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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů vybraných koupelnových doplňků. 

Jednotlivé tvary a rozměry koupelnových doplňků byly navrženy a zkonstruovány ve 3D 

parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely koupelnových doplňků byly vyrobeny 

pomocí aditivní metody Fused Deposition Modeling s využitím 3D tiskárny Dimension uPrint. 

Součástí práce byla výroba silikonové formy, která bude sloužit pro odlití potřebného počtu 

zvoleného koupelnového doplňku z komerčně dostupného materiálu (plast). Práce byla 

ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením s následným rozborem a celkovým 

zhodnocením aplikované technologie. 

 

Klíčová slova 

koupelnové doplňky, Autodesk Inventor, 3D tiskárna, silikonová forma, Rapid Prototyping 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to design and manufacture prototypes of selected bathroom 

accessories. These were designed via 3D parametric modelling in Autodesk Inventor software. 

CAD models were then 3D printed at Dimension uPrint printer using today’s most common 

additive technology – Fused Deposition Modelling. A conventional silicon mold was also 

created as a part of this thesis using printed prototypes and other set of designed accessories 

was created by resin casting. The conclusion of this thesis is comparison of printing and casting 

manufacturing processes of these bathroom accessories from the technological and economical 

point of view and detailed evaluation of used technologies. 

 

Key words 

bathroom accessories, Autodesk Inventor, 3D printer, silicon mold, Rapid Prototyping 
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ÚVOD 

 

Vývoj a následná výroba nových součástí je neustále doprovázena snahou snížení 

počátečních nákladů na minimum. V dnešní době hraje designérské ztvárnění jednu  

ze zásadních rolí pro úspěšný vstup produktu na trh. Ke konečnému rozhodnutí při vývoji 

velkého množství výrobků v dnešní době pomáhá možnost vývojáře uchopit si reálný model 

produktu do rukou, zhodnotit jeho skutečnou hmotnost, určit riziková místa, případně použít 

model v reálné situaci pro určení správné funkčnosti.  V posledních letech se k tomuto účelu 

hojně využívá aditivní technologie Rapid Prototyping (RP). Tato technologie se taktéž 

uplatňuje při výrobě malého počtu kusů produktu, kdy by pořizovací náklady např. na odlévací 

formu či nové frézovací nože mnohonásobně prodražily jeho celkovou cenu [1]. 

RP je metoda zabývající se stavbou fyzických prototypových součástí a sestav. Tato 

metoda využívá virtuální model z libovolného systému CAD podporujícího tvorbu objemového 

či plošného modelu. Ten lze také získat naskenováním reálné součásti, čímž se získá virtuální 

model, který se nadále používá. Podle různých metod RP je vytvořena z daných vrstev reálná 

součást [2, 3]. 

V dnešní době jsou nejčastěji používány tiskárny využívající metody Fused Deposition 

Modeling (FDM), zejména kvůli své nenáročnosti na zázemí. Podstata metody spočívá  

v rozřezání příslušného modelu a navržených podpůrných částí na předem definované vrstvy. 

Natavováním termoplastického materiálu v trysce jsou vrstvy postupně nanášeny na sebe. 

Podpůrný materiál se posléze odstraňuje mechanickou nebo chemickou cestou. Mezi nejčastěji 

používané materiály se řadí ABS, ABSplus, vosk, polykarbonát atd. Tím lze dosáhnout 

složitých tvarů, které jsou běžnými obráběcími metodami nevyrobitelné [2, 3, 4]. 

V této práci je ukázán postup použití metody FDM při výrobě vybraných koupelnových 

doplňků. Práce nám pomůže pochopit, jak se vytvoří pomocí softwaru Autodesk Inventor 

virtuální model, který se posléze převede na formát *.stl. Model v tomto formátu byl vytisknut 

na zařízení uPrint a s jeho pomocí byla vytvořena silikonová forma, která slouží pro odlití 

potřebného počtu zvoleného koupelnového doplňku. Bakalářská práce je ukončena  

technicko-ekonomickým zhodnocením, které porovnává náklady vytisknutého a odlitého 

modelu.
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1 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ 

 

Koupelnové doplňky jsou nedílnou součástí každé koupelny. Ačkoli bývají často 

podceňované, dokážou perfektně doladit interiér koupelny. Dodávají jí funkčnost, praktičnost 

a dokonale ucelí její vzhled [5]. 

Už od starověku byly ve vyspělých městech veřejné lázně středem dění. Bohatí občané  

i chudší vrstvy se zde scházeli, aby očistili svá těla a diskutovali o závažných  

i méně naléhavých záležitostech. Od té doby prošlo vybavení veřejných lázní a později 

soukromých koupelen dlouhým vývojem. Největší změny nastaly v posledních několika 

stoletích s objevem nových materiálů a rozšířením strojní výroby. Následující podkapitoly 

se zabývají nejčastěji používanými materiály pro výrobu koupelnových doplňků, jejich 

vlastnostmi a přehledy firem zabývajících se danou problematikou. 

 

 

1.1 Porcelánové, keramické a skleněné doplňky 

 

Mezi první novodobé koupelnové doplňky se řadí výrobky z porcelánu, který byl  

do Evropy dovážen z Číny. V Evropě se povedlo rozluštit tajemství složení porcelánu teprve 

začátkem 18. stolení, v našich zemích se první porcelánky začaly zakládat ještě téměř o století 

později. S objevem nových slitin kovu, jeho povrchových úprav a především plastů pozice 

porcelánu ustoupila, ale své pevné místo mezi základními materiály na výrobu koupelnových 

doplňků si drží dodnes [6]. 

Porcelán stejně jako sklo se vyznačuje vysokou odolností vůči vlhkosti. U keramiky  

se odolnost může ještě navýšit glazurováním. Jedná se o tenký sklovitý povlak, který vzniká 

nanášením rozdrcené směsi příslušných složek smíchaných s vodou  

na přežahnutou keramiku, kde se nechá v určitém rozmezí teplot spéct. Dalšími kladnými 

vlastnosti těchto materiálů jsou odolnost proti vnějším vlivům a rychlým změnám teploty. 

Naopak se vyznačují vysokou křehkostí a velmi nízkou pružností. Skleněné výrobky jsou  

do prodejen dodávány v mnoha variantách provedení jako např. matné či rosené sklo  

[6, 7]. 

Mezi nejvýznamnější české výrobce keramických a skleněných koupelnových doplňků 

patří firma Romvel, s.r.o., která vydává produkty pod názvem NIMCO  

(viz obr. 1.1). Další českou firmou zabývající se problematikou koupelen je SIKO KOUPELNY 

a.s. Ta produkuje široký sortiment značek keramických koupelnových doplňků. Za zmínku 

určitě stojí např. značka Optima a KEUCO. 
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Obr. 1.1 Keramický dávkovač mýdla značky NIMCO [8]. 

 

1.2 Plastové koupelnové doplňky 

 

S objevem prvních syntetických plastů na přelomu 19. a 20. století nastala nová éra  

v mnoha odvětvích průmyslu. Plast začal postupně nahrazovat kovové, keramické  

a dřevěné výrobky díky jednoduchosti výroby, výborným mechanickým a fyzikálním 

vlastnostem, tvarové variabilitě a hlavně řádově nižší ceně. Do běžných domácností 

se plasty masivně rozšířily po II. světové válce, kde výrazně zasáhly i koupelnový sortiment 

[7]. 

 

1.2.1 Polyresin 

 

Polyresin je pryskyřicová sloučenina, která se vyznačuje mimořádnou poddajností  

při zahřátí, a tudíž může být vytvarována do pestrých tvarů. Zároveň platí, že tato sloučenina  

je téměř nerozbitná. Mezi její další vlastnosti patří výborná odolnost proti povětrnostním 

vlivům a celková trvanlivost [5]. 

Česká firma zabývající se výrobou koupelnových doplňků je firma UBC s.r.o. (dříve 

SAPHO s.r.o.), která produkuje polyresinové výrobky pod značkou AQUALINE. Z dalších 

značek mohou být jmenovány např. značky NIMCO nebo Optima, jejíž výrobek je uveden   

na obr. 1.2). 
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Obr. 1.2 Polyresinová mýdlenka značky OPTIMA [5]. 

 

1.2.2 Polyvinylchlorid (PVC) 

 

 Polyvinylchlorid je jedním z nejpoužívanějších plastů, a to zejména díky vysoké 

trvanlivosti, snadné údržbě, jednoduchosti výroby a tím i přijatelné ceně. Konečný tvar získává 

roztavením polymeru, který je pak, stejně jako polypropylen, formován např. vytlačováním 

nebo vstřikováním [9]. 

 Na obr. 1.3 je uveden příklad koupelnových doplňků z PCV, které jsou obsaženy 

v sortimentu značky NIMCO. 

 

 

Obr. 1.3 Pohárek na kartáčky z PVC značky NIMCO [8]. 
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1.2.3 Polypropylen (PP) 

 

 Polypropylen patří stejně jako PVC k nejčastějším termoplastickým materiálům. Má 

zastoupení, ať už v barevném, nebo čirém provedení, v široké škále aplikací. V koupelnových 

prostorách je využíván díky své vynikající mechanické a chemické odolnosti. Vlastnosti PP 

mohou být upraveny dle potřeby použitou polymerací a zvolenými katalyzátory [10]. 

 U švédské společnosti IKEA se vyrábějí polypropylenové koupelnové doplňky např. 

v koupelnové sérii ENUDDEN (viz obr. 1.4). 

 

 

Obr. 1.4 Sada PP doplňků v sérii ENUDDEN [11]. 

 

1.3 Kovové koupelnové doplňky 

 

Lidstvo zná tajemství výroby kovů už od starověku. V té době vyspělé civilizace 

používaly kovy jako měď nebo olovo mimo jiné na výrobu vodovodních potrubí dovádějících 

vodu do lázní a svých domovů. Za typické vybavení koupelen ovšem lze považovat  

až měděné nebo pocínované vany a mísy z druhé poloviny 18. století, později litinové vany  

se smaltovaným povrchem [12]. 

V dnešní době jsou používány v rámci koupelnových doplňků nejčastěji pochromované 

materiály. Chrom se vyznačuje vysokou tvrdostí, vysokou chemickou odolností a velmi nízkou 

reaktivitou, což jsou ideální povrchové vlastnosti pro prostor s předpokládaným výskytem 

vlhkosti [13]. 

Mezi další využívané kovy lze zařadit mosazné výrobky, které jsou charakteristické svou 

typickou barvou, a korozivzdornou ocel. 

Na českém trhu se výrobou kovových doplňků zabývá BEMETA DESIGN s.r.o. 

produkující vysoce kvalitní doplňky jak kovové (viz obr. 1.5), tak i v kombinaci kovu se sklem. 

Další firmou je NOVASERVIS spol. s r.o., která se proslavila svou značkou METALIA. 
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Obr. 1.5 Nerezový dávkovač mýdla značky BEMETA [5]. 

 

1.4 Dřevěné koupelnové doplňky 

 

 Už po tisíciletí je dřevo vyhledávaný materiál pro vybavení domácností,  

v koupelnách se ovšem objevuje výjimečně. Navzdory tomu dřevěný nábytek a doplňky 

pomáhají koupelnám vytvořit ideální atmosféru pro odpočinek [14].  

V dnešní době se pro výrobu koupelnových doplňků nejčastěji používají exotické 

dřeviny, jako jsou brazilská massaranduba a Handroanthus (známý jako ipé) nebo teka 

obrovská. Na obr. 1.6. je zobrazen bambus pocházející z jihovýchodní Asie. Z vhodných dřevin 

rostoucích v našich zeměpisných šířkách může být zmíněn dub nebo jasan. Po opracování,  

ať už třískovým obráběním nebo lepením, se povrch vyleští na požadovanou drsnost a je vhodné 

ho ošetřit speciálními vosky, laky nebo oleji [14]. 

Bambusové a další dřevěné doplňky lze najít v katalozích firem pod značkami Optima, 

NIMCO, AQUALINE aj. 

 

 

Obr. 1.6 Dřevěné doplňky značky Optima [5].
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2 CHARAKTERISTIKA A ROZBOR APLIKOVANÉHO MATERIÁLU 

  

Při výběru vhodného materiálu na výrobu koupelnových doplňků hraje zásadní roli místo, 

na kterém budou dané materiály použity. V případě této bakalářské práce budou vytisknuté 

modely, případně odlitý doplněk, umístěny v koupelně rodinného domu.   

Při výběru materiálů byl tedy kladen důraz zejména na chemickou stálost (odolnost vůči 

vlhkosti) a snadnou údržbu. V kapitole 2.3 jsou pro komparaci uvedeny kovové materiály, které 

využívá aditivní metoda Fused Deposition Modeling of metals (FDMm) [15]. 

