 

Obr. 29 Oběžné kolo vyrobené 
procesem Replicast® [7] 

Obr. 30 Rozvaděč o váze 2500 kg 
vyrobený procesem MEGAshell® [7] 

Obr. 28 Formování skořepiny. [7] 
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1.5.1 Výhody Replicast® a MEGAshell® 

1. Vypařitelný model je před litím z formy vypálen 
• není nutné počítat s nauhličením kovu při tavení 
• je možné vyrábět odlitky i z oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku 
• možnost vyrábět vypařitelný model s větší hustotou, který má stabilnější 

rozměry 
• jsou eliminovány vady, které vznikají ze zplodin hoření vypařitelného modelu 

 
2. Polystyren má značně nižší tepelnou roztažnost než používané vosky u přesného lití 

• skořepiny tolik netrpí na praskliny 
3. Skořepinu ve formě obklopuje zhutněné ostřivo, které je zpevněno vakuem 

• možnost vyrábět odlitky o takových hmotnostech, které nelze vyrobit přesným 
litím a zpravidla se vyrábí gravitačním litím do pískových forem 

o vyšší rozměrová přesnost 
o vyšší jakost povrchu – drsnost povrchu Ra 5.0-9.8 
o menší přídavky na obrábění 
o bez technologických úkosů 

• možnost volit nižší tloušťku skořepiny 
o nižší náklady na výrobu skořepiny 
o zkrácení doby výroby skořepiny 
o umožňuje výrobu odlitků s tenkými dutinami, ve kterých by tlustší 

skořepina nevyschla 
o vyšší prodyšnost skořepiny 

• není nutný předehřev skořepiny kvůli zvýšení pevnosti skořepiny 
• vakuum zajistí odplynění tekutého kovu a zvyšuje zabíhavost 
• zpevnění ostřivem zajišťuje rozměrovou stabilitu odlitku při tuhnutí 

1.5.2 Nevýhody Replicast® a MEGAshell® 

1. Pro sériovou výrobu je nutná výroba dražších kovových forem 
2. Pro kusovou výrobu se zpravidla zhotovují modely z polystyrenového bloku na  

5-osých obráběcích CNC strojích a je následně nutná vhodná povrchová úprava 
3. Polystyrenové modely mají zpravidla nižší jakost povrchu než voskové, a proto je 

výsledná drsnost povrchu odlitku nižší než u přesného lití 
4. Vyšší výrobní náklady v porovnání s procesy Lost Foam a Full Mould 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem práce bylo posouzení vlastností materiálů použitelných pro technologii vypařitelného 
modelu zhotovenými pomocí aditivních technologií 3D tisku a vyrobení odlitku technologií 
vypařitelného modelu s využitím 3D tisku. Z důvodu vysoké hustoty netrvalých modelů 
vyrobených na 3D tiskárnách, byl zvolen pro výrobu proces Replicast®. U procesu Replicast® 
je vypařitelný model před litím ze skořepiny vypálen, tudíž hustota vypařitelného modelu nemá 
vliv na jakost odlitku. 

Vyráběným odlitkem byla zvolena rozváděcí lopatka, která slouží k regulaci výkonu 
jednostupňového kompresu. V jednom kompresoru je celkem 24 kusů těchto lopatek. 

Experimentální část probíhala ve dvou etapách. V první etapě byly posouzeny metody 
3D tisku a vlastnosti materiálů modelů vyrobených na 3D tiskárnách. Dále byly provedeny dílčí 
pokusy k nalezení správných výrobních parametrů a vhodných zařízení pro výrobu odlitku 
lopatky. V druhé etapě byl vyroben odlitek lopatky. 

2.1 Rozbor vyráběné součásti 
Lopatka o celkové délce listu 225 mm a délce čepu 100 mm (obr. 31 a obr. 32). Polotovarem 

je odlitek a následně je obráběn pouze čep a list zůstává neobrobený. 

2.1.1 Současný stav 

Odlitek lopatky je v současné době vyráběn technologií přesného lití ve slévárně Moravia 
Tech. Nejčastější vadou těchto odlitků je staženina v oblasti přechodu mezi čepem a listem 
lopatky (obr. 33). V této oblasti se také často vyskytují trhliny (obr. 34). Možnost výskytu 
těchto vad bylo zohledněno při návrhu slévárenské technologie.  

Obr. 31 Model vyráběné součásti 

 
Obr. 32 Náčrt vyráběné součásti 

Obr. 33 Staženina Obr. 34 Trhlina 
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2.1.2 Materiál odlitku 

Materiál odlitku lopatky je martenzitická korozivzdorná ocel dle DIN 1.4027. Tento materiál 
je běžně používaný na odlitky se zvětšenou odolností proti korozi ve vodě a ve vlhké páře, 
např. na lopatky vodních turbín, armatury apod. [25] 

Chemické složení oceli je uvedeno v tab. 1 a fyzikální vlastnosti v tab. 2. Z důvodu 
lineárního smrštění materiálu, byl model odlitku lopatky zvětšen o 2 %. Hustota materiálu byla 
využita pro výpočet hmotnosti tavby oceli 1.4027. 

 

  

 

 

 

 

 

K dosažení požadovaných mechanických vlastností, které jsou uvedeny v tab. 3, je odlitek 
kalen a popouštěn. Dle doporučení slévárny Č.O.B., by měl být odlitek vyráběné lopatky ohřátý 
na teplotu 970 °C po dobu 2 hodin a následně chlazen na vzduchu. Poté je odlitek popouštěn 
při 740 °C po dobu 4 hodin a následně chlazen na vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svařitelnost: 

Dle ČSN 05 1310 – dobrá, předehřev na teplotu 250-400 °C, po svařování  
žíhat 700-720 °C. Z toho plyne, že v případě výskytu vad je možná oprava svařováním. [25] 

C Mn Si Cr Ni P S P+S
0,15-0,30 max 0,70 max 0,70 12,0-14,0 max 1,00 max 0,040 max 0,040 max 0,070

Hustota ρ 
[kg.m-3] 

Měrná tepelná 
kapacita Cp 
[J.kg-1.K-1] 

Teplotní 
součinitel 

roztažnosti α 
[K-1] 

Lineární 
smrštění 

po tuhnutí 
[%] 

7700 469 12,7.10-6 2,0-2,1 

Mez kluzu Rp0,2 [Mpa] 441 

Mez pevnosti Rm [Mpa] 686-883 

Tažnost A5 [%] 15 

Kontrakce Z [%] 35 

Tvrdost HB 205-265 

Tab. 2 Fyzikální vlastnosti [25] 

Tab. 1 Chemické složení [25] 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti 
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2.2 Návrh technologie výroby lopatky 

Před zahájením výroby odlitku lopatky byly provedeny dílčí pokusy, s cílem nalezení 
správných výrobních parametrů a vhodných zařízení k následnému sestavení výrobního 
postupu. V této kapitole jsou také posouzeny metody 3D tisku a vlastnosti materiálů modelů 
vyrobených na 3D tiskárnách. 

2.2.1 Vypařitelný model 

U procesu Replicast® je v prvním kroku nutné vyrobit vypařitelný model, který je následně 
spojen s vtokovou soustavou a případně nálitky. Vypařitelný model, vtoková soustava i nálitky 
jsou u procesu Replicast standardně vyrobeny z expandovaného polystyrenu o měrné hustotě  
30-50 g/l. Tento model je zpravidla vyráběn zpěňováním polystyrenových kuliček v matečné 
formě nebo obráběním z polystyrenového bloku. Cílem této práce je vyrobit vypařitelný model 
pomocí 3D tisku. [7,24] 

Z tohoto důvodu byly srovnány metody 3D tisku a jejich sortiment materiálů dle 
následujících parametrů: 

1. Rozměrová a tvarová přesnost výtisku 

2. Tepelná roztažnost materiálu 

3. Objem zbytkových spalin zanechávající materiál po spálení 

4. Drsnost povrchu a možné povrchové úpravy výtisku 

5. Cena a dostupnost 

Jako vyhovující pro experiment se jevily především metody 3D tisku SLS (selective laser 
sintering) a FDM (fused deposition modeling). Pomocí 3D tisku jsme schopni vyrobit, 
například metodou SLA, i netrvalé modely z vosku. Voskové modely nebyly brány v úvahu, 
jelikož pro proces Replicast® jsou využívaný vypařitelné modely, nikoli vytavitelné. Mimo to, 
jsou voskové modely v porovnání s plastovými modely zpravidla dražší a mají nižší 
rozměrovou stálost. Z tohoto důvodu jsou plastové modely vytištěné na 3D tiskárnách 
využívaný i u technologie přesného lití. 