 

2.1 Tiskárna Dimension uPrint 

 

Pro potřebu 3D tisku modelů koupelnových doplňků bylo použito zařízení uPrint  

od firmy Stratasys, které je zobrazeno na obr. 2.1. Tento typ tiskárny je vhodný pro širokou 

škálu odvětví průmyslu, zdravotnictví, umění aj. Její přednosti spočívají v možnosti 

nepřetržitého provozu díky použití druhé přídavné zásobníkové komory, vysoké spolehlivosti 

modelování a jednoduché obsluze. Zásobník je rozdělený na dvě části. První část je určena  

pro cívku s modelovacím materiálem (v našem případě ABSplus plast v barvě slonové kosti), 

druhá část pro cívku s podpůrným materiálem. Plastová vlákna jsou z obou cívek přiváděna 

přes podávací systém do předehřáté tiskové hlavy, odkud je daný materiál nanášen na stavěcí 

podložku. Doporučená tloušťka vrstvy materiálu pro přesné nanášení je výrobcem uvedena 

0,254 mm. Plast je nanášen do modelovacího prostoru o velikosti 203 x 152 x 152 mm.  

U rozměrných modelů je možnost úspory materiálu využitím režimu Sparse. Jedná  

se o snížení vnitřní hustoty, kterým lze ušetřit až 80 % modelovacího materiálu. Před použitím 

režimu by se ovšem mělo brát v úvahu následné využití modelu [16, 17]. 

Celkový proces výroby se dá zjednodušeně popsat ve třech krocích. Jedná  

se o vymodelování a převedení modelu do požadovaného formátu *.stl, následuje vlastní 

vytisknutí požadovaného modelu a nakonec odstranění podpůrného materiálu. 

 

  

Obr. 2.1 3D Tiskárna Dimension uPrint. 
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2.2 Materiály používané aditivní metodou Fused Deposition Modeling 

 

V posledních letech došlo v oblasti vývoje materiálů využívaných aditivní metodou FDM 

k velkému rozmachu. Díky tomu se začaly produkty šířit do většiny průmyslových odvětví, kde 

nyní mají nezanedbatelný význam při tvorbě např. prototypů. Na konci kapitoly je přidán 

přehled shrnující klady a zápory zmíněných materiálů [18, 19, 20]. 

 

2.2.1 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

 

Jedná se o nejrozšířenější plast používaný k 3D tisku, jehož vytisknuté modely dosahují 

až 80% pevnosti ABS plastu vstřikovaného do formy. Oproti PLA se vyznačuje vyšší 

houževnatostí a tepelnou odolností, nicméně během tisku může uvolňovat více potenciálně 

nebezpečných látek. Za stálé teploty je ovšem zdravotně nezávadný. Dosahuje meze pevnosti 

22 MPa a dokáže se prodloužit o 6 % bez porušení [19, 20]. 

 

2.2.2 ABSplus 

 

Materiál vyznačující se svou odolností vůči okolnímu prostředí (vlhkosti), deformacím, 

změně tvaru a objemu při tuhnutí. Jeho výsledná pevnost je až o 40 % větší než u klasického 

ABS plastu. Vyrábí se v široké škále barev [18, 21]. 

Jedná se o materiál použitý při tisku modelů této práce. 

 

 

2.2.3 ABS – M30 

 

Termoplast vhodný na výrobu prototypů a součástí pro běžné využití, u kterých  

se požaduje rozměrová stálost.  Je o 25 až 75 % pevnější než ABS, má hladší povrch částí 

s jemnějšími detaily a zvýšenou odolnost proti tahu, rázu a ohybu. Jeho odolnost zapříčiňují 

zesílené vazby v nanášených vrstvách [18, 19]. 

 

2.2.4 ABS – M30i 

 

Biokompatibilní materiál, který se sterilizuje pomocí záření gama nebo etylen oxidu. Je 

určen zejména pro medicínský, farmaceutický a potravinářský průmysl pro svou zdravotní 

nezávadnost podle ISO 10993 [18, 21]. 
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2.2.5 ABSi 

 

Průsvitný materiál, vyznačující se dobrou kombinací estetických a mechanických 

vlastností, zejména vysokou odolností proti nárazu. Své uplatnění našel hlavně 

v automobilovém průmyslu při konstrukci světlometů, kde může nabývat čiré, červené  

a jantarové barvy [18, 19, 21]. 

 

2.2.6 ABS ESD7 

 

Odolný termoplast použitelný pro strojní vybavení jako např. upínky a držáky  

pro montáž elektroniky, lze provést elektrostatická disipace [19, 21]. 

 

2.2.7 PC – ABS  

 

Materiál kombinující požadované vlastnosti ABS a PC s vyšší celkovou odolností proti 

nárazu. Je charakteristický vynikajícími mechanickými vlastnostmi a tepelnou odolností jako 

PC a zároveň si zachovává přijatelné povrchové vlastnosti [18, 19]. 

 

2.2.8 PC (Polycarbonate) 

 

Jedná se o nejpoužívanější průmyslový termoplast. Mezi jeho vlastnosti se řadí vysoká 

pevnost v tahu a v ohybu, čímž je vhodný pro vysoce namáhané prototypy. Dále se vyznačuje 

přesností výroby, stálostí a celkovou tepelnou odolností [18, 21]. 

 

2.2.9 PC – ISO 

 

Biokompatibilní materiál (ISO 10993) využívaný převážně pro medicínský, 

farmaceutický a potravinářský průmysl. Sterilizuje se pomocí záření gama nebo etylen oxidu. 

Má obdobné vlastnosti jako ABS – M30i, liší se pouze vyšší pevností, zdravotní nezávadností 

a žáruvzdorností [18, 19, 21]. 

 

2.2.10 ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) 

 

Termoplast, vyráběný v mnoha barevných provedeních. Kombinuje dobré mechanické 

vlastnosti s kvalitním povrchem vytisknutého dílu. Využívá se k výrobě pevných prototypů  

a součástí, jako např. elektrických pouzder a držáků sportovního vybavení. Jeho barva na slunci 

nebledne, takže je vhodný také pro venkovní použití [21]. 
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2.2.11 Nylon 6 

 

Materiál typický svou odolností, nerozbitností a hladkým povrchem. Má nejlepší 

kombinaci pevnosti a houževnatosti ze všech dostupných plastů, které využívá metoda FDM. 

Nylon 6 má širokou škálu uplatnění v automobilovém průmyslu, při vývoji průmyslových 

strojů a ve sportovním vybavení. Lze ho nalézt při tvorbě prototypů vyžadujících dobré 

mechanické vlastnosti, jako jsou např. pedály, kliky, ozubená kola nebo ložiska [21]. 

 

2.2.12 Nylon 12 

 

Jedná se o materiál vyhledávaný zejména pro svou vynikající pevnost v tahu a odolnost 

proti únavě. Vyznačuje se největší odolností proti nárazu z používaných plastů  

u metody FDM, také nejvyšší laminací v ose Z a chemickou odolností. Své uplatnění našel 

v automobilovém a leteckém průmyslu [21]. 

 

2.2.13 PPSF / PPSU 

 

Sterilizovaný materiál s největší tepelnou a chemickou odolností mezi FDM plasty. 

Sterilizace probíhá za pomoci plazmy, EtO, párou v autoklávu, chemikáliemi nebo radiací.  

I díky svým dobrým mechanickým vlastnostem našel využití v automobilním, leteckém  

a vesmírném průmyslu [18, 21]. 

 

2.2.14 ST – 130 

 

Materiál, který lze vytvrzovat v autoklávu, a to díky své odolnosti proti teplu a tlaku. Byl 

vyvinut a testován především pro tzv. obětní nástroje.  Je využíván především pro duté součásti, 

jelikož se po vytvrzení může snadno rozpustit, a tím ušetří další sekundární operace, jako např. 

tvorbu forem [21]. 

 

2.2.15 ULTEM 1010 

 

Termoplast charakteristický výbornou pevností, chemickou odolností, tepelnou stabilitou 

a schopností odolávat páře v autoklávu. Je k dispozici ve více třídách kvality materiálu. Může 

se využívat v potravinářských i medicínských aplikacích. Díky mechanickým vlastnostem našel 

své uplatnění také v automobilovém a vesmírném průmyslu [21].  

 

2.2.16 ULTEM 9085 

 

Nehořlavý materiál vyvinutý pro aplikace, které vyžadují dobrou tepelnou a chemickou 

odolnost. Je ideální pro  výrobu  automobilových,  leteckých a  vojenských  součástek.  K jeho  
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využití přispívá také výborný poměr pevnosti a hmotnosti, jeho certifikace a hodnocení FST 

(Flame, Smoke and Toxicity) [18, 19, 21]. 

 

2.2.17 PLA (Polyactid Acid) 

 

Patří k nejpoužívanějším materiálům pro 3D tisk. Tento termoplast je vyráběn 

z obnovitelných zdrojů a je biologicky odbouratelný. Vyznačuje se dobrou kvalitou povrchu, 

odolností proti UV záření, velmi dobrou pevností a tvrdostí. Na druhou stranu se jedná o křehký 

materiál se špatnou odolností proti vlhkosti, který se dá jen obtížně lepit [20].  

 

2.2.18 PET (Polyethylene Terephthalate) 

 

Recyklovatelný materiál s vynikající odolností proti chemikáliím a vlhkosti. Vyznačuje 

se také nízkým opotřebením. Po dokončení požadovaného tvaru se může natřít akrylovými 

barvami, případně slepit dle potřeby. Zejména pro svou odolnost a nezávadnost je využíván 

především v potravinářském a chemickém průmyslu [20]. 

 

2.2.19 TPU (Thermoplastic Polyurethane) 

 

Flexibilní materiál, který vyniká dobrou odolností proti opotřebení a inertností  

při styku s oleji a tuky. Mezi jeho nevýhody patří následné složité dokončovací procesy včetně 

případného lepení. Své uplatnění našel v automobilovém a elektronickém průmyslu [20]. 

 

Tab. 2.1 Shrnutí výhod a nevýhod plastových materiálů [18, 19, 20, 21, 22]. 

Materiál Výhody Nevýhody 

ABS Houževnatost, tepelná odolnost Zápach a potenciálně škodlivé látky 

při tisku, odolnost proti UV záření 

ABSplus Odolnost vůči deformacím, 

okolnímu prostředí, změně tvaru a 

objemu při tuhnutí, pevnost 

Nižší hodnota meze ohybu a 

elasticita 

ABS – M30 Rozměrová stálost, pevnost, 

kvalita povrchu, odolnost proti 

tahu, rázu a ohybu 

Oproti ostatním uvedeným plastům 

nižší pevnost v tahu 

ABS – M30i Biokompatibilnost, sterilizace, 

zdravotní nezávadnost 

Oproti ostatním uvedeným plastům 

nižší pevnost v tahu, jedno barevné 

provedení 

ABSi Průsvitnost, odolnost proti nárazu Tepelná odolnost 
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ABS ESD7 Odolnost, elektrostatická disipace Elasticita, jedno barevné provedení 

PC - ABS Odolnost proti nárazu, tepelná 

odolnost, kvalita povrchu 

Jedno barevné provedení 

PC Pevnost v tahu a ohybu, přesnost, 

stálost, tepelná odolnost 

Odolnost proti UV záření 

PC - ISO Biokompatibilnost, sterilizace, 

zdravotní nezávadnost, 

žáruvzdornost, pevnost 

Pouze mechanické odstraňování 

podpor 

ASA Dobré mechanické vlastnosti, 

kvalitní povrch, odolnost proti 

slunečnímu záření 

Vrubová houževnatost, jedno 

barevné provedení 

Nylon 6 Nejlepší kombinace pevnosti a 

houževnatosti, odolnost, 

nerozbitnost, hladký povrch 

Odolnost proti vlhkosti, potenciálně 

škodlivé látky při výrobě 

Nylon 12 Pevnost v tahu, odolnost proti 

únavě a proti nárazu, laminace 

v ose Z, chemická odolnost 

Potenciálně škodlivé výpary při 

tisku, odolnost proti vlhkosti 

PPSF/PPSU Sterilizace, tepelná a chemická 

odolnost 

Pouze mechanické odstraňování 

podpor, elasticita, jedno barevné 

provedení, vrubová houževnatost 

ST - 130 Odolnost proti teplu a tlaku, 

rozpustitelnost 

Vysoká cena 

ULTEM 1010 Pevnost, chemická a tepelná 

odolnost 

Jedno barevné provedení 

ULTEM 9085 Nehořlavost, telená a chemická 

odolnost, pevnost, elasticita 

Pouze mechanické odstraňování 

podpor 

PLA Biologicky odbouratelný, kvalita 

povrchu, pevnost, tvrdost, 

odolnost proti UV záření 

Křehkost, odolnost proti vlhkosti, 

lepení 

PET Odolnost proti chemikáliím a 

vlhkosti, lepení 

Elasticita  

TPU Odolnost proti opotřebení, 

chemická odolnost, flexibilita 

Složité dokončovací procesy, lepení 
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2.3 Materiály používané aditivní metodou Fused Deposition Modeling of metals 

(FDMm) 

 

Studium aditivní metody FDM přineslo mnoho nových poznatků o možnostech rozšíření 

využití této metody v dalších oblastech. Jednou z těchto modifikací se stala také aditivní metoda 

FDMm, která byla vytvořena pro výrobu prostorových kovových součástí a také pro 

elektronické aplikace. Mezi hlavní výhody této metody, oproti např. spékání nebo výroby 

tavením, je levnější vstupní materiál a dostupnost zařízení na trhu. Hlavní nevýhody zahrnují 

omezení na nízkou teplotu a nízké síly. Dále je zde možnost oxidace během tisku kvůli okolním 

neinertním prostředím [15]. 

  

2.3.1 Bi58Sn42 

 

Eutektická slitina, která se při tisku nahřívá na teplotu 210 °C. Teplo je dodáváno u obou 

slitin za pomoci topné spirály. Materiál je nanášen ve vrstvách o tloušťce 0,74 mm a šířce  

1,24 mm. Dosahuje meze pevnosti 51,7 MPa a může být prodloužen bez porušení až o 35 %. 

Využívá se také v elektronickém průmyslu jako bezolovnatá pájka [15]. 

 

2.3.2 Sn60Bi40 

 

Neeutektická sloučenina, která se nanáší na podložku při teplotě 220 °C. Vrstvy slitiny 

jsou aplikovány na podložku ve vrstvě 0,71 mm a šířce 1,12 mm, což jsou přibližně stejné 

hodnoty jako u Bi58Sn42. Jeho mez pevnosti má hodnotu 52,5 MPa a dokáže se prodloužit bez 

porušení až o 35 %. Tato slitina má taktéž své zastoupení v elektronickém průmyslu [15]. 

 

 

2.4 Materiály využité při povrchové úpravě vytisknutého modelu, tvorbě silikonové 

formy a následném odlévání plastu 

 

Po vytisknutí modelů na 3D tiskárně Dimension uPrint, následném odstranění 

podpůrného materiálu a tvorby odlitku bude zapotřebí u produktů provést různé povrchové 

úpravy za účelem dosažení požadovaných vlastností. K tomuto účelu poslouží následující 

přípravky. 

 

2.4.1 Univerzální plnič MOTIP 4064 a brusný papír (P-400, P-600, P-800) 

Rychleschnoucí plnič s kvalitním krytím drobných nerovností ploch, ať už dřevěných, 

nebo kovových materiálů. V našem případě byl použit na ABSplus plast, kde ovšem taktéž 

splnil svou úlohu bez jakýkoliv potíží. Používá se kvůli dobrým plnicím vlastnostem, vysoké 

přilnavosti a ochraně proti korozi. Je možné ho snadno přebrousit, ať už na sucho, nebo  

na mokro (od velikosti zrna brusného papíru 400) a je možné ho přestříkat všemi druhy laků  

a barev [23]. 
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Pro následné ruční broušení byl použit brusný papír, jehož plochu tvořila zrna korundu 

(zrnitosti 400, 600, 800) s pryskyřicovým pojivem vhodná pro broušení za sucha i za mokra 

[24]. 

 

2.4.2 Silastic T-4 

 

Dvousložkový silikonový kaučuk, u kterého nastává pouze velmi malé smrštění  

po ochlazení, si zachovává dobrou rozměrovou odolnost, tvrdost a flexibilitu. V případě 

potřeby je zde možnost urychlení vytvrzení dodávaným teplem. Navzdory tomu se jedná  

o vhodný materiál pro aplikaci u vysokých teplot. Po vytvrzení má průsvitnou barvu; díky tomu 

usnadňuje následné řezání linií oddělujících model. Je využíván převážně pro malosériovou 

výrobu, výrobu prototypů a jako vysokopevnostní guma na výrobu forem [25]. 

 

2.4.3 EBALTA SG 2000 A+B 

 

Kvalitní rychleschnoucí pryskyřice bez plniva skládající se z pryskyřice a tužidla.  

Pro splnění požadovaných vlastností se může plnivo přidat po smíchání obou předchozích 

komponent. Vyznačuje se výbornou tekutostí a po dokonalém vytvrzení také vysokou pevností 

a tepelnou odolností. Uplatňuje se především jako jaderníky, slévárenské modely, formovací 

desky a při výrobě prototypů ve slévárenském průmyslu [26]. 

 

2.4.4 Materiály použité při konečné povrchové úpravě 

 

 Při finální povrchové úpravě byl brán ohled na skutečnost, že modely koupelnových 

doplňků zahrnují dva druhy materiálů. Jedná se o vytisknuté modely, jejichž povrch je upraven 

již zmíněným univerzálním plničem, a dále o modely odlité z rychleschnoucí pryskyřice za 

pomoci silikonové formy. 

 Na vytisknuté modely byla nejdříve nanesena protikorozní základová barva s vysokou 

přilnavostí. Barva se vyznačuje odolností proti atmosférickým vlivům a agresivním chemickým 

činidlům. Na základovou barvu byla použita krycí barva Aerosol Art RAL 7011, která je stálá 

a odolná vůči vlivům počasí, poškrábání a nárazům [27,28]. 

 Koupelnové doplňky odlité z plastu byly před nanesením základové a krycí barvy 

ošetřeny rychleschnoucím bezbarvým základem na plasty Plastic Primer, čímž bylo 

zabezpečeno propojení povrchu plastu s nanesenými vrstvami [29]. 
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3 KONTRUKCE MODELŮ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ POMOCÍ 

PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 

 

V této kapitole je popsán postup tvorby jednoho vybraného modelu koupelnového 

doplňku v 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Zbylé modely byly vytvořeny 

analogickými postupy, které popisují následující kapitoly.  

 

3.1 Představení softwaru Autodesk Inventor 

 

Autodesk Inventor se řadí mezi světově neprodávanější aplikace pro tvorbu 3D modelů. 

První verze se vyvíjela 3 roky a na trh byla uvedena již v roce 1999 pod názvem Inventor 1. 

Jako nejnovější verze byl vyvinut Inventor 2017. Na tvorbu modelů a následné převedení  

do formátu *.stl byla použita studentská verze produktu Autodesk Inventor Professional 2016 

[30]. 

Společnost Autodesk, jak již bylo zmíněno, umožňuje studentům používat po bezplatné 

registraci některé své produkty. Uživatelsky přívětivý software Autodesk Inventor Professional 

2016 zahrnuje ve své nabídce mnoho funkcí a doplňků. Po spuštění programu si lze vybrat mezi 

vytvořením součásti (norma.ipt, plech.ipt) nebo sestavy (norma.iam, svařenec.iam). 

Z uvedených možností je následně možnost vytvořit výkresovou dokumentaci (norma.dwg, 

norma.idw), případně prezentaci (norma.ipn). Mezi hlavní přednosti programu patří vzájemné 

propojení výkresové dokumentace, součástí i sestav, takže po jakékoliv změně rozměru, 

geometrie či parametru se automaticky aktualizují všechny potřebné soubory obsahující 

pohledy, vazby, řezy, kusovníky aj. [31].  

 

3.2 Tvorba modelu stojanu na kartáčky 

 

Stojan na kartáčky se skládá ze dvou poddílů, které budou k sobě následně přilepeny 

sekundovým lepidlem. V experimentální části a v technicko-ekonomickém zhodnocení bude 

uveden a popsán hlavní důvod, proč nebyla součást vymodelována a vytisknuta jako jeden 

celistvý model. 

 

3.2.1 Konstrukce spodního dílu sestavy 

 

Po spuštění programu Autodesk Inventor Professional 2016 bylo nejprve potřeba založit 

nový projekt s názvem KOUPELNOVÉ DOPLŇKY a poté byla vytvořena nová součást 

s názvem Stojan_na_kartacky_1.ipt. 

Otevřením vytvořeného souboru se otevře základní nabídka pro modelování součásti. 

V prvním kroku byla zvolena funkce „Vysunutí“ a potvrzena volba „Vytvořit 2D náčrt“. Poté 

byla vybrána rovina, ve které se vytvořil náčrt kružnice o poloměru 70 mm. Pro dokončení 

operace bylo znovu vybráno vysunutí a nastaveno vytažení podstavy o 25 mm podle obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Vysunutí podstavy spodního dílu [31]. 

 

Dalším krokem bylo odebrání materiálu za pomoci dvou oblouků, jejichž středy byly 

umístěny ve vzdálenosti 35 mm. Na obr. 3.2 je zobrazen ekvivalentní postup jako u předchozí 

úlohy, ale při dokončování operace bylo nastaveno odebírání materiálu s celkovou hodnotou  

70 mm (35 mm v obou směrech) od roviny náčrtu. 

 

 

Obr. 3.2 Odebrání materiálu podstavy [31]. 

 

Dále bylo potřeba vytvořit dutinu ze strany odebraného materiálu v předchozím kroku. 

Pro tenhle účel byl zvolen nástroj „Skořepina“, kde byla vybrána plocha, od které se bude 

odebírat materiál a podle obr. 3.3 nastavena tloušťka stěn skořepiny na 4 mm. Pro tuto aplikaci 

se mohlo opět využít příkazu „Vysunutí“.  
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Obr. 3.3 Vytvoření skořepiny [31]. 

 

V následujícím kroku byl vztyčen nosník pro uchycení druhé části modelu. Pro tuto úlohu 

byla využita funkce „Rotace“. Ve zvolené předdefinované rovině byl vytvořen náčrt nosníku  

a náčrt byl dokončen. Poté byl znovu zvolen příkaz „Rotace“, který automaticky označil 

vytvořenou plochu pro orotování, která je zaznačena na obr. 3.4. Krok byl dokončen vybráním 

požadované osy rotace. 

 

Obr. 3.4 Vysunutí vzpěry [31]. 

 

 

V dalším kroku byl na vzniklém nosníku z horní strany po zvolení funkce „Vysunutí“ 

vytvořen náčrt, kde za pomoci předvoleného nástroje „Polygon“ byl po nastavení počtu stran 

vytvořen šestihran. Po potvrzení náčrtu bylo nastaveno odebírání materiálu do hloubky 10 mm  
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(viz obr. 3.5). Materiál byl odebrán z důvodu mechanického spojení obou součástí stojanu  

na kartáčky. 

 

 

Obr. 3.5 Tvorba spojovacího otvoru [31]. 

 

Po předchozích úkonech byl nakreslen náčrt do podstavy ve tvaru osového kříže, přičemž 

každý kříž měl šířku ramen 4 mm a byl vysunut o 3 mm. Na obr. 3.6 je znázorněn vzniklý kříž, 

který byl vytvořen z důvodu vymezení prostoru pro každý ze 4 kartáčků na zuby. 

 

 

Obr. 3.6 Vysunutí osového kříže [31]. 

 

V posledních krocích byla postupně používána funkce „Zaoblení“, kde byly vybírány 

hrany a nastavovány poloměry zaoblení dle potřeby. Konečná podoba spodní části stojanu  

na kartáčky je zobrazena na obr. 3.7. 
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Obr. 3.7 Stojan_na_kartacky_1 [31]. 

 

3.2.2 Konstrukce horního dílu sestavy 

 

Do již vytvořeného projektu byla vytvořena nová součást, která byla pojmenována 

Stojan_na_kartacky_2. 

Na začátku bylo potřeba vytvořit válec požadovaného průměru a výšky. V programu 

Autodesk Inventor Professional existuje několik způsobů, jak válec vytvořit. Úloha byla 

ekvivalentní počáteční úloze v předchozí kapitole při stavbě spodní části stojanu na kartáčky. 

Na obr. 3.8 je tedy opět zobrazeno použití funkce „Vysunutí“, ve které byl vytvořen náčrt 

kružnice o průměru 70 mm, která byla vysunuta do výšky 14 mm. 

 

 

Obr. 3.8 Vysunutí válce vrchního dílu [31]. 
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V dalším kroku byl v rovině obsahující osu válce vytvořen náčrt dvou kružnic s průměry 

145 mm a 155 mm. První kružnice s průměrem 145 mm byla definována průměrem a dvěma 

rohovými body promítnutého válce, druhá kružnice pak středem a bodem na vzdálenější straně 

válce. Na obr. 3.9 je znázorněno mezikruží vymezené dvěma souosými kružnicemi a při zvolení 

příkazu „Vysunutí“ odstraněno jeho okolí. 

 

 

Obr. 3.9 Odebrání materiálu pomocí mezikruží [31]. 

 

Při následujícím kroku byl vytvořen náčrt v rovině dotýkající se tečně pomyslné podstavy 

tělesa. Náčrt zobrazený na obr. 3.10 má za úkol rozdělit, stejně jako v předchozím dílu, prostor 

pro každý kartáček. Byly vytvořeny dvě souosé kružnice s poloměry 20 mm a 60 mm, mezi 

kterými byl obdobně jako u spodního dílu sestavy vytvořen osový kříž s šířkou ramen 4 mm. 

Po zvolení nástroje „Vysunutí“ a následném nastavení odebrání materiálu byly vybrány 

vytvořené oblasti vymezené mezikružím a čtyřmi vzniklými rameny. 