Metoda FDM je na trhu velice dostupná a výtisky z ní jsou v porovnání s ostatními 
metodami poměrně levné. Z běžně dostupných materiálů je například vhodné PLA. Dále jsou 
na trhu filamenty, které byly vyvinuty přímo pro slévárenské účely, a to například filament 
PolycastTM od společnosti Polymaker nebo plastové filamenty s vlastnostmi vosku, jejichž 
hlavním zástupcem je filament MoldLay. Hlavní nevýhodou těchto filamentů je přibližně 
dvojnásobná cena než u běžných filamentů. [26, 27] 

U metody SLS se jednalo o materiál PrimeCast 101 (dále jako PrimeCast), který je na bázi 
polystyrenu. Z tohoto důvodu se jeho vlastnosti blíží expandovanému polystyrenu, který je 
využíván běžně pro proces Replicast®. Hlavní nevýhodou této metody je, že je z ekonomických 
důvodů je vhodné zaplnit celý pracovní prostor tiskárny. 
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2.2.2 Skořepinová forma 

V dalším kroku je netrvalý model připojen na vtokový kůl pomocí zářezů. Stejně jako 
u přesného lití jich lze na vtokový kůl umístit více než jeden model a tím sestavit 
tzv. stromeček. 

Výroba skořepiny u přesného lití se oproti procesu Replicast® liší především v počtu 
nanesených obalů, tedy v tloušťce skořepiny. U přesného lití se zpravidla nanáší u výroby 
ocelových odlitků 8-15 obalů a u procesu Replicast® 2-4 obaly. U procesu Replicast® je možná 
nižší tloušťka skořepiny, z důvodu využití expandovaného polystyrenu pro výrobu netrvalého 
modelu, vtokové soustavy a případně nálitků. Jelikož expandovaný polystyren při jeho 
vypalování ze skořepiny namáhá skořepinu méně než vosk. Skořepina je před litím 
zaformována v ostřivu, a je tedy dostačující, aby skořepina byla natolik pevná, aby s ní bylo 
možné bezpečně manipulovat. [24, 31] 

Protože byly zvoleny pro výrobu vypařitelného modelu materiály PolyCastTM a MoldLay 
a vtoková soustava z vosku, je nutné experimentálně nalézt takový počet obalů, při kterém 
nedojde při vypalování modelu k neopravitelnému porušení skořepiny. Dále byl testován 
i materiál PrimeCast, pro případ, že bude v budoucnu dostupnější. Vzorové modely byly voleny 
tak, aby se tvarově blížily vyráběnému odlitku lopatky. 

Obalování včetně sušení skořepiny bylo provedeno na zařízení Cyclone od firmy MK 
technology. Cyclone je automatizované zařízení, které je schopno vyrobit kompletní skořepinu 
s maximálními rozměry stromečku 500 x 500 mm, a to v řádech několika hodin. 
Zařízení obsahuje 5 stanic (obr. 35): 

1. 2 zásobníky na keramickou suspenzi 
2. 2 sprchové posypy ostřiva 
3. Robotický manipulátor 
4. Sušící komoru s infračerveným zářením a větráky 
5. Ovládací panel 

 

Obr. 35 Cyclone 
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Obalování stromečku se provádí jeho postupným ponořováním do keramické suspenze a po 
vytažení stromečku se nechá suspenze okapat (obr. 36). Keramická suspenze se skládá z pojiva 
a plniva. Poté se na model nanáší posypový materiál – ostřivo (obr. 37). Před nanesením nového 
obalu je nutné, aby byl předchozí obal řádně vysušen (obr. 38).  Pro všechny následující 
experimenty byla použita keramická suspenze skládající se z hydrosolového pojiva PrimeCoat 
a plniva SiO2. Jako posypový materiál byl použit pro první obal zirkon-silikát (ZrSiO4) a pro 
všechny následující, tzv. zesilující obaly, byl použit Mullit (3Al2O3.2SiO2). Jednotlivé obaly 
byly sušeny pod infračerveným záření při teplotě 25 °C. 

 

V dalším kroku je z keramické skořepiny stromeček při teplotě nad 500 °C vypálen 
a skořepina žíhána při teplotách 950-1100 °C (obr. 40). Vypálení a žíhání je zpravidla při běžné 
výrobě provedeno v jednom kroku čili při žíhacích teplotách je i zároveň vypálen stromeček ze 
skořepiny. Pro experiment bylo vypalování a žíhání rozděleno na 2 kroky, jelikož dospalovací 
jednotka žíhací pece univerzitní slévárny FSI pracuje maximálně při 600 °C.  Žíhání skořepiny 
slouží k převedení amorfní vazné vrstvičky SiO2 na formu krystalickou, při současném 
odstranění všech těkavých látek modelu a vtokové soustavy. [24, 31] 

Vytavování/vypalování stromečku bylo u následujících pokusů prováděno vložením do pece, 
která byla předehřátá na 600 °C.  