 

 

Obr. 3.10 Vytvoření prostorů pro kartáčky [31]. 
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V dalším pokračování tvorby modelu bylo potřeba vytvořit šestihran, jehož protilehlé 

strany budou od sebe vzdáleny 6,6 mm. Rozdíl velikostí šestihranu obou částí činí 0,4 mm. Tato 

vzdálenost byla zvolena kvůli smontovatelnosti s ohledem na možné nepřesnosti při tisku. 

K této úloze byl opět použit nástroj „Vysunutí“, kde byl požadovaný šestihran nakreslen  

a následně vytažen. Bylo ovšem důležité uvědomit si, že základní plocha podstavy se tělesa 

dotýká pouze tečně, tudíž by vznikl mezi tělesem a vytisknutým šestihranem po obou stranách 

prázdný prostor. Při příkazu vysunutí byla tedy vybrána možnost vysunout náčrt nesymetricky 

podle zvolené roviny. Na obr. 3.11 je zobrazeno funkční vysunutí pro spojení obou částí, které 

činí 9,5 mm. Zde byla zvolena vůle 0,5 mm. Šestihran by šel taktéž vytvořit pomocí příkazu 

„Rovina“ a následném vybrání možnosti „Odsazení od roviny“, kde by byla nastavena 

požadovaná vzdálenost rovin a šestihran by byl vysunut do tělesa. 

 

 

Obr. 3.11 Vytvoření spojovacího čepu [31]. 

  

Jako poslední krok bylo zapotřebí zaoblit postupně vzniklé hrany. K tomuto účelu byl 

vybrán nástroj „Zaoblení“ a nastaven poloměr 2 mm. Výsledný tvar je znázorněn na obr. 3.12. 

 

Obr. 3.12 Stojan_na_kartacky_2 [31]. 
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3.2.3 Vytvoření sestavy stojanu na kartáčky 

 

Po dokončení obou předchozích součástí bylo třeba vytvořit nový soubor 

Stojan_na_kartacky.iam. Do vytvořeného souboru byly použitím aplikace „Umístit“ vloženy 

soubory Stojan_na_kartacky_1.ipt a Stojan_na_kartacky_2.ipt. Poté, co byly oba modely 

vloženy do jednoho souboru, je možné je vůči sobě libovolně polohovat a vytvořit mezi nimi 

vazby omezující jejich vzájemný pohyb. 

Pro vzájemné zavazbení obou součástí byl použit pouze jeden typ vazby „Proti sobě“. 

Obr. 3.13 popisuje tvorbu jedné ze tří použitých vazeb. 

Celá sestava Stojan_na_kartacky je zobrazena na obr. 3.14. 

 

Obr. 3.13 Vazby v sestavě [31]. 

 

Obr. 3.14 Sestava Stojan_na_kartacky [31].
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Tato kapitola je věnována popisu kroků, které následují po vymodelování daných 3D 

modelů. Jedná se o možnosti nastavení tisku v programu CatalystEX, výrobu součástí  

na zařízení Dimension uPrint, následnou úpravu jejich povrchů, tvorbu silikonové formy  

pro vybraný model a jeho následné odlití z pryskyřice. 

 

4.1 Převod do formátu *.stl 

 

Zařízení Dimension uPrint nepodporuje formát *.ipt, ve kterém jsou součásti 

produkované softwarem Autodesk Inventor standardně ukládány. Bylo tedy nutné převést daný 

formát do formátu *.stl. Autodesk Inventor, stejně jako většina 3D CAD programů, poskytuje 

možnost tohoto převodu za pomoci funkce „Exportovat“, kde se při další volbě vybere možnost 

„Formát CAD“ a následně zvolí formát *.stl [31]. 

Před uložením požadovaného formátu bylo zapotřebí nastavit „Možnosti…“ formátu. Zde 

se zobrazí několik alternativ nastavení. Pro účel této práce byl formát zvolen v binárních 

jednotkách, jednotky v milimetrech a vysoké rozlišení pro tvorbu kvalitního modelu. Zbytek 

byl ponechán v předvoleném tvaru. Princip převodu spočívá v nahrazení geometrie povrchu 

původního modelu potřebným počtem rovinných trojúhelníkových plošek, které uzavírají 

objem tělesa [32]. 

 

4.2 Software CatalystEX 

 

Jedná se o jednoduchý program sloužící ke komunikaci s tiskárnou Dimension uPrint. 

Umožňuje nastavení požadovaného modelu dle vybraných parametrů, určení polohy a orientace 

modelu na podložce [33]. 

Po spuštění tohoto programu se zobrazí tabulka se základními informacemi o softwaru  

a pod ní modelovací prostor tiskárny (viz obr. 4.1), do kterého budou v dalším kroku 

importovány převedené modely určené pro tisk. 
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Obr. 4.1 Program CatalystEX – základní okno [33]. 

 

4.2.1 Nastavení parametrů pro tisk 

 

 Program CatalystEX umožňuje širokou škálu nastavení týkající se stavby modelu a jeho 

potřebných podpor. Uživatel má tedy možnost ovlivnit výsledné vlastnosti tisknutého modelu 

dle vlastních požadavků [33].  

Po importu modelu je nejprve třeba nastavit výchozí zařízení, na kterém se bude model 

tisknout. V dalším kroku přijde na řadu již zmiňované nastavení vlastností modelu, které je 

zobrazeno na obr. 4.2. 

 

 

Obr. 4.2 Nastavení vlastností modelů v programu CatalystEX [33]. 

 

Tloušťka nanášené vrstvy (Layer Resolution) 

V softwaru si lze vybrat z následujících 3 možností tloušťky nanesené vrstvy: 

▪ 0,007 inch (0,178 mm), 

▪ 0,01 inch (0,254 mm), 

▪ 0,013 inch (0,330 mm) [33]. 
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Volba tloušťky tisknuté vrstvy má vliv na konečný povrch modelu. Při výběru nejmenší 

vrstvy budou zapotřebí menší dodatečné úpravy. Na druhou stranu ovšem poroste čas tisku, což 

se zejména u větších modelů výrazně projeví. Tiskárna Dimension uPrint, na které byly 

vyrobeny modely koupelnových doplňků, podporuje pouze volbu (tloušťku vlákna) 

 0,254 mm [17]. 

 

Hustota vyplnění modelu (Model Interior) 

Zadavatel tisku má při této volbě možnost upravit vlastnosti modelu s ohledem na pevnost 

modelu, rychlost tisku, případně regulaci nákladů. Pokud bude požadovat model, který bude 

dále obráběn nebo bude sloužit k testování prototypů, je vhodné mít celistvý a co nejhustěji 

zaplněný model. Naopak u modelů, určených pouze k vizualizaci návrhů a jejich porovnání, je 

výhodná možnost snížení finančních nákladů a času určeného pro samotný tisk snížením 

hustoty vyplnění. Na obr. 4.3 a), 4.3 b) a 4.3 c) jsou zobrazeny detaily možných typů vyplnění 

[33]. 

Typy vyplnění: 

▪ Solid (plný) – tato možnost se využívá, pokud je zapotřebí vyrobit pevnou  

a odolnou součást [33]. 

▪ Sparse – high density (řídký – vysoká hustota) – doporučeno a nastaveno jako 

výchozí nastavení od výrobce. Oproti možnosti Solid dojde k úspoře času  

i materiálu [33]. 

▪ Sparse – low density (řídký – nízká hustota) – ve srovnání s předchozími 

vyplněními materiálu bude součást vytisknuta v nejkratším čase za použití 

nejmenšího množství materiálu [33]. 

 

 

a)                                                                                   b) 

 

c) 

Obr. 4.3 a) Vyplnění typu Solid, b) Vyplnění typu Sparse – high density, c) Vyplnění typu Sparse – 

low density [33]. 
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Tvorba podpor (Support Fill) 

Program CatalystEX nabízí několik typů podpor, které v případě nutnosti vyztuží či 

podepřou vytvářený model. Jelikož samotný tisk probíhá chronologicky po jednotlivých 

vrstvách, jsou podpory i samotný model stavěny současně [33]. 

 

Typy podpor: 

▪ Basic (základní) – jedná se o podporu, která je vhodná pro širokou škálu použití. 

Udržuje stejnoměrnou vzdálenost mezi modelovacím materiálem a jeho podporami 

[33]. 

▪ Sparse (řídký) – toto nastavení využívá podstatně větší vzdálenosti mezi materiálem 

modelu a jeho podporami, dochází k jejich minimalizaci [33]. 

 

▪ Minimal (minimální) – vhodné výhradně pro malé součásti s minimální potřebou stavby 

podpor, případně při nutnosti jejich snadného a rychlého odstranění. Není doporučeno 

volit tento typ podpory u velkých nebo tvarově složitějších součástek [33]. 

▪ Break – away (odlomitelný) – jedná se o podobné nastavení jako Sparse. Využívá  

se zde přerušování obvodových křivek podpory během jejich stavby, které posléze 

usnadní jejich odstranění. Nevýhodou je ovšem navýšení celkového času tisku [33]. 

▪ Surround (obklopený) – zamezuje zborcení vysokých a štíhlých součástí. Podpora je 

tvořena kolem dokola celého modelu [33]. 

 

Počet kopií (Number of copies) 

Při této volně byl nastaven počet kopií zvoleného modelu, který bylo potřeba vytisknout. 

Počet je ovšem limitován rozměry podložky v tiskárně [33]. 

 

Zvolené jednotky (STL units) 

Jelikož soubory *.stl nemají definované jednotky, lze si zde vybrat ze dvou možností – 

buď to milimetry, nebo palce [33]. 

 

Měřítko modelu (STL Scale) 

Měřítko se vždy vztahuje k načtenému *.stl souboru. Zde je možnost změnit výchozí 

nastavení měřítka dle libosti nezávisle na výchozím CAD modelu [33]. 

 

4.2.2 Orientace importovaných modelů 

 

Dalším krokem po vložení souborů a nastavení tisku je vhodná orientace modelů 

v prostotu tiskárny. Správným nastavením polohy modelů se ušetří materiál, který by byl 

spotřebován na podpory modelu i čas na jejich vytvoření. V nastavení polohy může hrát svoji 

roli fakt, v jakém směru bude výsledná součást namáhána (jestli ve směru nebo kolmo  

na nanášené vrstvy) stejně jako možnost ovlivnění výsledného povrchu součásti. Software                  
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nabízí možnost automatické orientace modelu, ovšem je třeba ověřit, zda je navržená poloha  

z již zmíněných důvodů opravdu vhodná. 

Tisk modelů byl rozdělen na dvě části vzhledem k rozměrům podložky. V přiložených 

obr. 4.4 až 4.6 je demonstrováno vložení a vygenerování podpor pro druhý tisk.  

Na obr. 4.4 je zobrazena automatická orientace vloženého modelu. 

 

 

Obr. 4.4 Automatická orientace modelu „Stojan_na_kartacky_2“ [33]. 

 

Z důvodu úspory materiálu bylo výhodnější zvolit polohu modelu dle obr. 4.5. 

 

 

Obr. 4.5 Konečná orientace modelu „Stojan_na_kartacky_2“ [33]. 

 

Po zvolení výsledné orientace modelu se pomocí nástroje „Add to pack“ vygeneruje vedle 

modelovacího také zvolený typ podpůrného materiálu. Při tomto kroku se model s podpůrným 

materiálem rozřeže na po jednotlivých vrstvách, kde budou oba druhy materiálu barevně 

rozlišeny, jak je patrné z obr. 4.6 (modelovací materiál je zvýrazněn červenou a podpůrný 

materiál šedou barvou). 
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Obr. 4.6 Zvýraznění jednotlivých vrstev tisku včetně podpor „Stojan_na_kartacky_2“ [33]. 

 

Program nyní určí objem modelovacího a podpůrného materiálu. Na obr. 4.7 je zobrazen 

také požadovaný čas tisku a pomocí tlačítka „Print“ se může model odeslat do tiskové fronty. 

U druhého tisku byl postup adekvátní již popsanému postupu. 

 

 

Obr. 4.7 Umístění modelu na podložce „Stojan_na_kartacky_2“ [33]. 

 

Nyní bude vysvětlen hlavní důvod rozdělení koupelnového doplňku 

„Stojan_na_kartacky“ na dva díly. Na obr. 4.8 je zobrazen model „Stojan_na_kartacky_1“ 

s vygenerovaným podpůrným materiálem. Jak je z obr. 4.8 patrné, na výstavbu modelu 

„Stojan_na_kartacky_1“ je zapotřebí minimum podpůrného materiálu. Obr. 4.9 a obr. 4.10 

ukazuje vložení a umístění kompletní sestavy „Stojan_na_kartacky“ do programu CatalystEX 

a vygenerování podpůrného materiálu. Již pouhým okem je patrné, že došlo k výraznému 

ušetření materiálu, které dokazuje i obr. 4.11, kde jsou zobrazeny objemy použitého materiálu 

a také výsledné časy tisku. Celková úspora času a materiálu bude vypočítána  

v technicko-ekonomickém zhodnocení. 
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Obr. 4.8 Zvýraznění jednotlivých vrstev tisku včetně podpor „Stojan_na_kartacky_1“ [33]. 

 

 

Obr. 4.9 Konečná orientace sestavy „Stojan_na_kartacky“ [33]. 

 

 

Obr. 4.10 Zvýraznění jednotlivých vrstev tisku včetně podpor „Stojan_na_kartacky“ [33]. 
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a)                                                   b)                                                c)              

Obr. 4.11 Softwarem CatalystEX vypočtené objemy materiálu a) „Stojan_na_kartacky_1“, b) 

„Stojan_na_kartacky_2“, c) „Stojan_na_kartacky“ [33]. 

 

Obě sady výtisků jsou zobrazeny na Obr. 4.12 a Obr. 4.13. 

 

 

Obr. 4.12 Dokončený první tisk. 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

 

40 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

Obr. 4.13 Dokončený druhý tisk. 

 

Po vyjmutí z prostoru tiskárny bylo potřeba odstranit modely z podložky, což bylo 

usnadněno díky nanesení několika vrstev podpůrného materiálu. V případě této bakalářské 

práce se modely daly odejmout od podložky použitím přiměřené mechanické síly. Poté bylo 

potřeba odstranit zbytek podpor i z méně dostupných míst. K tomuto účelu nejprve posloužilo 

taktéž odlamování materiálu a k narušení jeho další struktury byl použit plochý šroubovák. 

Takto „očištěné“ modely byly rozmístěny do nádoby s hydroxidovou lázní, ve které  

se při pokojové teplotě během 24 hodin rozpustily zbylé podpory v nepřístupných místech. 

Lázeň je připravena smícháním prášku WaterWorks Solube Concentrate P400SC s vodou 

v poměru 1:42. Modely byly vyjmuty v ochranných rukavicích a důkladně očištěny pod tekoucí 

vodou. 

 

4.3 Zkompletování „Stojanu_na_kartacky“ a povrchová úprava modelů 

 

Po odstranění podpůrného materiálu má povrch vytisknutých modelů velkou drsnost. Ta 

vzniká v důsledku nanášení jednotlivých vrstev materiálu. Navíc na modelech je patrné místo, 

kde nanášecí tryska začíná a končí svůj pohyb.  

Před začátkem povrchových úprav bylo ještě potřeba slepit obě části modelu 

„Stojanu_na_kartacky“. V předchozích kapitolách 3.2.1 a 3.2.2 je popsán tvarový spoj obou 

součástí, nyní tedy bylo potřeba nanést na strany šestihranu vrstvu sekundového lepidla, 

zasunout části do sebe a počkat, dokud lepidlo nezatvrdne.  
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Jako jeden z možných způsobů vyhlazení povrchů byl zvolen Univerzální plnič MOTIP 

Filler 4064. Po nanesení první tenké vrstvy plniče se povrch nechal zatvrdnout a poté byl  

na doporučení výrobce na následné broušení použit brusný papír P-400 na první hrubší 

broušení. Model byl umístěn z důvodu odstranění jemných částeček prachu pod tekoucí vodu 

a nechal se oschnout. Tento postup se musel 3 krát až 4 krát opakovat, přičemž se postupně 

používal jemnější brusný papír P-600 a na konečné úpravy P-800. Tím bylo dosaženo u všech 

modelů hladkého povrchu, jak je vidět na obr. 4.14. 

 

 

Obr. 4.14 Koupelnové doplňky s upraveným povrchem. 

 

4.4 Výroba silikonové formy pro mýdlenku 

 

Z daných koupelnových doplňků byl zvolen pro tvorbu silikonové formy a následně 

odlitku model mýdlenky. Po výběru bylo potřeba zamyslet se nad vhodnou dělicí rovinou. 

Dělicí rovina by měla umožňovat snadné vyjímaní odlitků a také zanechávat co nejmenší stopy 

na vniklých odlitcích. V případě mýdlenky bylo vhodné ji umístit na spodní hranu, která je 

patrná z obr. 4.15. Následovala výroba spodní části formy.  

Na začátku byly vybrány vhodné skleněné tabulky, ze kterých byl za pomoci tavné pistole 

vytvořen rám formy obklopující mýdlenku. Po ztuhnutí rámu byl za pomoci plastelíny 

zapolohovaný model mýdlenky s umístěnou vtokovou soustavou dle obr. 4.15. V plastelíně 

byly vytvořeny mělké důlky pro pozdější jednodušší zapolohování dvou částí formy vůči sobě. 

Patřičné povrchy byly potřeny separátorem pro snadnější rozebírání formy. Forma byla 

vyrobena z dvousložkového kaučuku SILASTIC T-4 smíchaného s tužidlem v poměru 1:10. 

Na výrobu prvního dílu formy bylo zapotřebí přibližně 500 g směsi, potřebné množství bylo 

tedy naváženo na digitální váze a obě složky důkladně promíchány. Nádoby se směsí byly 

uloženy do vakuového zařízení MK Mini zobrazeného na obr. 4.16, a to z důvodu odstranění 

vzduchových bublin ze směsi. Po vytvoření podtlaku začala hladina směsi stoupat, jak je patrné 

na obr. 4.17, a proto bylo nutné snížit podtlak připuštěním vzduchu do komory. Celý proces 

trval asi 20 minut, a poté byla směs připravena k nalití do rámu s mýdlenkou, kde se postupně 

rozprostřela. Vytvrdnutí na průhledný kaučuk trvalo přibližně 24 hodin. 
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Obr. 4.15 Zapolohovaný model v plastelíně pro tvorbu první části formy. 

 

 

Obr. 4.16 Vakuové zařízení MK Mini. 
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Obr. 4.17 průběh vakuování – nabývání silikonu. 

 

Skleněný rám formy byl rozebrán a byla vyjmuta silikonová forma, která se musela očistit 

od zbytků plastelíny a zbylých nečistot. Kolem prvního dílu formy byl opět poskládán skleněný 

rám, na silikonovou formu byl nasunut model mýdlenky a přidána vtoková soustava, jak je 

patrné z obr. 4.18. Následně byl opět použit separátor. Na druhý díl formy bylo potřeba 1000 g 

směsi, která byla po promíchání rozdělena do 4 nádob, a další postup byl totožný jako při výrobě 

první části formy. V tomto případě byl ponechán kaučuk 48 hodin v klidu vzhledem k větší 

vrstvě materiálu a jistotě vytvrdnutí ve všech místech. 

Po vyjmutí druhého dílu formy bylo patrné, že spodní strana modelu a silikonová forma 

nebyly ideálně přilehlé, a tudíž se do vzniklé mezery dostal odkapávacími otvory silikon, který 

zatuhnul a tím částečně znehodnotil první část formy. 

 

 

Obr. 4.18 Zapolohovaný model pro tvorbu druhé části formy. 
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4.5 Výroba odlitků mýdlenky 

 

V předchozích krocích vznikla dvoudílná forma, jejíž části byly k sobě zajištěny 

nastřelovací sešívačkou, aby nedošlo k protečení materiálu do prostoru dělicí roviny. Zajištění 

bylo provedeno pomocí dvou dřevěných desek přiložených rovnoběžně s dělicí rovinou  

a staženy stolářskými svorkami. 

Na odlití jednoho modelu včetně vtokové soustavy bylo na digitální váze naváženo  

64 g pryskyřice a 64 g tužidla. Obě složky byly tedy důkladně smíchány v poměru 1:1 a směs 

byla nalita do připravené formy. Na první odlitek byly použity starší suroviny, které již měly 

prošlou dobu trvanlivosti (obr. 4.19 - tmavší vosková barva), při dalších odléváních byly 

použity novější suroviny (obr. 4.19 – světlejší slonovinová barva). V důsledku reakce obou 

složek se forma mírně zahřála a po uplynutí přibližně 2 až 3 hodin byla forma opatrně 

demontována a odlitek vyjmut (obr. 4.20). Protečený silikon mírně znehodnotil spodní část 

odlitku a byl poté opatrně odstraněn malým nožíkem. Při odlití prvního modelu bylo také 

zjištěno několik míst, kde plast dokonale nezatekl a vytvořily se zde vzduchové bubliny. Před 

tvorbou druhého odlitku byla forma v daných místech propíchnuta tvrdým drátem a v místě 

největší vzduchové bubliny byla navrtána vrtákem o průměru 5 mm. 

 

 

Obr. 4.19 Optimalizace odlitků – první a druhé odlití 

 

 U optimalizovaných odlitků byly na nepohledové straně vidět drobné stopy po 

odstraňování protečeného silikonu. U odkapávacích otvorů bylo v důsledku umístění dělící 

roviny nutné použít zalamovací nůž a jemný pilník. S těmito nástroji byla nepohledová strana 

otvorů ručně upravena. Nakonec byla odstraněna vtoková soustava na kotoučové brusce  

a povrch zabroušen jemným brusným papírem. 
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Obr. 4.20 Silikonová forma a odlitek mýdlenky. 

 

4.6 Finální povrchová úprava koupelnových doplňků 

 

Při konečné fázi výroby koupelnových doplňků bude aplikována základní a krycí barva 

na všechny vyrobené koupelnové doplňky. Volba sprejů a jejich aplikace byla popsána 

v kapitole 2.2.4 - Materiály použité při konečné povrchové úpravě. Výsledné výrobky včetně 

příslušenství (2x hmoždinka Fisher SX 6x30mm, 1x hmoždinka Fisher SX 8x40 mm, 2x vrut 

PH 4x35 mm, 1x vrut PH 5x60 mm), pro které byly modely navrhnuty, jsou zobrazeny  

na obr. 4.21. 

 

 

Obr. 4.21 Konečná podoba vyrobených koupelnových doplňků včetně příslušenství. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

Cílem této kapitoly je vyhodnocení celkových finančních nákladů spojených s výrobou 

modelů na zařízení Dimension uPrint a jejich povrchovou úpravou. Je zde také zahrnuta výroba 

silikonové formy a následné odlití několika odlitků vybraného koupelnového doplňku 

(mýdlenka). Na tomto výrobku jsou porovnány náklady spojené s již zmíněnými metodami 

výroby z technického a ekonomického hlediska. Kapitola také zahrnuje ekonomické hodnocení 

výroby modelů Drzak_sprchy a Stojan_na_kartacky.  U modelu Stojan_na_kartacky jsou 

uvedeny finanční náklady pro tisk modelu jako celku, které jsou porovnány s rozděleným 

modelem 

na dvě části Stojan_na_kartacky_1 a Stojan_na_kartacky_2. 

 

5.1 Náklady spojené s tiskem modelů pomocí metody FMD 

 

Do nákladů spojených s tiskem koupelnových doplňků pomocí metody FMD je započítán 

materiál potřebný k tisku. Tiskem totiž vznikne plnohodnotný model, který by  

se mohl dále aplikovat. Z hlediska umístění koupelnových doplňků je doporučeno povrch 

doplňků ošetřit zejména kvůli údržbě. Množství materiálu pro každý tisk bylo vygenerováno 

pomocí programu CatalystEX (viz kapitola 4.2.1). 

Cena modelovacího a podpůrného materiálu je jednotná a je školou stanovena  

na 14,40 Kč/cm3. 

V následující tab. 5.1 je zobrazen přehled množství použitého modelovacího  

a podpůrného materiálu jednotlivých tisknutých modelů. Čas tisku uvedený v tabulce 5.1 je 

brán jako tisk samostatných modelů. Součty časů jednotlivých tisků nemusí souhlasit s časem, 

pokud by jeden tisk obsahoval více modelů. Tento rozdíl času je zapříčiněn přejezdy trysky 

mezi jednotlivými modely při tisku jednotlivých vrstev. 

 

Tab. 5.1 Přehled spotřebovaného materiálu a času tisku jednotlivých modelů. 

 Modelovací 

materiál [cm3] 

Podpůrný materiál 

[cm3] 

Čas tisku [h] 

Mydlenka 99,1 18,6 5,24 

Drzak_sprcha 60,4 11,5 3,52 

Drzak_na_kartacky_1 47,2 3,3 2,18 

Drzak_na_kartacky_2 8,3 7,5 1,08 

Drzak_na_kartacky 55,5 73,3 7,32 

 

V tab. 5.1 je uveden fiktivní model Drzak_na_kartacky. Na tomto modelu bude ukázána 

úspora   materiálu,   která    bude   spočtena   podle    následujících   vztahů (5.1),  (5.2),  (5.3),  
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(5.4) a (5.5). Nejprve byla vypočítána vztahem (5.1) cena materiálu, který by se použil pro tisk 

fiktivního modelu. Vzorce (5.2) a (5.3) obsahují výpočet cen materiálu aplikovaného na tisk 

obou částí modelu Drzak_na_kartacky, které následující vztah (5.4) sečte, čímž se získá 

konečná cena materiálu pro tisk. Vztah (5.5) vykalkuloval rozdíl mezi oběma verzemi tisku. 