Obr. 36 Namáčení stromečku 
v keramické suspenzi 

Obr. 37 Posyp stromečku 

 

Obr. 38 Sušení skořepiny 

Obr. 40 Vypalování/žíhání modelu Obr. 39 Žíhací pec 
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Pro první pokusy byly použity vypařitelné modely z materiálu PolycastTM. U prvního pokusu 
byly naneseny na stromeček 4 obaly (obr. 41). Při vypalování došlo ke značnému poškození 
skořepiny (obr. 42). K porušení došlo v oblastech kde se nacházel model a to konkrétně na jeho 
hranách (v koncentrátorech napětí). Z prvního pokusu tedy plyne, že 4 obaly byly pro materiál 
PolyCastTM nedostačující. Dále je zřejmé, že vtoková soustava z vosku nezapříčinila porušení 
skořepiny a byla pro náš experiment vyhovující. 

 

Jelikož nebyly 4 obaly dle výsledků z předešlého pokusu dostačující, bylo u dalšího pokusu 
naneseno stejným způsobem na stromeček 8 obalů (obr. 43). Při vypalování došlo pouze 
k prasknutí na jednom místě (obr. 44) a skořepinu bylo možné následně opravit. Oprava byla 
provedena tak, že se skořepina stáhla kovovým drátem a následně byla na prasklinu nanesena 
vrstva keramického tmelu (obr. 45). 

 

Obr. 41 Skořepina – 4 obaly Obr. 42 Skořepina po vypalování 

 

Obr. 43 Skořepina – 8 obalů Obr. 44 Prasklina ve skořepině Obr. 45 Opravená skořepina 
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U dalšího pokusu byl stromeček obalen stejným způsobem ve 12 obalech (obr. 46). Po 
vypálení nedošlo k žádnému porušení souvislosti skořepiny a skořepina byla následně žíhána 
a poté odlita (obr. 47). 

 

 Následně byly modely vyrobeny z materiálu MoldLay a na stromeček bylo naneseno 
stejným způsobem 6 obalů (obr. 48). Při vypalování došlo k prasknutí skořepiny na dvou 
místech (obr. 49 a obr. 50). Tyto praskliny byly následně opraveny keramickým tmelem. 

 

U posledního pokusu byly modely vyrobeny z materiálu PrimeCast. Na stromeček byly 
naneseny stejným způsobem 4 obaly (obr. 51) a při vypalování stromečku nedošlo k žádnému 
porušení souvislosti skořepiny.  

Obr. 46 Skořepina – 8 obalů Obr. 47 vzorový odlitek č.1 

Obr. 48 Skořepina – 6 obalů Obr. 49 Prasklina na listu Obr. 50 Prasklina na čepu 

Obr. 51 Skořepina – 4 obaly Obr. 52 Vzorový odlitek č.2 
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Shrnutí provedených pokusů: 
Jako nejvhodnější materiál modelů se pro výrobu skořepiny jeví PrimeCast. Ale bohužel 

nebyla nalezena společnost, která by byla schopna zajistit tisk modelů lopatek z materiálu 
PrimeCast. Jelikož tento materiál nenašel v praxi zatím takové uplatnění, aby se společnostem 
vyplatilo zakoupit licenci od firmy EOS GmbH Electro Optical Systems 

číslo 
skořepiny 

materiál modelu 
počet 
obalů 

vyhodnocení 

1. PolycastTM 4 nevyhovující 

2. PolycastTM 8 opravitelné 

3. PolycastTM 12 vyhovující 

4. Moldlay 6 opravitelné 

5. PrimeCast 101 4 vyhovující 

 

Dle výsledků z provedených pokusů bylo zvoleno pro výrobu odlitku lopatky následující  
počet obalů: 

1) materiál modelu PolyCastTM -12 obalů 
2) materiál modelu MoldLay -10 obalů 

 

  

Tab. 4 Shrnutí provedených pokusů 
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2.2.3 Formování 

Po vychladnutí skořepiny na pokojovou teplotu se skořepina zaformuje. Běžně se u procesu 
Replicast® využívají kovové kontejnery, které mají obdobnou funkci jako slévárenské rámy. 
Pro experiment byl použit kovový sud, v jehož spodní částí byl vyvrtán otvor. Do otvoru byla 
přivařena kovová trubka, která plnila funkci přípojky pro vývěvu (obr. 53). 
Do trubky byl vložen filtr, aby vývěva nenasála ostřivo z formy a tím se nepoškodila. 

Pro formování je dále nutné mít ostřivo a vibrační zařízení pro jeho zhutnění. Jako ostřivo 
byl pro experiment zvolen křemičitý písek o zrnitosti 0,35 mm. V běžné výrobě jsou jako 
vibrační zařízení využívaný především vibrační stoly. Pro experiment bylo využito vibračního 
zařízení, které je určeno na zhutňování betonu (obr. 54). Hlavní nevýhodou tohoto zařízení je, 
že při zhutňování je nutné značné opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu vibrační hlavice se 
skořepinou. V případě kontaktu dochází k porušení skořepiny. Bylo experimentálně ověřeno, 
že zhutnění je tímto způsobem možné a vyhovující. 

 

Dále je doporučené vakuování formy. Pro tento účel byla již v předešlém kroku 
implementována kovová trubka do spodní části kovového sudu. Jako vakuační zařízení byla 
využita rotační olejová vývěva (obr. 55). [24] 

 

 

 

 

 

  

Obr. 53 Kovový sud Obr. 55 Vývěva Obr. 54 Vibrační zařízení 
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2.3 Výroba lopatky 

V prvním kroku byl 3D model součásti zvětšen o 2 %, z důvodu smrštění materiálu. Dále 
byl přidán na průměr čepu přídavek na obrábění 1 mm. Konec čepu byl prodloužen o 14 mm, 
aby bylo snadné odlitek oddělit od stromečku. Na konci čepu byla vytvořena drážka pro 
snadnější připojení plastového modelu na voskový vtokový kůl. Rádius mezi čepem a listem 
lopatky byl z technologického důvodů zvětšen ze 2 mm na 5 mm (obr. 56 a obr. 57). 

 

2.3.1 Výroba vypařitelného modelu 

Netrvalý model byl zakoupen od firmy specializující se na komerční 3D tisk 
technologii FDM. Na vytištěných modelech metodou FDM se vyskytují viditelné přechody 
jednotlivých vrstev. Tyto přechody je nutné zarovnat na površích, jejichž vyšší jakost je 
z hlediska funkce důležitá a zároveň nebudou následně obráběny. Konkrétně u vyráběné 
lopatky se jedná o její list. Tyto přechody lze například zabrousit nebo chemicky rozleptat. 
Lopatky z obou materiálu byly dodány již v obroušeném stavu (obr. 58). 

 

Následně byly lopatky z PolyCastuTM leptány technickým lihem o 98 % koncentraci (obr. 59). 
Leptání povrchu nelze provést na lopatce z materiálu MoldLay, jelikož to jeho chemické složení 
neumožňuje. 

Obr. 58 Vytištěné lopatky Obr. 59 Leptání lihem 

Obr. 56 Model odlitku lopatky Obr. 57 Náčrt úprav modelu 
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2.3.2 Sestavení stromečku a obalování 

Stromeček byl sestaven z voskového vtokového kůlu, keramické vtokové jamky 
a plastových netrvalých modelů (obr. 60). Vtokový kůl byl vyroben pomocí kovové matečné 
formy a následně na něj byla připojena keramická vtoková jamka. Plastové modely byly 
připojeny na vtokový kůl pomocí horkovzdušné pistole. Pro každý materiál vypařitelného 
modelu byl sestaven zvlášť stromeček. 

V předešlé kapitole bylo dle provedených experimentů zvoleno 10 obalů pro lopatku 
z materiálu MoldLay a 12 obalů pro lopatku z materiálu PolycastTM (obr. 62).  

 První obal (tzv. primární) je nutné provést u obou stromečků v suspenzi s pojivem ze 
zirkonového písku (obr. 61), nikoli křemičitého písku jako u předešlých pokusů (viz kapitola 
2.2.2). Křemičitý písek není vhodné použít, protože by chemicky reagoval s roztavenou 
korozivzdornou ocelí, a to by způsobilo nižší jakost povrchu odlitku. 
 

 

2.3.3 Vypálení vypařitelného modelu a vyžíhání skořepiny 

V dalším kroku byla skořepina umístěna do předehřáté pece na 600 °C po dobu 15 minut. 
Tím byl stromeček ze skořepiny odstraněn. Zhotovená skořepina se nechala vychladnout na 
pokojovou teplotu a poté z ní byly vypláchnuty vodou zbylé nečistoty. Po vychladnutí byly na 
skořepině viditelné menší praskliny, které byly opraveny keramickým tmelem. 