 

 𝑁𝐹𝑆𝐾 = (𝑉𝐹𝑆𝐾𝑀 + 𝑉𝐹𝑆𝐾𝑃) ∙ 𝑁𝑀  [𝐾č]     (5.1) 

 

Kde:  VFSKM [cm3] - objem modelovacího materiálu tisku Stojan_na_kartacky, 

 VFSKP [cm3] - objem podpůrného materiálu tisku Stojan_na_kartacky, 

 NM [Kč] - jednotná cena modelovacího a podpůrného materiálu, 

 NFSK [Kč] - cena materiálu fiktivního tisku Stojan_na_kartacky. 

 

𝑁𝐹𝑆𝐾 = (55,5 + 73,3) ∙ 14,4 = 1854,3 𝐾č 

 

 𝑁𝑆𝐾1 = (𝑉𝑆𝐾𝑀1 + 𝑉𝑆𝐾𝑃1) ∙ 𝑁𝑀  [𝐾č]   (5.2) 

 

Kde: VSKM1 [cm3] -  objem modelovacího materiálu tisku Stojan_na_kartacky_1, 

 VSKP1 [cm3] - objem podpůrného materiálu tisku Stojan_na_kartacky_1, 

 NSK1 [Kč] - cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky_1. 

 

 𝑁𝑆𝐾1 = (47,2 + 3,3) ∙ 14,4 = 727,1  𝐾č (5.3) 

 

𝑁𝑆𝐾2 = (𝑉𝑆𝐾𝑀2 + 𝑉𝑆𝐾𝑃2) ∙ 𝑁𝑀 [𝐾č] 

 

Kde: VSKM2 [cm3] -  objem modelovacího materiálu tisku Stojan_na_kartacky_2, 

 VSKP2 [cm3] - objem podpůrného materiálu tisku Stojan_na_kartacky_2, 

 NSK2 [Kč] - cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky_2. 

 

𝑁𝑆𝐾2 = (8,3 + 7,5) ∙ 14,4 = 228,1  𝐾č 

 

 𝑁𝑆𝐾 = 𝑁𝑆𝐾1 + 𝑁𝑆𝐾2  [𝐾č] (5.4) 

 

Kde: NSK [Kč] - cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky. 

 

𝑁𝑆𝐾 = 727,1 + 228,1 = 955,2  𝐾č 
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 𝑁𝑈 = 𝑁𝐹𝑆𝐾 − 𝑁𝑆𝐾  [𝐾č] (5.5) 

 

Kde: NU [Kč] - rozdíl finančních nákladů u tisku Stojan_na_kartacky. 

 

𝑁𝑈 = 1854,3 − 955,2 = 899,1  𝐾č 

 

Vztah (5.5) dokazuje, že zvolený způsob výroby je téměř o 100 % úspornější než tisk 

modelu jako celku. Následující vztahy určí materiálové náklady na tisk modelů mýdlenky (5.6) 

a držáku sprchy (5.7). 

 𝑁𝑀𝑌𝐷 = (𝑉𝑀𝑌𝐷𝑀 + 𝑉𝑀𝑌𝐷𝑃) ∙ 𝑁𝑀  [𝐾č] (5.6) 

 

Kde: VMYDM [cm3] - objem modelovacího materiálu tisku Mydlenka, 

 VMYDP [cm3] - objem podpůrného materiálu tisku Mydlenka, 

 NMYD [Kč] - cena materiálu tisku Mydlenka. 

 

𝑁𝑀𝑌𝐷 = (99,1 + 18,6) ∙ 14,4 = 1695,5  𝐾č 

 

 𝑁𝐷𝑆 = (𝑉𝐷𝑆𝑀 + 𝑉𝐷𝑆𝑃) ∙ 𝑁𝑀  [𝐾č] (5.7) 

 

Kde: VDSM [cm3] - objem modelovacího materiálu tisku Drzak_sprcha, 

 VDSP [cm3] - objem podpůrného materiálu tisku Drzak_sprcha, 

 NDS [Kč] - cena materiálu tisku Drzak_sprcha. 

 

𝑁𝐷𝑆 = (60,4 + 11,5) ∙ 14,4 = 1035,9  𝐾č 

 

5.2 Náklady na zkvalitnění povrchu vytisknutých modelů koupelnových doplňků 

 

Vytisknutý model zbavený podpůrného materiálu již sám o sobě může plnit svou funkci. 

Jeho povrch má ovšem vysokou drsnost, která se odstraní za pomoci brusného papíru  

a nanesením univerzálního plniče MOTIP Filler 4064, jehož aplikaci popisuje kapitola 4.3. 

Takto upravené modely je možné použít jako vzorový model při výrobě silikonové formy. 

Jejich povrch je hladký a voděodolný, takže by již mohly být použity do koupelnových prostor. 

Na úpravu povrchů bylo použito přibližně 500 ml plniče, z čehož na model mýdlenky  

200 ml, na model držáku na kartáčky 200 ml a zbylých 100 ml bylo použito na držák sprchy. 

Na každý model byly spotřebovány 4 brusné papíry různých hrubostí o rozměrech 23 x 28 cm. 

 Obě pořízená balení plniče obsahovala 400 ml směsi a byla pořízena za cenu 315 Kč, 

náklady na jeden brusný papír činily 12 Kč.  
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Náklady určené pro mýdlenku a držák na kartáčky jsou vyčísleny ve vztahu (5.8), náklady 

na držák na sprchu popisuje vztah (5.9). 

 

 𝑁𝑈𝑃1 = 4 ∙ 𝑁𝐵𝑃 + 0,5 ∙ 𝑁𝑀𝐹  [𝐾č] (5.8) 

 

Kde: NUP1 [Kč] - náklady na úpravu povrchu mýdlenky a držáku na kartáčky  

    před finální povrchovou úpravou, 

 NBP [Kč] - náklady na pořízení jednoho kusu brusného papíru, 

 NMF [Kč] - náklady na pořízení univerzálního plniče MOTIP Filler. 

 

𝑁𝑈𝑃1 = 4 ∙ 12 + 0,5 ∙ 315 = 205,5  𝐾č 

 

 𝑁𝑈𝑃2 = 4 ∙ 𝑁𝐵𝑅 + 0,25 ∙ 𝑁𝑀𝐹  [𝐾č] (5.9) 

 

Kde: NUP2 [Kč] - Náklady na úpravu povrchu držáku na sprchu. 

 

𝑁𝑈𝑃2 = 4 ∙ 12 + 0,25 ∙ 315 = 126,8  𝐾č 

 

5.3 Náklady na nanesení finální barevné povrchové úpravy pro metodu FMD 

 

 Předchozí kapitoly 2.4.4 a 4.6 popsaly postup nanesení vrstev zmíněných typů barev  

na povrch ABSplus plastu pokrytého univerzálním plničem. Celková hodnota finální povrchové 

úpravy je vyjádřena vztahem (5.10). 

Cena jednoho kusu protikorozní základové barvy činila 103 Kč, sprej Aerosol Art RAL 

7011 byl zakoupen za cenu 106 Kč. 

 

 𝑁𝐵𝐹𝑀𝐷 =
1

6
∙ 𝑁𝑍𝐵 +

1

6
∙ 𝑁𝐾𝐵 (5.10) 

 

Kde: NZB [Kč] - cena protikorozní základové barvy, 

 NKB [Kč] - cena krycí barvy Aerosol Art RAL 7011, 

 NBFMD [Kč] - cena použité barvy na jeden kus mýdlenky u metody FMD. 

 

𝑁𝐵𝐹𝑀𝐷 =
1

6
∙ 103 +

1

6
∙ 106 = 34,8  𝐾č 
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5.4 Materiálové náklady na výrobu vybraného koupelnového doplňku pomocí odlévání 

do silikonové formy 

 

Z daných koupelnových doplňků byl vybrán pro odlévání do silikonové formy model 

mýdlenky. Při výrobě odléváním do silikonové formy je seznam použitých aplikací rozsáhlejší, 

než tomu je u výroby modelu pomocí metody FDM. Mezi tyto náklady je nutné zahrnout tisk 

modelu na zařízení Dimension uPrint. Náklady na vytisknutý model jsou zpracovány  

v kapitole 5.1. Pro použití tohoto modelu byla nutná povrchová úprava, jejíž náklady obsahuje 

předchozí kapitola 5.2. Dále je potřeba spočítat náklady na výrobu silikonové formy a poté 

náklady na použitou pryskyřici EBALTA SG 2000 A+B. Po samotném odlití bylo potřeba 

odstranit vtokovou soustavu a vzniklé nedokonalosti na dělicí rovině. Tento krok byl z hlediska 

materiálu i času vůči nákladům na ostatní postupy zanedbatelný. 

 

5.4.1 Materiálové náklady na tvorbu silikonové formy 

 

Náklady na výrobu silikonové formy zahrnují pouze spotřebovaný kaučuk SILASTIC  

T-4, jehož vlastnosti popisuje kapitola 2.4.2. Na první díl formy bylo spotřebováno celkem 

1000 g kaučuku, na druhý díl 500 g. Celkový popis výroby je obsažen v kapitole 4.4.  

Cena směsi kaučuku a tužidla byla školou vyčíslena na 900 Kč za 1 kg. Výsledný   

vztah (5.11) na výrobu silikonové formy má následující tvar. 

 

 𝑁𝐹𝑂𝑅 = 𝑚𝑆𝐼𝐿 ∙ 𝑁𝑆𝐼𝐿  [𝐾č] (5.11) 

 

Kde: NFOR [Kč] - materiálové náklady na výrobu silikonové formy, 

 mSIL [g] - celková hmotnost obou dílů formy, 

 NSIL [Kč] - náklady na 1 g směsi obsahující silikon a tužidlo. 

 

𝑁𝐹𝑂𝑅 = 0,9 ∙ 1500 = 1350 𝐾č 

 

5.4.2 Náklady na materiál odlitku mýdlenky 

 

Náklady na dvousložkovou pryskyřici EBALTA SG 2000 A+B zahrnují cenu obou 

složek, které se míchají v poměru 1:1. Vztah (5.12) vypočítá náklady na odlití jednoho kusu. 

Cena obou těchto složek byla školou vyčíslena na 237 Kč/kg. 

 

 𝑁𝐸𝐵 = 𝑁𝐸𝐵𝐴 ∙ 𝑚𝐸𝐵𝐴 + 𝑁𝐸𝐵𝐵 ∙ 𝑚𝐸𝐵𝐵  [𝐾č] (5.12) 

 

Kde: NEB [Kč] - materiálové náklady na jeden odlitek mýdlenky, 
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 NEBA [Kč] - náklady na 1 g EBALTA SG 2000 složka A, 

 NEBB [Kč] - náklady na 1 g EBALTA SG 2000 složka B, 

 mEBA [g] - hmotnost EBALTA SG 2000 složka A, 

 mEBB [g] - hmotnost EBALTA SG 2000 složka B. 

 

𝑁𝐸𝐵 = 0,237 ∙ 64 + 0,237 ∙ 64 = 30,3  𝐾č 

 

5.4.3 Náklady na nanesení finální barevné povrchové úpravy pro odlévání 

 

 Pro dokonalé propojení vrstev barvy s povrchem plastu byl použit bezbarvý základ  

na plast. Vztah (5.13) vyjadřuje náklady použité na finální úpravu jednoho kusu mýdlenky. 

 Cena jednoho kusu Plastic Primer činila 165 Kč. 

 

 𝑁𝐵𝑂𝐷 =
1

6
∙ 𝑁𝑍𝑃 +

1

6
∙ 𝑁𝑍𝐵 +

1

6
∙ 𝑁𝐾𝐵 (5.13) 

 

Kde: NZP [Kč] - cena bezbarvého základu na plast, 

 NBOD [Kč] - cena barvy použité pro jeden kus mýdlenky odléváním. 

 

 𝑁𝐵𝑂𝐷 =
1

6
∙ 106 +

1

6
∙ 103 +

1

6
∙ 165 = 61,8  𝐾č 

 

5.4.4 Celkové materiálové náklady na výrobu první mýdlenky odléváním 

 

V kapitole 5.1 byly vyjmenovány jednotlivé postupy, které bylo potřeba zahrnout  

do následujícího vztahu (5.14). 

 

 𝑁𝑂𝑀𝑌𝐷 = 𝑁𝑀𝑌𝐷 + 𝑁𝑈𝑃1 + 𝑁𝐹𝑂𝑅 + 𝑁𝐸𝐵 + 𝑁𝐵𝑂𝐷  [𝐾č] (5.14) 

 

Kde: NOMYD [Kč] - celkové materiálové náklady na první odlitek mýdlenky. 

 

𝑁𝑂𝑀𝑌𝐷 = 1695,5 + 205,5 + 1350 + 30,3 + 61,8 = 3373,1 𝐾č 

 

 



TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

 

52 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

 

5.5 Finanční náklady na pracovníka pro obě použité metody výroby 

 

 Pro každou z uvedených metod výroby je časová náročnost rozdílná. Vytvoření modelu 

pomocí metody FDM zahrnuje vytvoření modelu pomocí CAD systému, jeho převedení  

do formátu *.stl, nastavení vlastností programu CatalystEX, samotný tisk modelu, odstranění 

jeho podpůrného materiálu, zkvalitnění povrchu pomocí plniče MOTIP Filler a nanesení finální 

barevné úpravy. Do celkových nákladů se nezahrnuje čas samotného tisku, jelikož tisk probíhá 

samostatně, stačí dohlédnout, aby v zásobnících bylo dostatek modelovacího a podpůrného 

materiálu. 