V dalším kroku byly skořepiny umístěny do pece, ve které byla rovnoměrně zvyšována 
teplota do 1100 °C. Skořepiny byly ponechány v peci při 1100 °C po dobu 1 h a tím byly 
vyžíhány. 

Obr. 60 Stromeček Obr. 61 První obal stromečku Obr. 62 Skořepina 
vyráběných lopatek 
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2.3.4 Formování a lití 

Vyžíhaná skořepina se nechala vychladnout na pokojovou teplotu a poté byla umístěna do 
kovového sudu, kde byla postupně zasypána do křemičitého písku o zrnitosti 0,35 mm. Před 
formováním byl zalepen vtok, aby do skořepiny nenapadalo ostřivo při formování. Zhutňování 
ostřiva bylo provedeno pomocí vibračního zařízení pro zhutňování betonu (obr. 63). 

 

Dále byla horní část sudu zaizolována igelitem a převezena na licí pole (obr. 64). Přibližně 
10 minut před litím byla k sudu připojena vývěva a z formy odsáván vzduch. Před litím byl 
naměřen ve formě tlak -12400 Pa vůči okolní atmosféře (obr. 65). Tlak okolní atmosféry byl 
101325 Pa, čili tlak ve formě byl 88925 Pa. Po porušení izolace roztaveným kovem se tlak ve 
formě vyrovnal s okolní atmosférou přibližně do 8 s (průběh znázorněn v grafu 1). 

 

Odpichová teplota kovu byla 1720 °C a licí teplota 1685 °C. Po odlití byly plyny pomocí 
vývěvy odsávány 10 minut. Tedy do doby, kdy bylo jisté, že odlitek již ztuhnul. 

Vakuace formy byly implementována pouze u jednoho pokusu a její vliv na jakost odlitku 
byl zhodnocen v kapitole 2.4. 

Obr. 63 Formování Obr. 64 Vakuace formy Obr. 65 Lití 

Graf 1 Průběh tlaku ve formě 
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2.3.5 Dokončující operace 

Poté co surové odlitky vychladly na teplotu pod 150 °C, byly vyjmuty z formy. Skořepina 
byla od odlitků oddělena mechanicky. Dále byly odlitky odděleny od vtokové soustavy pomocí 
ruční brusky a následně otryskány v závěsném tryskači. 

 

2.4 Zhodnocení odlitku 

Vyrobené surové odlitky byly zhodnoceny pomocí nedestruktivních zkoušek. Odlitky byly 
označeny dle tabulky 5 a jsou znázorněny na obr. 69. 

číslo 
stromečku 

umístění na 
stromečku 
(obr. 68) 

číslo 
lopatky 

materiál vyp. modelu 
vakuace 
formy 

1 A 1A Moldlay ANO 
1 B 1B Moldlay ANO 
2 A 2A Polycast NE 

2 B 2B Polycast NE 

 

U lopatky č. 2B došlo k poškození skořepiny vibračním zařízením při formování. Poškození 
způsobilo zaplnění části formy ostřivem a nedolití listu lopatky. Tento odlitek lopatky byl 
zjevně nevyhovující a nebyly na něm prováděny žádné zkoušky a měření. 

  

Obr. 66 Umístění na stromečku Obr. 67 Rozdělení odlitků lopatek 

Tab. 5 značení vyrobených odlitků 
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2.4.1 Penetrační zkouška 

Penetrační zkouška využívá působení kapilárních sil, které umožňují vniknutí vhodných 
indikačních kapalin (penetrantů) do vad. Následně se zviditelnění detekční látkou – vývojkou. 
Tato zkouška umožňuje indikovat povrchové vady jako jsou trhliny, dutiny a póry. [32,33] 

U surového odlitku lopatky, by tyto vady neměly být především na jejím listu. Čep lopatky 
je následně obráběn, takže by se na čepu měla provést penetrační zkouška až po jeho obrobení. 