 Tab. 5.2 zpracovává zmíněné postupy a čas, který byl na ně potřeba vyčlenit. 

 

Tab. 5.2. Časová náročnost výroby mýdlenky metodou FDM. 

Pracovní činnost Časová náročnost [hod] 

Tvorba modelu 2,5 

Převedení formátu a nastavení 

CatalystEX 

0,25 

Úprava povrchu 8,5 

Finální barevná úprava 1 

Čas celkem 12,25 

 

Hodinová sazba na pracovníka byla stanovena pro oba případy na 150 Kč/hod. Finanční 

náklady na pracovníka jsou spočítány podle vztahu (5.15). 

 

 𝑁𝑃𝐹𝑀𝐷 = 𝑡𝐹𝑀𝐷 ∙ 𝐻𝑆  [𝐾č] (5.15) 

 

Kde: tFMD [hod] - celkový čas pracovníka při použití metody FMD, 

 HS [Kč] - hodinová sazba pracovníka. 

 NPFMD [Kč] - celkové náklady na pracovníka při použití metody FMD. 

 

𝑁𝑃𝐹𝑀𝐷 = 12,25 ∙ 150 = 1837,5  𝐾č 

 

Výroba prvního odlitku za pomoci použití silikonové formy zahrnuje všechny činnosti, 

obsažené při výrobě mýdlenky metodou FDM. K již zmíněným úkonům je potřeba připočítat 

čas potřebný na výrobu silikonové formy, odlévání modelu, a drobné kosmetické úpravy. 

 Celkový čas na výrobu prvního odlitku mýdlenky je zobrazen v tab. 5.3. 
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Tab. 5.3. Časová náročnost výroby mýdlenky odléváním do silikonové formy. 

Pracovní činnost Časová náročnost [hod] 

Tvorba modelu 2,5 

Převedení formátu a nastavení 

CatalystEX 

0,25 

Úprava povrchu 8,5 

Výroba silikonové formy 3,5 

Odlévání modelu 0,5 

Finální barevná úprava 1 

Čas celkem 16,25 

 

 Finanční náklady pracovníka při výrobě prvního modelu mýdlenky metodou odlévání 

jsou zahrnuty ve vztahu (5.16). 

 

 𝑁𝑃𝑆𝐹 = 𝑡𝑆𝐹 ∙ 𝐻𝑆  [𝐾č]  (5.16) 

 

Kde: tSF [hod] - celkový čas pracovníka při použití silikonové formy, 

 NPSF [Kč] - celkové náklady na pracovníka při použití silikonové formy. 

 

𝑁𝑃𝑆𝐹 = 16,25 ∙ 150 = 2437,5  𝐾č 

 

5.6 Celkové porovnání nákladů při výrobě většího množství kusů 

 

V předchozích kapitolách 5.1 až 5.5 byly postupně vypočítány náklady jednotlivých 

úkonů pro obě metody výroby mýdlenky. Pro porovnání nákladů výroby mezi metodou FMD 

a odléváním do silikonové formy byl zvolen počet 10 kusů. Pro každou metodu bylo potřeba 

nejprve vyjádřit náklady na vyrobení prvního kusu mýdlenky. 

Pro metodu výroby FMD byl sestaven vztah (5.17), ve kterém jsou postupně sečteny 

náklady na použitý materiál a plat pracovníka. U výroby druhé mýdlenky již ovšem není třeba 

započítávat čas, který byl určen na vymodelování mýdlenky a její přípravu na samotný tisk. 

Úsporu času stráveného pracovníkem u výroby popisuje vztah (5.18). Při výrobě dalších kusů 

mýdlenek by se postupovalo adekvátně vztahu (5.19). 

 

 𝑁𝐹𝑀𝐷1 = 𝑁𝑀𝑌𝐷 + 𝑁𝑈𝑃1 + 𝑁𝐵𝐹𝑀𝐷 + 𝑁𝑃𝐹𝑀𝐷  [𝐾č] (5.17) 
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Kde: NFMD1 [Kč] - celkové náklady na první mýdlenku metodou FMD. 

 

𝑁𝐹𝑀𝐷1 = 1695,5 + 205,5 + 34,8 + 1837,5 = 3772,8  𝐾č 

 

 𝑁𝑈𝑃𝐹𝑀𝐷 = 𝑁𝑃𝐹𝑀𝐷 − (𝑡𝑇𝑀 + 𝑡𝑃𝐹)  ∙ 𝐻𝑆  [𝐾č] (5.18) 

 

Kde: tTM [hod] - čas modelování mýdlenky, 

 tPF [hod] - čas převedení do formátu *.stl a nastavení programu 

    CatalystEX, 

 NUPFMD [Kč] - čas pracovníka potřebný na výrobu dalších modelů pomocí 

    metody FDM. 

 

𝑁𝑈𝑃𝐹𝑀𝐷 = 1837,5 − (2,5 + 0,25) ∙ 150 = 1425  𝐾č 

 

 𝑁𝐹𝑀𝐷2 = 𝑁𝐹𝑀𝐷1 + 𝑁𝑀𝑌𝐷 + 𝑁𝑈𝑃1 + 𝑁𝐵𝐹𝑀𝐷 + 𝑁𝑈𝑃𝐹𝑀𝐷   [𝐾č] (5.19) 

 

Kde: NFMD2 [Kč] - celkové náklady na výrobu dvou modelů mýdlenky metodou  

    FMD. 

 

𝑁𝐹𝑀𝐷2 = 3772,8 + 1695,5 + 205,5 + 62 + 1425 = 7161.3  𝐾č 

 

U metody odlévání do silikonové formy je postup velmi podobný metodě FMD. V prvním 

kroku bylo nutné vykalkulovat podle vztahu (5.20) náklady na první model mýdlenky. Tyto 

náklady obsahují všechny prostředky použité na první model mýdlenky vyrobený metodou 

FMD. Dále obsahují náklady spojené s vytvořením silikonové formy a odléváním modelu.  

Pro výrobu dalších modelů je zapotřebí zahrnout pouze náklady týkající se samotného odlévání 

plastu a jeho barevné povrchové úpravy. Mzda pracovníka při vytváření dalších modelů je 

patrná ze vztahu (5.21) a celkové náklady na výrobu dvou modelů jsou zobrazeny ve vztahu 

(5.22). 

Stejně jako u předchozí metody je výpočet ceny výroby dalších mýdlenek adekvátní 

zmíněnému postupu. Přehled cen obou metod zobrazuje tab. 5.4 a obr. 5.1, který zobrazuje 

grafický přehled cen mýdlenek vyrobených oběma metodami výroby. 

 

 𝑁𝑂𝐷1 = 𝑁𝑀𝑌𝐷 + 𝑁𝑈𝑃1 + 𝑁𝐵𝑂𝐷 + 𝑁𝐸𝐵 + 𝑁𝐹𝑂𝑅 + 𝑁𝑃𝑆𝐹  [𝐾č] (5.20) 

 

Kde: NOD1 [Kč] - celkové náklady na první mýdlenku odléváním. 
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𝑁𝑂𝐷1 = 1695,5 + 205,5 + 61,8 + 30,3 + 1350 + 2437,5 = 5780,6  𝐾č 

 

 𝑁𝑃𝑆𝐹2 = (𝑡𝑂𝑀 + 𝑡𝐹𝐵𝑈)  ∙ 𝐻𝑆  [𝐾č] (5.21) 

 

Kde: tOM [hod] - čas odlévání modelu, 

 tFBU [hod] - čas nanesení finální povrchové úpravy, 

 NPSF2 [Kč] - náklady na pracovníka potřebné na výrobu dalších modelů  

    pomocí odlévání. 

 

𝑁𝑃𝑆𝐹2 = (0,5 + 1) ∙ 150 = 225  𝐾č 

 

 𝑁𝑂𝐷2 = 𝑁𝑂𝐷1 + 𝑁𝐸𝐵 + 𝑁𝐵𝑂𝐷 + 𝑁𝑃𝑆𝐹2  [𝐾č] (5.22) 

 

Kde: NOD2 [Kč] - Celkové náklady na výrobu dvou modelů mýdlenky 

    odléváním. 

 

𝑁𝑂𝐷2 = 5780,6 + 30,3 + 61,8 + 225 = 6097,7  𝐾č 

 

Tab. 5.4. Celkové finanční náklady při výrobě 10 kusů mýdlenky. 

Počet kusů [-] Celkové náklady FMD [Kč] Celkové náklady odlévání [Kč] 

1 3772,80 5780,60 

2 7161,30 6097,70 

3 10549,80 6414,80 

4 13938,30 6731,90 

5 17326,80 7049,00 

6 20715,30 7366,10 

7 24103,80 7683,20 

8 27492,30 8000,30 

9 30880,80 8317,40 

10 34269,30 8634,50 
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Obr. 5.1 Grafická závislost porovnávající náklady na výrobu 10 kusů mýdlenky. 

 

 Jak je vidět z tab. 5.4 a také z grafické závislosti znázorněné na obr. 5.1, pro výrobu 

jednoho kusu mýdlenky jsou celkové náklady nižší u metody výroby FMD. Při plánování 

výroby více kusů se vyplatí použít výrobu odléváním do silikonové formy. Vysoké náklady 

zapříčiňuje zejména čas pracovníka strávený u povrchových úprav každého vytištěného modelu 

a také objem materiálu potřebného pro tisk jednotlivých modelů mýdlenek (pro porovnání 

materiál pro tisk modelu mýdlenky na zařízení Dimension uPrint činí 1695,50 Kč, náklady na 

licí pryskyřici jsou podstatně nižší a činí 30,30 Kč). Při požadavcích výroby na větší počet 

mýdlenek by po jisté době bylo potřeba vytvořit novou silikonovou formu. Tím by vznikl schod 

v jinak lineárním průběhu grafu a ten by poté opět lineárně pokračoval. 
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Práce byla zaměřena na využití moderních technologií při výrobě koupelnových doplňků. 

Teoretická část práce zahrnovala přehled běžně dostupných materiálů včetně společností, které 

se zabývají danou problematikou, a rozbor vlastností termoplastických materiálů, které  

se v dnešní době používají u aditivní metody Fused Deposition Modeling. Praktická část 

obsahovala postupný vývoj od tvorby modelu až po technicko-ekonomické zhodnocení nákladů 

na výrobu. 

Virtuální modely koupelnových doplňků byly vytvořeny v parametrickém softwaru 

Autodesk Inventor, odkud byla data ve formátu *.stl exportována do programu CatalystEX. 

Tento software je propojen s tiskárnou Dimension uPrint a slouží k nastavení vlastností  

a orientaci modelu na podložce tiskárny. Pro tisk koupelnových doplňků byl použit modelovací 

materiál ABSplus a podpůrný materiál, který byl posléze odstraněn. Povrch doplňků byl 

upraven plničem MOTIP Filler a mechanickým broušením. 

Z ekonomických důvodů byl vybrán pouze model mýdlenky, pro který byla vytvořena 

silikonová forma z materiálu SILASTIC T-4, která se skládala ze dvou částí. V této formě bylo 

vyrobeno několik odlitků mýdlenky, ze kterých byly ručně a pomocí kotoučové brusky 

odstraněny otřepy a vtoková soustava. 

Na takto vytištěné a odlité modely byly postupně nanášeny vrstvy základní a krycí barvy 

dle postupu popsaného v práci. 

V první části technicko-ekonomického zhodnocení byla ukázána úspora materiálu díky 

rozdělení stojanu na kartáčky na dvě části, které byly k sobě posléze přilepeny sekundovým 

lepidlem. Poté byly postupně počítány náklady na materiál a také na pracovníka, který by 

vyráběl model mýdlenky. Tyto náklady byly zvlášť vykalkulovány pro metodu Fused 

Deposition Modeling a pro odlití do silikonové formy. Jak je z daných výpočtů a znázorněné 

grafické závislosti patrné, pro sériovou výrobu mýdlenky je podstatně výhodnější použití 

silikonové formy. 

V posledních letech došlo k rozšíření technologie Rapid Prototypingu nejen v rámci 

středních a menších firem, ale také do privátního sektoru. Aplikováním moderních technologií 

zahrnutých v této práci je možné dosáhnout časových i finančních úspor při výrobě 

prototypových dílů. 