Na povrchu všech odlitků lopatek se vyskytovaly ve velmi málem rozsahu dutiny o 
maximální velikosti 2 mm. Tyto dutiny byly považovaný za přípustné. 
Dále byla u lopatky č. 2A na levé straně listu detekována zavalenina (vada číslo 341). Tato vada 
byla považována za opravitelnou (obr. 75). [34] 

 

Obr. 68 Lopatka č.1A – pravá strana Obr. 69 Lopatka č.1A – levá strana 

Obr. 70 Lopatka č.1B – pravá strana 

Obr. 72 Lopatka č.2A – pravá strana Obr. 73 Lopatka č.2A – levá strana 

Obr. 71 Lopatka č.1A – levá strana 
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2.4.2 RTG zkouška 

Princip rentgenové zkoušky je prozáření odlitku ionizačním zářením. Tato metoda je 
využívána pro detekci vnitřních vad (staženiny, bubliny, vměstky apod.). [32,33] 

 

U odlitku lopatky č. 1A byla detekována vada zahlcený plyn (vada číslo 414). Zahlcený plyn 
byl nejspíše způsoben nedostačenou prodyšností formy a také nevhodným umístěním odlitku 
na stromečku. Tato vada byla považována za opravitelnou. (obr. 76) 

U odlitku lopatky č. 1B byla detekována vada, která patří do skupiny bubliny. Příčina této vady 
nebyla dále zkoumána a vada byla považována za přípustnou. (obr. 77) 

 

U odlitku lopatky č. 2A byl detekován zahlcený plyn, stejně jako u lopatky č. 1A. U lopatky 
č. 2A je vada o něco menší, jelikož byla forma vakuována v průběhu lití až do ztuhnutí odlitku. 
Tato vada byla považována za opravitelnou (obr. 78). 

  

Obr. 74 RTG snímek lopatky č.1A Obr. 75 RTG snímek lopatky č.1B 

Obr. 76 RTG snímek lopatky č.2A 
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ZÁVĚR 

        

Cílem této práce bylo aplikovat 3D tisk v technologii vypařitelného modelu. V úvodní části 
je popsána výroba a vliv vlastností vypařitelného modelu na finální jakost odlitku. Je zde také 
rozebrána funkce a složení keramického nátěru, který je nanášen na vypařitelný model. 
Dále jsou v této práci popsány procesy Lost Foam, Full Mould, Replicast® a Megashell® a jejich 
výhody a nevýhody. 

Cílem praktické části práce bylo posouzení vlastností materiálů použitelných pro technologii 
vypařitelného modelu zhotovenými pomocí aditivních technologií 3D tisku. 
A vyrobení odlitku technologií vypařitelného modelu s využitím 3D tisku včetně jeho 
zhodnocení. Vyráběným odlitkem byl zvolen odlitek lopatky z korozivzdorné oceli. 

Z teoretické části vyplynulo, že z důvodu vysoké hustoty modelů vyrobených na 3D 
tiskárnách, není vhodné aplikovat 3D tisk u procesu Lost Foam a Full Mould.  Pro výrobu 
vzorových odlitků byl zvolen proces Replicast®, u kterého je vypařitelný model před litím 
z formy vypálen, a tudíž hustota vypařitelného modelu nemá téměř žádný vliv na jakost 
finálního odlitku. 

Pro výrobu vypařitelného modelu byly zvoleny metody 3D tisku FDM a SLS. Pro obě tyto 
metody jsou vyvinuty materiály, které jsou přímo určeny pro slévárenské účely. U metody FDM 
se jedná o materiál PolycastTM a Moldlay. U metody SLS se jedná o materiál 
PrimeCast 101 (dále jako PrimeCast), který je na bázi polystyrenu a jeho vlastnosti se blíží 
konvenčně používanému expandovanému polystyrenu. Modely z těchto materiálů byly 
následně využity pro výrobu keramických skořepin a byl nalezen správný počet obalů, u kterého 
nedojde k neopravitelnému narušení souvislosti skořepiny. Konkrétně se jednalo u materiálu 
PolycastTM o 12 obalů, u materiálu Moldlay o 10 obalů a u materiálu PrimeCast o 4 obaly. 
Nejvíce vyhovujícím materiálem vypařitelného modelu zhotoveného pomocí 3D tiskáren je 
PrimeCast. Ale nebyla nalezena společnost, která by byla schopna zajistit tisk modelů lopatek 
z tohoto materiálu. Tento materiál nenašel v praxi zatím takové uplatnění, aby se společnostem 
vyplatilo zakoupit licenci od firmy EOS GmbH Electro Optical Systems. 

Vypařitelné modely lopatek byly vyrobeny z materiálů Moldlay a PolycastTM. Modely byly 
spojeny s vtokovou soustavou a tím byl sestaven tzv. stromeček. Stromeček s modely 
z materiálu Moldlay byl obalen v 10 obalech a stromeček s modely z PolycastuTM 
ve 12 obalech. Následně byly stromečky vypáleny/vytaveny při teplotě kolem 600 °C. V dalším 
kroku byly skořepiny žíhány při teplotě kolem 1100 °C. Ostřivem pro formování byl zvolen 
křemičitý písek o zrnitosti 0,35 mm a zhutnění bylo provedeno pomocí vibračního zařízení na 
zhutňování betonu. Aby bylo možné zhodnotit vliv vakuování formy na jakost odlitku, byla 
vakuována pouze jedna forma ze dvou. Tato forma byla vakuována v průběhu lití až po ztuhnutí 
odlitků. Před začátkem lití byl snížen tlaku ve formě na 88925 Pa a po porušení izolace 
roztaveným kovem se tlak ve formě vyrovnal s okolní atmosférou do 8 s. 
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Ze čtyř vyrobených odlitků byl vyhodnocen jeden odlitek jako nevyhovující. Odlitek byl 
nevyhovující, protože část listu lopatky nebyla dolita. Důvodem nedolití bylo, že v průběhu 
formování došlo ke kontaktu vibrační hlavice se skořepinou a tím došlo k porušení skořepiny 
a jejímu částečnému zaplnění ostřivem. 

Zbylé tři odlitky byly zhodnoceny pomocí nedestruktivních zkoušek. Pro indikaci 
povrchových vad byla zvolena penetrační zkouška a pro indikaci vnitřních vad rentgenová 
zkouška. Na površích všech odlitků se vyskytovaly v menším rozsahu dutiny o maximálním 
velikosti 2 mm a u jednoho odlitku byla detekována zavalenina. Rentgenová zkouška prokázala 
u dvou odlitků výskyt vady zahlcený plyn. Tato vada byla výrazně menší u odlitku, u kterého 
byla implementována vakuace formy a v obou případech byla způsobena ne zcela vhodně 
navrženou technologií. Všechny vady na těchto odlitcích byly vyhodnoceny jako přípustné 
nebo opravitelné. Většina vad byla způsobena přítomností plynů v kovu a bylo potvrzeno, 
že v případě vakuování formy se sníží výskyt a velikost těchto vad. Těmto vadám by se dalo 
předejít zvýšením prodyšnosti skořepinové formy, a to například zvýšením zrnitosti 
posypového materiálu zesilujících obalů. Nebo úpravou technologie, a to konkrétně zavedením 
výfuků nebo změnou umístění na stromečku. 

Z provedených pokusů vyplývá, že lze vyrobit vypařitelné modely metodou 3D tisku FDM. 
Z důvodu nutnosti obalení stromečků v 10-12 obalech, se jeví jako ekonomicky výhodnější 
využít tyto modely pro technologii přesného lití. Nevýhodou technologie přesného lití je její 
významné omezení maximální hmotností odlitku. V konkrétním případě slévárny přesného lití 
Moravia Tech, kde jsou tyto odlitky lopatek momentálně vyráběny, jsou schopni vyrábět 
ocelové odlitky o maximální hmotnosti kolem 12 kg. Procesem Replicast® jsou vyráběny 
odlitky s podobnou přesností i o hmotnostech 350 kg. 

Metoda 3D tisku SLS nám umožňuje výrobu vypařitelného modelu z materiálu PrimeCast, 
který je na bázi polystyrenu. I přesto, že je jeho hustota přibližně 15x vyšší než u běžně 
používaného expandovaného polystyrenu pro výrobu vypařitelného modelu, bylo by ho možné 
využít i pro procesy Lost Foam nebo Full Mould. Těmito procesy by se sice docílilo snížení 
výrobních nákladů, ale zvýšilo by se riziko výskytu vad způsobených ze zplodin hoření 
vypařitelného modelu. V případě využití poměrně nákladných vypařitelných modelů 
zhotovených na 3D tiskárnách, se nejeví podstupovat toto riziko jako rozumné. 

Zhotovení vypařitelných modelů pomocí 3D tiskáren nám umožní v budoucnu urychlit 
výrobu prototypových odlitků. 3D tisk má potenciál částečně nahradit výrobu vypařitelných 
modelů obráběním z polystyrenových bloků, která je běžné aplikována u kusové výroby. 
Tiskem vypařitelných modelů můžeme docílit vyšší jakosti povrchu než u obrobených modelů 
a lze tisknout i tvarově složité modely jako jeden díl. Není je tedy nutné spojovat z více částí 
a nanášet na modely lepidla, jejichž zplodiny hoření jsou příčinou většiny vad u technologie 
vypařitelného modelu. 
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