Závěrem lze konstatovat, že všechny cíle bakalářské práce byly splněny. 
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Zkratka/symbol Jednotka Popis 

°C - Stupeň Celsia 

3D - Trojdimenzionální - trojrozměrný 

ASA - Acrylonitrile Styrene Acrylate 

CAD - Computer Aided Design  

HS - Hodinová sazba pracovníka 

FMD - Fused Deposition Modeling 

FMDm - Fused Deposition Modeling of metals 

ISO - International Organization for Standardization 

Kč - Koruna česká 

NBFMD [Kč] Cena použité barvy na jeden kus mýdlenky u metody 

FMD 

NBOD [Kč] Cena barvy použité pro jeden kus mýdlenky 

odléváním 

NBP [Kč] Náklady na pořízení jednoho kusu brusného papíru 

NDS [Kč] Cena materiálu tisku Drzak_sprcha 

NEB [Kč] Materiálové náklady pryskyřice na jeden odlitek 

mýdlenky 

NEBA [Kč] Náklady na 1 g EBALTA SG 2000 složka A 

NEBB [Kč] Náklady na 1 g EBALTA SG 2000 složka B 

NFMD1 [Kč] Celkové náklady na první mýdlenku metodou FMD 

NFMD2  [Kč] Celkové náklady na výrobu dvou modelů mýdlenky 

metodou FMD 

NFOR [Kč] Materiálové náklady na výrobu silikonové formy 

NFSK [Kč] Cena materiálu fiktivního tisku Stojan_na_kartacky 

NKB [Kč] Cena krycí barvy Aerosol Art RAL 7011 



SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

62 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

NM [Kč] Jednotná cena modelovacího a podpůrného materiálu 

NMF [Kč] Náklady na pořízení univerzálního plniče MOTIP 

Filler 

NMYD [Kč] Cena materiálu tisku Mydlenka 

NOD1 [Kč] Celkové náklady na první mýdlenku odléváním 

NOD2 [Kč] Celkové náklady na výrobu dvou modelů mýdlenky 

odléváním 

NOMYD [Kč] Celkové materiálové náklady na první odlitek 

mýdlenky 

NPFMD [Kč] Celkové náklady na pracovníka při použití metody 

FMD 

NPSF [Kč] Celkové náklady na pracovníka při použití silikonové 

formy 

NPSF2  [Kč] Náklady na pracovníka potřebné na výrobu dalších 

modelů pomocí odlévání 

NSIL [Kč] Náklady na 1 g směsi obsahující silikon a tužidlo 

NSK [Kč] Cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky 

NSK1 [Kč] Cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky_1 

NSK2 [Kč] Cena materiálu tisku Stojan_na_kartacky_2 

NU [Kč] Rozdíl finančních nákladů u tisku Stojan_na_kartacky 

NUP1 [Kč] Náklady na úpravu povrchu mýdlenky a držáku na 

kartáčky před finální povrchovou úpravou 

NUP2 [Kč] Náklady na úpravu povrchu držáku na sprchu 

NUPFMD [Kč] Čas pracovníka potřebný na výrobu dalších modelů 

pomocí metody FDM 

NZB [Kč] Cena protikorozní základové barvy 

NZP [Kč] Cena bezbarvého základu na plast 

Pa - Pascal 

PC - Polycarbonate 
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PET - Polyethylene Terephthalate 

PLA - Polyactid Acid 

PP - Polypropylene 

PVC - Polyvinyl Chloride 

RP - Rapid Prototyping 

ST - Sacrificial Tooling 

TPU - Thermoplastic Polyurethane 

UV - Ultrafialové (ultraviolet) 

VDSM [cm3] Objem modelovacího materiálu tisku Drzak_sprcha 

VDSP  [cm3] Objem podpůrného materiálu tisku Drzak_sprcha 

VFSKM [cm3] Objem modelovacího materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky 

VFSKP  [cm3] Objem podpůrného materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky 

VMYDM [cm3] Objem modelovacího materiálu tisku Mydlenka 

VMYDP  [cm3] Objem podpůrného materiálu tisku Mydlenka 

VSKM1  [cm3] Objem modelovacího materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky_1 

VSKM2  [cm3] Objem modelovacího materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky_2 

VSKP1  [cm3] Objem podpůrného materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky_1 

VSKP2  [cm3] Objem podpůrného materiálu tisku 

Stojan_na_kartacky_2 

   

aj. - A jiné 

atd. - A tak dál 

cm - Centimetr 

dwg - AutoCAD drawing 
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g - Gram 

hod - Hodina 

iam - Inventor Assembly 

idw - Inventor Drawing 

ipn - Inventor Presentation 

ipt - Inventor Part 

kg - Kilogram 

mEBA [g] Hmotnost EBALTA SG 2000 složka A 

mEBB [g] Hmotnost EBALTA SG 2000 složka B 

ml - Mililitr 

mm - Milimetr 

mSIL [g] Celková hmotnost obou dílů formy 

např. - Například 

obr. - Obrázek 

s.r.o. - Společnost s ručením omezeným 

spol. - Společnost 

tFBU [hod] Čas nanesení finální povrchové úpravy 

tFMD [hod] Celkový čas pracovníka při použití metody FMD 

tOM [hod] Čas odlévání modelu 

tPF [hod] Čas převedení do formátu *.stl a nastavení programu 

CatalystEX 

tSF [hod] Celkový čas pracovníka při použití silikonové formy 

tTM [hod] Čas modelování mýdlenky 

stl - Stereolithography – datový formát *.stl 

tab. - Tabulka 

tzv. - Takzvaný 
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Příloha 1 Technický list MOTIP 04063 – Plastový Primer 

Příloha 2 Technický list Aerosol-Art 

  

  

  

  

  



 

 

Příloha 1  

TECHNICKÝ LIST MOTIP 04063 – PLASTOVÝ PRIMER 
 

 
POPIS VÝROBKU 

Pro zlepšení přilnavosti laků na plastické hmoty. Nanáší se v tenké vrstvě přímo na 
plast. Nezbytné pro lakování plastů s obsahem polyethylenu.  
 
SPECIFIKACE VÝROBKU 

hnací plyny, které jsou šetrné k životnímu prostředí 

vynikající přilnavost 

přelakovatelný všemi laky i bez obroušení 

bezbarvý 

kryvost 

velmi dobrý rozstřik 

rychleschnoucí  

dobré vyplňovací schopnosti 

vhodný na ošetřené i neošetřené podklady - různé druhy plastů 

 

TYPICKÉ VLASTNOSTI 

Obsah organickách těkavých látek: asi 99% (w/w) 

Obsah pevných látek: 1% (w/w) 

Netto obsah: 400 ml 

Krycí schopnost: 2-3 m2   

Přelakovatelný: po 10-15 min. 

 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Povrch, na který chcete základ na plasty nanášet, obruste (hrubost 600), ujistěte se, že je čistý, 

odmastěte a očistěte jej od prachu, barvy a mastnoty. Okolní plochy zakryjte maskovacím 

papírem. Otestujte se plastové a alkydové části pro jejich přilnavost barvy. Nejlepší teplota 

pro použití je 25°C.  Nádobu dobře protřepejte po dobu nejméně 2 minut, dokud míchací 

kuličky nebudou dobře slyšitelné – také příležitostně protřepávejte během použití. Pro 

nejlepší výsledky naneste max. 2 tenké vrstvy ze vzdálenosti asi 25 - 30 cm. Po uschnutí je 

přelakovatelný bez nutnosti obroušení smirkovým papírem.  

Pročistěte ventilek otočením nádoby dnem vzhůru a krátkým stlačením ventilku - asi 5 s. 

Délka schnutí zavisí na teplotě při použití, vlhkosti vzduchu a tloušťce nastříkané vrstvy laku.  

 

 

MOTIP DUPLI s.r.o. 

 

 

 



 

 

Příloha 2

 

MOTIP DUPLI GMBH Haßmersheim

Industriestraße 19 74855 Haßmersheim

Tel.: +49 (0) 6266/75-0 Fax: +49 (0) 6266/75-340

info@dupli-color.de www.motipdupli.com

DC D 2 - 06

1.

1.1.
Popis výrobku

1.2. Vlastnosti

1.3. Druh materiálu

X
obsahující 

rozpouštědla
na vodní bázi

bez 

rozpouštědel

X Vnitřní X Vnější

1.5. Barva

RAL Počet:

NCS Počet:

X

1.6. Stupeň lesku

Označení lesku: lesklý polomatný matný

Hodnota: 80 - 85 30 - 40 15 - 25

Úhel měření: 60° 60° 60°

1.7. Základní složky pojiva X

Jiné Typ:

1.9. Základní složky barviva
Titandioxid, Typ / Morfologie   

Výrobní postup: Chloridová Procedura

X

X Rutiltyp Barevný pigment

Anatas X bez obsahu těžkých kovů

Náplň

1.10. Tvrdost

1.11.

1.12. Životnost

Odolnost proti povětrnostním 

vlivům

Specifikace v letech: 10, při správném uskladnění (= 10°-25°C, relativní vlhkost max. 

60%)

Typ náplně:...............................................

Měřeno podle kyvadlové tvrdosti podle König, DIN 53 157 

Sedimentace: nezaznamenáno

Hodnota: > 100 po 24 hodách schnutí, závisí na tloušťce vrstvy/filmu.

Popis odolnosti proti venkovním vlivům:

světluodolný, odolný proti vlivům počasí, bez tendencí k zažloutnutí, odolný proti 

poškrábání a otřesům

bez změkčovačů podle VdL-směrnice 01 (2. revize)

NC

Alkydová pryskyřice

Akryl-Mixpolymere

Certifikát pro ochranu životního prostředí podle směrnice 92/112/EWG - splněno

Speciální použití    Typ: .....................................................................................

Počet barev

Vhodný na dřevo, kov, papír, sklo nebo plast, stejně jako na některé textilie; 

speciální stříkací systém, který používají proslulí autoři graffiti

Jiné                     Počet: 

Nejvyšší možná odchylka od původní barvy/ specifikace:

 Δ E: Akceptace podle odpovídající Standardní hodnoty (optimální varianta) 

Identifikace podle DIN 67530:

Akrylový lak vysoké kvality ve standardních odstínech; nejprodávanější barvy podle 

RAL.

1.4.

Technický popis výrobku

Technický list

DUPLI-COLOR

Aerosol-Art

Rychleschnoucí, odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, dlouhotrvající barva a 

lesk, odolný vůči poškrábání a otřesům, přeleštitelný.

Popis aerosolového laku:

Oblast použití Pracovní rozsah a povrch



 

 

 

 

1.13. Přilnavost

X 0 1 2 0 = velmi dobré

3 4 5 5 = velmi špatné

2.
2.1. Instrukce

2.2. Roztíratelnost

2.3. Doba schnutí

2.4. Přelakování

2.5. Kompatibilita

2.6. Rozlévání

3.

3.1.

3.1.1. Zásobník

3.1.2. Víčko

3.2.

3.2.1. Etiketa

3.2.2. Označení produktu X EAN-kód X

X

4.

Jiné: ........................................................................................

Hodnota:  48 h

- Použitý materiál:   třídílný pocínovaný plechový aerosolový rozprašovač

- Tvar zásobníku:     válcový

Dobře se rozlévá, hladký povrch

Nepoužívejte na pryskyřici

Balení výrobku

Doložka o neplatnosti záruky

- váha obalu:           včetně míchacích kuliček a ventilku přibližně 100 g / 56g

- Maximální obsah náplně:    520 ml / 210 ml

- Maximální použitelný obsah: 400 ml / 150 ml

Jiné: ........................................................................................

Vzhled výrobku

Etiketa "Bezpečnostní pojistka"

barevná specifikace

č. výrobní série

Jiné: ........................................................................................

Tyto technické informace jsou založené na nejlepších vědomostech a znalostech společnosti MOTIP DUPLI. Přesto pokyny 

zde uvedené nejsou závazné a nezakazují vám provádět vlastní testy pro zjištění zda je náš produkt vhodný pro vaše 

specifické použitíl. Použití a zpracování je mimo naši kontrolu, a proto za ni veškerou odpovědnost nese uživatel. MOTIP 

DUPLI se zprošťuje odpovědnosti, s výjimkou závad způsobených společností MOTIP DUPLI, na něž se vztahuje záruka.

- Použitý materiál: plast

- Nerecyklovaný

- Dětská bezpečnostní pojistka

Jiné: ........................................................................................

Počet barev: 4

Materiál: papír Chromolux 80g/m2

- Váhat: 15,6 g / 11,4g

Víčko:

Zpracovatelnost
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty. Před nanášením: Plechovku silně 

protřepávejte po dobu 2 min. Odstín vyzkoušejte na méně viditelném místě. 

Nanášejte v několika tenkých vrstvách, v intervalech 25min. Nepoužívejte na 

syntetické nátěry.

400 ml pro 1-2 m2 (podle požadované sytosti barvy a tloušťce vrstvy)

Při 20°C, 50% rel. Vlhkosti

Obsahuje informace: den, měsíc, rok, čas výroby, výrobní linka

Hodnota: 10min. (na dotek) Hodnota: 30min. (na povrch)

Hodnota: 2h (suchý) Hodnota: 48h (přelakovatelný)

Materiál

Mřížkový řez podle EN ISO 2409 na testovacím ocelovém pásku

Hodnota:


