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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a vyrobit odlitek válce závodního dvoudobého 

motoru z hliníkové slitiny. Diplomová práce popisuje konstrukční řešení válce závodního 

dvoudobého motoru, volbu vhodného materiálu pro danou aplikaci, návrh odlitku, výrobu 

modelu za využití moderních metod Rapid Prototyping. Dále je v diplomové práci popsán 

výrobní postup odlitku technologií přesného lití. V závěru jsou zhodnoceny dosažené 

výsledky. 

Klíčová slova:  

Válec dvoudobého motoru, hliníkové slitiny, přesné lití, odlitek, Rapid Prototyping 

Abstract 

The main purpose of this thesis is design and manufacture cast of two stroke racing engine 

cylinder from aluminium alloy. This thesis describes structural design of two stroke racing 

engine cylinder, choosing the right material for a given application, design of cast, 

manufacture of the model using modern methods of Rapid Prototyping. Furthermore, the 

thesis describes the manufacturing process of cast with using precision casting technology. In 

conclusion, the results are evaluated. 
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Two stroke engine cylinder, aluminium alloy, precision casting, cast, Rapid Prototyping 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a vyrobit odlitek válce dvoudobého 

spalovacího motoru dle platných pravidel pro mistrovství České republiky v závodech 

silničních motocyklů kategorie Jawa 50 GP. Jedná se o závody motocyklů s datem výroby 

od roku 1954 až 1985. Pravidla umožňují ve velké míře návrh vlastních konstrukčních řešení 

jednotlivých komponent motocyklu s využitím moderních technologií výroby. To umožňuje 

dosáhnout několikanásobně vyšších výkonů, než bylo možné v minulosti. Například využití 

technologie 3D tisku v kombinaci se slévárenskou technologií otevírá zcela nové možnosti 

při  výrobě tvarově složitých součástí prototypů nebo kusové výrobě.  

Diplomová práce popisuje konstrukční řešení válce závodního dvoudobého motoru 

a základní charakteristiku dvoudobého motoru. Při návrhu válce je zohledněna volba 

materiálu, tak aby splňovala nejen konstrukční požadavky ale také, aby vyhověla zvolené 

slévárenské technologii. Výpočtová část se zabývá návrhem vtokové soustavy odlitku 

a určením velikosti nálitků. Pro výrobu modelu je využito moderních metod 

Rapid Prototyping. Dále je v diplomové práci popsán výrobní postup odlitku technologií 

přesného lití. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky. 
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2 Představení Jawa 50 GP 

Jawa 50 GP je seriál osmi závodů pod záštitou Federace motocyklového sportu AČR 

pro motocykly Jawa 50 typ 550, 555, 05, 20, 21, 23, 23A s datem výroby od roku 1954 až 

1985. Na obr. 1 je příklad startovního pole Jawa 50 GP. Pravidla stanovují celou řadu 

parametrů, které musí být při stavbě motocyklu dodrženy. My se však zaměříme pouze 

na pravidla týkající se motoru, jelikož se v této práci zabýváme právě návrhem motorového 

dílu. Pravidla stanovují, že se musí jednat o vzduchem chlazený dvoudobý jednoválcový 

motor o vrtání válce maximálně 40 mm a zdvihu klikové hřídele 44 mm. Na kartery motoru 

motocyklu je povoleno přidání materiálu navařováním nebo lepením pro možnost montáže 

klapky, rotačního šoupátka, převodovky, spojky, atd. Silueta motoru musí být zachována. 

Válec motoru musí být použit originální nebo je povolená vlastní konstrukce válce motoru, 

který se musí skládat z hliníkového obalu a litinové vložky, přičemž odlitek válce musí mít 

žebra umístěna rotačně okolo osy válce, počet žeber je povolen libovolný. Rozteč svorníků 

válce je povolena libovolná [1]. 

 

Obr. 1  Startovní pole Jawa 50 GP [1] 

3 Charakteristika dvoudobého zážehového motoru 

Dvoudobý zážehový motor vynikal od počátku svého vzniku jednouchou konstrukcí 

a vysokým měrným výkonem v porovnání s motorem čtyřdobým. Tyto kompaktní pohonné 

jednotky našly velké uplatnění v celé řadě aplikací, byly s oblibou používány především 

u motocyklů, sněžných skútrů, motokár, v modelech letadel, atd. V průběhu let vznikala různá 

konstrukční řešení, která měla za úkol snížení měrné spotřeby paliva a emisí, zvýšení výkonu 
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a spolehlivosti motoru. Největších technických pokroků bylo u dvoudobého motoru dosaženo 

díky jeho nasezeni v mistrovství světa silničních motocyklů, kdy se jeho litrový výkon 

vyšplhal až k hranici 318 kW/l. Avšak stále přísnější emisními limity donutily výrobce 

postupně přecházet na motory čtyřdobé. V současné době jsou v mistrovství světa silničních 

motocyklů poveleny pouze motory čtyřdobé, proto se pravděpodobně nedá očekávat 

zásadnější technický rozvoj této pohonné jednotky. 

3.1 Pracovní oběh dvoudobého zážehového motoru 

Pracovní cyklus dvoudobého motoru proběhne během dvou zdvihů pístu, to znamená 

za jednu otáčku klikové hřídele motoru, jak je znázorněno na obrázku 2. Palivová směs je 

nasávána do prostoru pod pístem (klikové skříně motoru) při pohybu pístu z dolní do horní 

úvrati a současně je směs nad pístem stlačována. Sání a komprese tedy probíhá v jednom 

zdvihu. Při pohybu pístu z horní do dolní úvrati probíhá expanze zažehnuté palivové směsi 

a zhruba ve druhé polovině zdvihu se otevírá výfukový kanál, přičemž dochází k prudkému 

poklesu tlaku ve válci a úniku spalin do výfukového potrubí. Při dalším pohybu pístu směrem 

k dolní úvrati (dále jen DÚ) se otevřou přepouštěcí kanály, kterými začne proudit směs 

z klikové skříně, ve které je vyšší tlak, než nad pístem. Tento proud, čerstvé směsi vytlačí 

zbytek spalin z prostoru válce [2]. 

 

Obr. 2  Princip práce dvoudobého zážehového motoru [2] 
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3.2 Rozvod sání dvoudobého zážehového motoru 

Hlavním úkolem rozvodu sání je otevírat a zavírat sací kanál v požadovaný okamžik. 

Existuje několik konstrukčních řešení a v zásadě můžeme rozvody sání rozdělit na symetrické 

a nesymetrické. Rozvody symetrické mají shodný úhel natočení klikového hřídele 

pro otevření a zavření kanálu vůči horní úvrati (dále jen HÚ). Kdežto rozvody nesymetrické 

mají úhel natočení klikového hřídele pro otevření a zavření kanálu rozdílný vůči HÚ, jak je 

patrné z obrázku 3 [3]. 

 

Obr. 3  Rozvodový diagram dvoudobého motoru [3] 

 

Vlivem dynamických jevů v sacím potrubí motoru, které tvoří spolu s klikovou skříní 

rezonátor, probíhá fáze sání i při pohybu pístu směrem do DÚ avšak při nízkých otáčkách 

motoru, například při startování se tyto dynamické jevy neprojeví dostatečnou měrou a nasátá 

směs začne z motoru unikat otevřeným sacím kanálem, jak znázorňuje obrázek 4. 

 

Obr. 4  Zpětné proudění sacím potrubím [4]  
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Úhel zavření sacího kanálu je proto limitován maximální hodnotou kolem 100° 

natočení klikového hřídele po HÚ. Z toho plyne hlavní nevýhoda symetrického rozvodu sání, 

jelikož se celková doba otevření sacího kanálu může pohybovat maximálně kolem hodnoty 

200° natočení klikového hřídele, což nemusí být dostatečná hodnota pro dosažení 

maximálního výkonu motoru. Navíc motor s takovým časováním sacího kanálu dosahuje 

v nízkých otáčkách velmi špatné plnící účinnosti vlivem zpětného proudění nasáté směsi [4].  

 

3.2.1 Rozvod sání pístem 

Jedná se o nestarší a konstrukčně nejjednodušší variantu rozvodu sání. Otevírání 

a zavírání sacího kanálu je řízeno spodní hranou pístu, jak je patrné z obrázku 5. Tato 

konstrukční varianta má však značné nevýhody vzhledem k tomu, že se jedná o symetrický 

rozvod. Další nevýhodou je zvýšené opotřebení spodní hrany pístu především u výkonných 

motorů, kde je potřeba volit poměrně široký sací kanál. Změnu časování sacího kanálu lze 

uskutečnit pouze úpravou spodní hrany pístu nebo odebráním materiálu ze spodní strany 

sacího kanálu [2]. 

 

Obr. 5  Rozvod sání pístem [2] 

3.2.2 Rozvod sání kotoučovým šoupátkem 

Rozvod sání kotoučovým šoupátkem vznikl ve snaze získat nesymetrický rozvod sání, 

který by omezil vznik zpětného proudění v sacím potrubí a zvýšil plnící účinnost motoru. 

Konstrukce tohoto rozvodu je znázorněna na obrázku 6. 
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Obr. 6  Rozvod sání kotoučovým šoupátkem [2] 

Kotoučové šoupátko se vyrábí z ocelového plechu o tloušťce zhruba 0,5 až 0,8 mm, 

či z jiných materiálů jako je například karbonový kompozit. Kromě toho, že se jedná 

o nesymetrický rozvod, má i další nesporné výhody jako například krátký sací kanál o velkém 

průřezu nebo možnost změny časování saní v závislosti na profilu tratě jednoduchou výměnou 

kotouče šoupátka. Z hlediska zisku maximálního možného výkonu motoru je toto konstrukční 

řešení nejvýhodnější [2]. 

 

3.2.3 Rozvod sání jazýčkovým ventilem 

Řízení sání jazýčkovým ventilem je u dnešních dvoudobých motocyklových motorů 

nejčastěji používaným způsobem. Jedná se v podstatě o jednocestný ventil umístěný v sacím 

potrubí, který se otevírá a uzavírá v závislosti na tlakových poměrech mezi klikovou skříní 

a sacím potrubím. Při optimálním naladění jazýčkového ventilu nedochází ke zpětnému 

proudění směsi, což pozitivně ovlivňuje plnící účinnost motoru v nižších a středních otáčkách. 

Ve vysokých otáčkách se však projeví vyšší hydraulické ztráty při proudění nasávané směsi 

přes ventil a dochází tak, ke zhoršené plnící účinnosti v porovnání se dvěma předchozími 

rozvody sání. Tato nevýhoda je však s vývojem moderních jazýčkových ventilů 

minimalizována. Jazýčkový ventil lze umístit přímo na klikovou skříň, takže stejně 

jako kotoučové šoupátko nemusí být součástí válce, ale může být součástí bloků motoru. 

Díky tomu lze navrhnout válec s propracovanějším systémem přepouštěcích kanálů. 

Na obrázku 7 je znázorněn princip funkce jazýčkového ventilu [2]. 
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Obr. 7  Rozvod sání kotoučovým šoupátkem [2] 

 

 3.3 Rozvod přepouštění dvoudobého zážehového motoru 

Při procesu přepouštění proudí směs paliva se vzduchem přepouštěcími kanály 

z klikové skříně nad píst do prostoru válce, tento proces se také nazývá vyplachování válce 

a je znázorněn na obrázku 8. Rozvod přepouštěcích kanálů je u moderních dvoudobých 

motocyklových motorů řízen výhradně horní hranou pístu, jedná se tedy o symetrický rozvod. 

V minulosti byly snahy o získání nesymetrického rozvodu přepouštění, což však vedlo 

ke značné konstrukční složitosti válce, kterou nevyvážil přínos tohoto řešení [5]. 

 
 

Obr. 8  Přepouštění směsi z klikové skříně nad píst [5] 
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3.3.1 Výměna náplně ve válci 

Při přepouštění je žádoucí dostat co největší množství nasáté směsi z klikové skříně 

do prostoru nad píst. Množství přečerpané směsi je dáno především tlakovými poměry 

mezi klikovou skříní a vyústěním přepouštěcích kanálů do válce, průtočnou plochou 

a průtokovými koeficienty přepouštěcích kanálů a také dobou otevření přepouštěcích kanálů. 

Jelikož se jedná o symetrický rozvod a je nutné, aby se výfukový kanál otevřel s určitým 

předstihem před kanály přepouštěcími, dochází rovněž k tomu, že se přepouštěcí kanály 

uzavřou dříve než kanál výfukový. Tím dochází ke snížení plnící účinnosti motoru 

zapříčiněné částečným únikem čerstvé směsi do výfukového kanálu, přičemž není možné tuto 

 trátu doplnit již zavřenými přepouštěcími kanály. Je tedy velmi důležité optimalizovat vnitřní 

aerodynamiku motoru pro zajištění co nejlepšího vypláchnutí prostoru válce čerstvou směsí 

a zároveň minimalizovat úniky čerstvé směsi otevřeným výfukovým kanálem [5]. 

 

V dnešní době se u motocyklových dvoudobých motorů používá výhradně tzv. vratné 

vyplachování, jehož autorem byl Dr. Schnürle a nechal jej patentovat v roce 1925. Princip 

vyplachování je znázorněn na obrázku 9. Proudy čerstvé směsi z jednotlivých přepouštěcích 

kanálů jsou směřovány k zadní stěně válce (stěna naproti výfukovému kanálu), 

kde se  střetnou a vytvoří spojitý vyplachovací proud, který směřuje ke spalovacímu prostoru, 

kde se otočí a pokračuje k výfukovému kanálu, přičemž před sebou vytlačuje spaliny 

z předchozího cyklu. 

 

Obr. 9  Vratné vyplachování válce [5] 
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Tento způsob vyplachování válce se během let ukázal jako nejvýhodnější pro výkonné 

rychloběžné dvoudobé motory. Velmi důležitá je zde symetrie přepouštěcích kanálů, 

jelikož každá odchylka se projeví negativně na vyplachovacím proudu. Proto je velmi důležité 

zajistit přesné odlití přepouštěcích kanálů ve válci motoru. Směr vyplachovacího proudu je 

možné sledovat na zařízení zvaném anemometr, kde sledujeme axiální rychlostní pole 

vyplachovacího proudu. Na obrázku 10 můžeme vidět čtyři různá rychlostní pole, 

kdy na obrázku 10(a) je případ ideální, na obrázku 10(b) jsou jednotlivé proudy namířeny 

příliš k zadní stěně válce a dochází tak k odrazu proudu do výfukového kanálu, což vede 

ke zvýšeným ztrátám čerstvé směsi. Na obrázku 10(c) dochází ke špatnému vypláchnutí 

výfukových plynů čerstvou směsí a z obrázku 10(d) je patrná nesymetrie jednotlivých 

vyplachovacích proudů, která je způsobena výrobní nepřesností přepouštěcích kanálů [3], [5]. 

 

Obr. 10  Axiální rychlostní pole vyplachovacího proudu [3] 

 

Snahy o zajištění stabilnějšího vyplachovacího proudu a zkrácení doby nutné pro jeho 

vznik vedly k zavedení víceprvkového vyplachování a ke dvěma hlavním přepouštěcím 

kanálům se přidaly další pomocné kanály. V roce 1957 přišel Walter Kaaden s konstrukčním 

řešením, kdy umístil naproti výfukovému kanálu třetí přepouštěcí kanál, který byl orientován 

k ose válce pod úhlem okolo 45° což vedlo ke zlepšení vnitřní aerodynamiky motoru 

a zvýšení plnící účinnosti. Toto uspořádání přepouštěcích kanálů ilustruje obrázek 11. 
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Obr. 11  Uspořádání se třemi přepouštěcími kanály [5] 

Sání řízené rotačním šoupátkem nebo jazýčkovým ventilem uvolnilo místo na zadní 

stěně válce a vznikl tak prostor pro různá uspořádání přepouštěcích kanálů viz obrázek 12. 

To vedlo k využití velké části obvodu válce pro přepouštěcí kanály, čímž značně narostl jejich 

průtočný průřez. [3], [6]. 

 

Obr. 12  Různé uspořádání přepouštěcích kanálů [3] 

3.3.2 Tvarová optimalizace přepouštěcích kanálů 

Úkolem přepouštěcích kanálů je dopravit směs z klikové skříně do prostoru nad píst 

v požadovaném směru tak, aby při spojení jednotlivých proudů vznikl spojitý vyplachovací 

proud, jak ukazuje obrázek 13 [7].  

 

Obr. 13  Počítačová simulace vyplachovacího proudu [7] 
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Dalším důležitým parametrem je průtokový koeficient kanálu, který udává poměr 

mezi skutečným hmotnostním průtokem k průtoku teoretickému. Cílem je tedy dosáhnout 

co nejvyššího průtokového koeficientu tzn. minimalizovat turbulentní proudění, které vzniká 

v přepouštěcích kanálech. Toho lze dosáhnout tvarovou optimalizací kanálů za pomocí 

měření na profukovací stolici nebo za využití výpočetních metod a simulací proudění plynu. 

Na obrázku 14 je porovnání dvou provedení přepouštěcích kanálů (A, B) a jejich vliv 

na  výkonovou křivku motoru. 

 

Obr. 14  Porovnání dvou přepouštěcích kanálů a jejich vliv na výkonovou křivku motoru [4] 

3.4 Rozvod výfuku dvoudobého zážehového motoru 

Rozvod výfukových kanálů je řízen stejně jako u přepouštěcích kanálů horní hranou 

pístu, jedná se tedy o rozvod symetrický. Proces výfuku je možné rozdělit do dvou fází. 

V první fázi nazývané předstih výfuku se odkryje část výfukového kanálu, avšak přepouštěcí 

kanály jsou stále uzavřeny. V tomto období dochází k prudkému poklesu tlaku ve válci, šíření 

tlakové vlny výfukovým potrubím, přičemž výfukové spaliny unikají výfukovým kanálem. 

Je žádoucí, aby tlak ve válci před otevřením přepouštěcích kanálů klesl na hodnotu o málo 

vyšší, než je hodnota tlaku v klikové skříni. Tím se zamezí ztrátám čerstvé směsi do výfuku 

a přepouštění nastane, až při otevření přepouštěcích kanálů o určitou hodnotu natočení 

klikového hřídele. Ve druhé fázi, kdy jsou již otevřeny přepouštěcí kanály, dochází 

k výplachu spalin čerstvou směsí. Průběh tlaku ve výfukovém kanálu je znázorněn na obrázku 

15. 
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Obr. 15  Průběh tlaku ve výfukovém kanálu (červeně) a ve válci (zeleně) v závislosti na úhlu 

natočení klikového hřídele 

4 Volba vhodné hliníkové slitiny 

Vývoj spalovacích motorů směřuje k používání materiálů, díky kterým je možné snížit 

hmotnost součástí, jako jsou bloky motorů, válce a hlavy. Tyto součásti jsou vystaveny nejen 

mechanickému zatížení, ale jsou namáhány i tepelně. Teploty spalovacího prostoru hlavy 

válce a pracovní plochy válce motoru dosahují teplot kolem 250 °C. Válce dvoudobých 

motorů jsou navíc nerovnoměrně tepelně zatěžovány. Místa okolo výfukového kanálu 

dosahují vyšších teplot než místa, ve kterých je válec chlazen průtokem směsi vzduchu 

a paliva. Materiály musí rovněž vydržet dlouhodobá zatížení bez porušení. Bloky a hlavy 

válce by měly být ze svařitelného materiálu, z důvodu případných oprav odlitků a součástí. 

Dalším důležitým faktorem pro úspěšné zavedení nových materiálů je jejich cena. Cena 

materiálu určuje, zda se vůbec dostane do velkosériové produkce nebo bude používán 

výhradně pro speciální účely, například pro závodní automobily a motocykly. Proto byly 

vyvinuty speciální hliníkové slitiny, které splňují zmiňované požadavky a dosahují vysokých 

pevností za zvýšených teplot při nízké hmotnosti součástí. Tyto slitiny mají dobrou tepelnou 

vodivost, což zajišťuje dobré chlazení tepelně namáhaných součástí [8], [9]. 

Hliník je v přírodě velmi rozšířený kov. Základní surovina pro výrobu hliníku 

je bauxit, ze kterého se hliník získává elektrolýzou. Měrná hmotnost čistého hliníku 

je 2700 
3kg m  a teplota tání je 660 °C. Hliník dále vyniká vysokou tepelnou vodivostí. 

Mechanické vlastnosti čistého hliníku jsou špatné, pevnost v tahu se pohybuje pod 100 MPa, 

tvrdost 20 až 30 HB a tažnost nad 20%. Hliník má také vysokou afinitu ke kyslíku. 

Z uvedených vlastnosti čistého hliníku je zřejmé, že jej nelze považovat za vhodný 

konstrukční materiál. Jeho vlastnost však lze výrazně ovlivnit použitím legujících prvků. 

Pevnostní vlastnosti hliníku zvyšuje Cu a Mg. Slévárenské vlastnosti zlepšuje Si. Na obrázku 
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16 je znázorněn přehled hliníkových slitin.  Hliníkové slitiny lze obecně charakterizovat 

těmito vlastnostmi: dobrá slévatelnost, nízká teplota tavení, malý interval krystalizace, 

rozpustnost vodíku ve slitině, dobrá chemická stabilita, nízká náchylnost k tvorbě trhlin 

za tepla [10].   

 

Obr. 16  Přehled hliníkových slitin [10] 

4.1 Označování slitin hliníku na odlitky 

Označování slitin hliníku na odlitky se řídí dle normy EN 1706. Norma označuje 

slitiny hliníku pomocí číslic EN AC a pěti číslicemi. Číselné označení lze doplnit 

i chemickým označením [10].  

Příklad číselného označování dle normy EN 1706 

EN AC-XXXXX 

 

kde EN - evropská norma 

 A - značí hliník 

 C - značí odlitky 

 X1 - hlavní slitinový prvek, viz tab. 1 

 X2 - udává skupinu slitin 

 X3 - pořadové číslo ve skupině 

 X4 - 0 

 X5 - 0 
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Tab. 1 Hlavní slitinové prvky [11] 

řada 10000 minimálně 99,00% Al a více 

řada 20000 slitina Al-Cu 

řada 30000 slitina Al-Mn 

řada 40000 slitina Al-Si 

řada 50000 slitina Al-Mg 

řada 60000 slitina Al-Mg-Si 

řada 70000 slitina Al-Zn 

řada 80000 slitina Al s různými prvky 

řada 90000 neobsazená řada 

 

Hliníkové slitiny lze označit i chemickými značkami. První prvek v pořadí se uvádí 

hlavní přísadový prvek a následují vedlejší přísadové prvky, které jsou seřazeny sestupně 

podle obsahu. Pokud je obsah přísadového prvku větší nebo roven 1 %, uvede se za příslušný 

prvek číslo značící procenta. Pokud je obsah prvku nižší, než 1 %, tak se číslo neuvádí. [12]. 

Příklad označování chemickými značkami dle normy EN 1706 

 EN AC-Al Zn5Mg 

kde EN - evropská norma 

 A - značí hliník 

 C - značí odlitky 

 Al Zn5Mg - hliníková slitina s obsahem zinku 5 % a hořčíku pod 1 % 

4.2 Typy hliníkových slitin 

Vlastnosti hliníkových slitin se mohou podstatně lišit v závislosti na jejich chemickém 

složení. Důležité faktory pro volbu vhodné hliníkové slitiny jsou dány vlastnostmi 

slévárenskými, mechanickými a chemickými. Důležitou roli hraje i ekonomická stránka [10]. 
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4.2.1 Slitiny Al-Cu 

Slitiny hliníku s mědí známe, jako duraly vynikají dobrou pevností zejména za vyšších 

teplot a dobrou odolnosti vůči otěru. Legováním Ni a Mg lze docílit lepších mechanických 

vlastností za vyšších teplot. Tyto slitiny lze také tepelně zpracovávat. Obsah Cu je obvykle 

v rozmezí 4 až 5 %. Duraly mají horší slévárenské vlastnosti a nižší korozní odolnost, 

díky obsahu mědi. Využívají se pro tepelně namáhané součásti, jako jsou bloky a hlavy 

pístových spalovacích motorů [10]. 

4.2.2 Slitiny Al-Cu-Si 

Tyto slitiny mají díky obsahu křemíku ve srovnání se slitinami Al-Cu lepší 

slévárenské vlastnosti. U slitin bývá větší obsah mědi nebo křemíku. Slitiny s obsahem mědi 

nad 3 % lze tepelně zpracovat. Většinou se tepelně zpracují jen slitiny, u kterých je legován 

také Mg. Slitiny s vysokým obsahem křemíku (nad 10 %) se využívají pro součásti, 

kde je žádoucí nízký koeficient tepelné roztažnosti [10]. 

4.2.3 Slitiny Al-Mg 

Slitiny hliníku s hořčíkem známé také jako hydronália mají velmi dobrou odolnost 

vůči korozi vůči mořské vodě. Jsou svařitelné a mají dobrou mechanickou obrobitelnost. 

Při aplikaci v architektuře lze u odlitku realizovat eloxování. Nevýhodou těchto slitin 

je špatná slévatelnost a náchylnost hořčíku k oxidaci při tavení vsázky [10]. 

4.2.4 Slitiny Al-Sn 

Tyto slitiny osahují přibližbě 6 % cínu a mohou být legovány mědí s niklem 

pro zvýšení mechanických vlastností. Slitiny jsou určeny pro výrobu kluzných ložisek. 

Slévárenské vlastnosti zhoršuje velký interval krystalizace a možnost segregace Sn [10]. 

4.2.5 Slitiny Al-Si 

Slitiny hliníku a křemíku známé také jako siluminy patří k nejvýznamnějším slitinám. 

Siluminy mají vysokou zabíhavost, nízký sklonem k tvorbě staženin, lze je svařovat a pájet. 

Mají vysokou odolnost vůči korozi. Tuhé částice křemíku zvyšují odolnost proti otěru. 

Siluminy lze rozdělit podle obsahu křemíku na podeutektické, které obsahují méně než 12 % 

Si, eutektické, které obsahují kolem 12 % Si a nadeutektické, které obsahují nad 12 % Si. 

Nejlepší slévárenské vlastnosti mají siluminy s eutektickým složením. Legováním hořčíku 
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a mědi lze docílit vyšších mechanických vlastností, jelikož se tyto slitiny dají tepelně 

zpracovat [10]. 

4.2.6 Vliv legujících prvků na hliníkové slitiny 

Cu - zvyšuje pevnost a tvrdost slitiny, zhoršuje tvárnost a korozivzdornost  

Mg - zlepšuje podmínky pro tepelné zpracování, zlepšuje korozivzdornost  

Mn - zlepšuje pevnost, tvárnost, korozivzdornost, zjemňuje zrno, zvyšuje křehkost a zhoršuje  

slévatelnost  

Zn - výborná pevnost, menší houževnatost a korozivzdornost  

Li - zvyšuje modul elasticity, snižuje hustotu  

Pb,Bi - zlepšují obrobitelnost  

Fe - stálá příměs hliníku - slitiny ke tváření (do 0,5 % Fe), slévárenské slitiny (do 1 % Fe)  

Si - stálá příměs hliníku - zvyšuje otěruvzdornost, slévatelnost a zabíhavost  

Ni - zvyšuje mechanické vlastnosti za normální i vyšší teploty, lepší korozivzdornost  

Cr, Co, W, Ti, V, Ce - působí na zjemnění krystalizace  

Fe, Ni, Ti, Mn, Cr - vznik intermetalických fází, zvýšení pevnosti a tvrdosti, zpevnění 

sekundárních fází [13]. 

4.3 Charakteristika použité hliníkové slitiny AlSi10Mg 

Pro odlitek válce dvoudobého motoru byla zvolena slitina AlSi10Mg. Jedná se o slitinu, 

která je pro tuto aplikaci již ověřená a dosahuje požadovaných mechanických vlastností. 

Slévárenské vlastnosti jsou rovněž výborné, což je u takto složitého odlitku velkou výhodou. 

Jedná se o slitinu mírně podeutektickou, s nízkým obsahem doprovodných prvků a nečistot. 

Slitinu lze vytvrdit tepelným zpracováním. Odlitky jsou dobře obrobitelné a odolné vůči korozi. 

Lze odlévat všemi odlévacími technologiemi. Při tuhnutí netvoří vnitřní staženiny. Je vhodná 

na tenkostěnné, tvarově složité odlitky s vysokými nároky na pevnost a houževnatost [14]. 
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5 Tvorba 3D modelu válce dvoudobého motoru 

Pro tvorbu 3D počítačového modelu byl použit software Catia V5 od společnosti 

Dassault Systemes. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších programů v oblasti konstruování 

automobilových a strojních dílů. Model válce byl vytvořen pomocí modulů „Part Design“ 

a „Assembly Design“, které jsou určeny pro tvorbu jednotlivých dílů a sestav. Po dokončení 

modelu bylo nutné provézt kontrolu kvality sítě a provézt případné opravy, což je nutné 

k eliminování poruch, které by vedly k problémům při 3D tisku. K tomuto účelu byl použit 

software Netfabb Basic, který je volně dostupný ke stažení. Na obrázku 17 je hotový model 

v prostředí programu Netfabb před a po opravě sítě. Na obrázku je vidět signalizace poruchy 

sítě v podobě výstražného trojúhelníku. 

 

Obr. 17  3D model válce motoru před a po opravě sítě 

5.1 Podmínky pro návrh válce motoru 

V kapitole 2 byly uvedeny pravidla, podle kterých je nutné se při návrhu válce řídit. 

Vrtání válce maximálně 40 mm, zdvih klikové hřídele 44 mm a rozmístění chladících žeber 

rotačně okolo válce jak je znázorněno na obrázku 18. Vrtání válce je však vhodné zvolit nižší 

než udává horní hranice, jelikož je válec opatřen litinovou vložkou, na které se po opotřebení 

pracovní plochy provádí výbrus. Proto byla zvolena základní hodnota vrtání válce 39 mm, 

což dává prostor pro případné opravy pracovní plochy vložky válce výbrusem během závodní 

sezony bez nutnosti vyrábět vložku novou. 
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Obr. 18  Rozmístění žeber rotačně okolo osy válce  

Na obrázku 19 je pro porovnání upravený válec, jenž vychází ze sériového odlitku 

pro motocykl Jawa 50 typ 20, 21, 23, 23A. Je evidentní, že původní odlitek válce má poměrně 

krátká žebra a jejich celková plocha je mnohem menší, než v případě nového odlitku. 

Tato plocha nedokáže zajistit potřebné chlazení upraveného motoru. 

 

Obr. 19  Rozmístění žeber originálního odlitku válce 

Poslední podmínkou, podle které se návrh válce řídí je zachování siluety sériového 

motoru a omezený zástavbový prostor v rámu motocyklu. Na obrázku 20 je ukázka prvotního 

návrhu válce spolu s upravenými kartery motoru pro použití rozvodu sání s jazýčkovým 

ventilem. Tento návrh splňuje požadavky na zachování siluety původního motoru a zároveň 

umožňuje zástavbu celého motoru do rámu motocyklu. 
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Obr. 20  Válec a upravené kartery motoru 

5.2 Soustava přepouštěcích a výfukových kanálů 

První a z hlediska modelování nejsložitější částí válce jsou přepouštěcí a výfukové 

kanály. Jejich tvar je výsledkem mnohaletých zkušeností s vývojem závodních dvoudobých 

motorů. Základní geometrie byla převzata ze silničního motocyklu pro mistrovství světa 

Aprillia RSW 125 a následně byly provedeny úpravy zejména na výfukových kanálech. 

Bylo především optimalizováno časování přepouštěcích a výfukových kanálů za využití 

simulace 1D dynamiky tekutin ve dvoudobém spalovacím motoru. Simulace spočívá 

ve vytvoření matematického modelu motoru a následném vyhodnocení získaných dat, 

na základě kterých se optimalizují různé parametry motoru. Tento postup je již dnes 

standardní u všech významných světových společností zabývajících se vlastním vývojem 

motorů. V dnešní době jsou v podstatě dva simulační programy, které se v průmyslu 

používají. Wave od společnosti Ricardo a GT-Power společnosti Gamma Technologies. 

Příklad uživatelského prostředí programu GT-Power je uveden na obrázku 21, 

kde je schématický model jednoválcového motoru tvořený jednotlivými elementy, 

které definují celý motor. 
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Obr. 21  Schéma motoru v programu GT-Power 

Při modelování kanálů, byl zvolen postup, při kterém byl nejprve vymodelován jejich 

vnitřní objem, poté byla vytvořena jejich sestava a následně byl objem celé sestavy odečten 

od obalu válce. Na obrázku 22 je znázorněna sestava přepouštěcích a výfukových kanálů. 

 

Obr. 22  3D model sestavy přepouštěcích a výfukových kanálů 

5.3 Obal válce 

Obal válce je navržen tak, aby zajistil co nejlepší odvod tepla ze stěn pracovní plochy 

válce, zajistil dostatečnou tuhost konstrukce a umožnil snadnou montáž výfukového potrubí. 

Při návrhu válce bylo potřeba učinit kompromis mezi počtem chladících žeber a jejich 

tloušťkou. Z hlediska chlazení válce, by bylo ideální snížit tloušťku žeber a zvýšit jejich 

počet. Je však potřeba brát v úvahu technologické hledisko celého návrhu. Příliš nízká 

tloušťka žeber by vedla k nezaběhnutí kovu. Na obrázku 23 je znázorněn 3D model obalu 

válce. Tento model již obsahuje přídavky na obrábění, které byly zvoleny na základě 

zkušeností s podobnými odlitky. 
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Obr. 23  3D model obalu válce 

6 Návrh odlitku 

Pro vznik zdravého odlitku je velmi důležité správně navrhnout vtokovou soustavu 

a zajistit usměrněné tuhnutí. Podstatný vliv má i poloha odlitku při odlévání, která má vliv 

především na zabíhavost kovu. Velmi důležitá je taky správná volba technologie výroby 

odlitku, jelikož má podstatný vliv na dosahovanou geometrickou přesnost a mechanické 

vlastnosti odlitku. Po konzultaci se zástupci českých firem zabývajících se výrobou 

prototypových válců pro dvoudobé motory, bylo zřejmé, že je nejvýhodnější využít 

technologie přesného lití na vytavitelný nebo odpařitelný model v kombinaci s technologií 

Rapid Prototyping. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké přesnosti odlitku bez nutnosti 

vyrábět složité a drahé kovové formy nebo vyrábět dřevěné modely s tvarově složitými 

jaderníky. Zvolená technologie je však vhodná spíše pro kusovou výrobu prototypů, 

jelikož výroba jednoho odlitku je poměrně dlouhý proces a na každý odlitek je potřeba nový 

model, jehož cena by se při sériové výrobě do značné míry projevila na výsledné ceně 

hotového výrobku. 

6.1 Volba polohy odlitku při odlévání 

Poloha odlitku při odlévání má vliv na výslednou kvalitu, jelikož ovlivňuje zabíhavost. 

Proto volíme polohu odlitku tak, aby byly tenké stěny odlitku ve spodní části formy, 

kde je vyšší metalostatický tlak. Na obrázku 24 a) je znázorněn odlitek ve špatné poloze, 

při které by pravděpodobně došlo k nezaběhnutí kovu do žeber umístěných v horní části 

formy, rovněž by se zkomplikovalo napojení vtokové soustavy a výfuků žeber. Na obrázku 24 

b) je vhodnější poloha odlitku z hlediska zabíhavosti kovu. Kota „h“ potom značí rozdíl 

tlakové výšky mezi jednotlivými variantami.   
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Obr. 24  Poloha odlitku při odlévání a) nevhodná, b) vhodná 

6.2 Usměrněné tuhnutí odlitku 

Při chladnutí přehřáté taveniny a přechodu z kapalného do tuhého skupenství dochází 

k objemovým změnám, takzvanému stahování. Tyto objemové změny jsou způsobeny 

změnou měrné hmotnosti taveniny, která je závislá především na teplotě a vzniklé fázi. 

Velikost stahování při tuhnutí je ovlivněna materiálem odlitku, způsobem tuhnutí, formě 

akonstrukci odlitku. Objem vzniklé staženiny je rozdíl mezi objemem tekutého kovu po odlití 

a objemem odlitku po ztuhnutí. Na tvar a umístění staženiny má vliv způsob odvodu tepla 

alze tak ovlivnit polohu staženiny v odlitku. Staženiny vznikají v místech, kde tavenina tuhne 

nejpozději, v takzvané tepelné ose odlitku. Na obrázku 25 je zobrazena závislost objemu 

slitiny na teplotě. Z obrázku je patrné, že na velikost staženiny má vliv i velikost přehřátí 

taveniny, což je rozdíl mezi licí teplotou (na ose teploty úplně vpravo) a teplotou likvidu. 

K největším objemovým změnám však dochází při krystalizaci taveniny, kdy vzniká 

uspořádaná krystalová mřížka, která v případě hliníkových slitin a většiny kovů zaujímá 

menší objem než kapalná fáze. Další smrštění už probíhá v tuhém stavu při chladnutí tuhého 

odlitku [16], [17]. 
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Obr. 25  Závislost objemu slitiny na teplotě [15] 

Staženiny můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější staženiny jsou na odlitku patrné 

již na první pohled. Staženiny vnitřní se většinou objeví a po opracování odlitku nebo 

se projeví na povrchu odlitku jako propadlina. Rozdíl mezi vznikem vnější a vnitřní staženiny 

je dán jiným odvodem tepla, kdy při vzniku vnitřní staženiny dojde ke ztuhnutí hladiny kovu 

dříve, než ztuhne zbytek taveniny. Rozdílně se chovají i slitiny s širokým nebo úzkým 

intervalem tuhnutí. U slitin eutektických nebo čistých kovů dochází k tuhnutí při určité teplotě 

a vznikají tak soustředěné staženiny. Naopak slitiny s širokým intervalem tuhnutí krystalizují 

v určitém intervalu teplot a dochází tak k tvorbě ostrůvků taveniny mezi rostoucími dendrity. 

Při tuhnutí těchto ostrůvků již nelze doplňovat vzniklé dutiny tekutým kovem a dochází tak 

ke vzniku mikrostaženiny neboli smršťovací mikropórovitosti. Vznik mikrostaženiny 

znázorňuje obrázek 26 [14], [15]. 

 

Obr. 26  Vznik mikrostaženin [15] 
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Mikrostaženiny se v odlitku projeví snížením jeho měrné hmotnosti, těsnosti 

a snížením mechanických vlastností. Na obrázku 27 je znázorněn charakteristický vhled 

staženin a mikrostaženin pro čistý hliník a tři různé siluminy [14], [15]. 

 

Obr. 27  Charakteristický vzhled staženin a mikrostaženin a) čistý hliník b) podeutektický Al-

Si c) eutektický Al-Si d) nadeutektický Al-Si [11] 

Jak je tedy patrné z předešlých odstavců, vnik staženin přímo souvisí se stahováním 

slitiny a nelze mu zabránit. Nicméně jelikož staženiny vznikají v místech, kde tuhne tavenina 

nejpozději, můžeme polohu staženin ovlivňovat takzvaným usměrněním tuhnutím odlitku. 

Cílem usměrněného tuhnutí je dostat staženiny mimo odlitek do takzvaných nálitků, 

které slouží jako zásobníky tekutého kovu, který během krystalizace odlitku doplňují. 

Po odlití a vychladnutí jsou z odlitku odstraněny. Aby bylo toto splněno je potřeba zajistit, 

aby odlitek tuhl postupně směrem k nálitkům. Na obrázku 28 je znázorněna staženina 

umístěna v nálitku, mimoto jsou na obrázku znázorněny kružnice, které se používají 

pro metodu takzvaných vepsaných kružnic [15]. 

 

Obr. 28  Staženina v nálitku a znázornění metody vepsaných kružnic [15] 
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Metodou vepsaných kružnic můžeme určit takzvané tepelné uzly odlitku. V tepelných 

uzlech dochází ke vzniku staženin, jelikož je v nich nižší odvod tepla než v okolních stěnách 

odlitku a dochází tedy k pomalejšímu tuhnutí kovu. Podle metody vepsaných kružnic musí 

být možné všechny kružnice vykutálet směrem do nálitku. Na obrázku 29 jsou znázorněny 

staženiny a určení tepelných uzlů pomocí metody vepsaných kružnic [15]. 

 

Obr. 29  Staženiny v tepelných uzlech a metoda vepsaných kružnic [15] 

Tepelné uzly lze odstranit třemi způsoby. První možností je upravit tvar odlitku, 

aby byla splněna podmínka pro metodu vepsaných kružnic, že je lze vykutálet do nálitku. 

Jedná se tedy o různé technologické přídavky a změny konstrukce odlitku jak je uvedeno 

na obrázku 30. Další možnost jak zneškodnit tepelný uzel je napojení nálitku, který bude 

v daném místě doplňovat kov při tuhnutí. Ke zneškodnění tepelného uzlu lze využít i vyššího 

ochlazovacího účinku v daném místě. K tomuto účelu slouží takzvaná chladítka [15].  

 

Obr. 30  Zneškodnění tepelných uzlů změnou konstrukce odlitku [15] 
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6.2.1 Určení velikosti nálitků 

K určení velikostí nálitků se vychází ze tří základních předpokladů. Doba tuhnutí 

nálitku musí být delší než doba tuhnutí odlitku. Objem nálitků musí být větší než objem 

vzniklé staženiny. Musí být dodrženo usměrněné tuhnutí, aby mohl nálitek dosazovat kov 

do odlitku [15]. 

Aby byl zajištěn dostatečný objem nálitku, vychází se z metody Ivanova a Přibyla, 

která určuje objem staženiny a na základě koeficientu nehospodárnosti nálitku se vypočte 

celkový objem nálitku. Podle rovnice (1) se určí objem staženiny. Rovnice (2) uvádí 

koeficient nehospodárnosti nálitku [15]. 

( )st o nV V V        [m3]            (1) 

kde  V
st 

 - objem staženiny  [m3] 

β  - poměrné smrštění slitiny při tuhnutí  [ ] 

V
o 

   - objem nálitkované části odlitku  [m3] 

V
n 

  - objem nálitku  [m3] 

n

st

V
x
V

      [ ]               (2) 

kde  x  - koeficient nehospodárnosti nálitku  [ ] 

V
n 

  - objem nálitku  [m3] 

V
st 

 - objem staženiny  [m3] 

Poměrné smrštění slitiny při tuhnutí β se pro slitiny hliníku pohybuje v rozmezí 0,03 

až 0,06. Koeficient nehospodárnosti nálitku x se liší podle druhu nálitku, pro případ 

atmosférického otevřeného nálitku se pohybuje v rozmezí 9 až 12. Z rovnic (1) a (2) lze 

odvodit výsledný vztah, který uvádí rovnice (3) [15]. 
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Výpočet objemu nálitku: 

1
n o

x
V V

x






 

 
     [m3]             (3) 

kde V
n 

  - objem nálitku  [m3] 

V
o 

   - objem nálitkované části odlitku  [m3] 

β  - poměrné smrštění slitiny při tuhnutí  [ ] 

x  - koeficient nehospodárnosti nálitku  [ ] 

 

Dle rovnice (3) se vypočte výsledný objem nálitku. Předpokládá se použití čtyř 

nálitku, jak je zobrazeno na obrázku 31 [15]. 

 

Obr. 31  Umístění čtyř nálitků v horní části odlitku 

Pro určení objemu nálitkované části odlitku V
o
  je potřeba rozdělit odlitek na čtyři části 

a zjistit jejich objem. Objem se určí jednoduše z již vytvořeného 3D CAD modelu, 

který rozdělíme na čtyři díly a v záložce „Properties“ – „Mechanical“ zjistíme objem V
o
, 

jak je vidět na obrázku 32. 



 

 

30 

 

Obr. 32  Objem nálitkované části odlitku V
o
 

Dále se zvolí poměrné smrštění slitiny při tuhnutí β, v tomto případě 0,03 a koeficient 

nehospodárnosti nálitku x s hodnotou 10. Dosazením hodnot do rovnice (3) dostaneme 

výsledný objem jednoho nálitku [16]. 

0,03 10
0,0002475

1 0,03 10
nV


 

 
     [m3] 

0,0001061nV      [m3] 

Výsledný objem nálitku splňuje podmínku, že objem nálitků musí být větší než objem 

vzniklé staženiny. Další uvedenou podmínkou bylo, že doba tuhnutí nálitku musí být delší než 

doba tuhnutí odlitku. Tuto podmínku řeší takzvaná modulová teorie podle Chvorinova 

a Wlodawera. Doba tuhnutí odlitku je vyjádřena rovnicí (4) a modul tělesa je vyjádřen rovnicí 

(5) [16]. 

2k M        [s]              (4) 

V
M

S
      [m]          

     (5) 

kde    - doba tuhnutí  [s] 

k - konstanta tuhnutí závislá na vlastnostech slitiny  

M - modul tělesa  [m] 

 V - objem tělesa  [m3] 

 S - ochlazovaný povrch tělesa  [m2] 
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Nálitek by měl mít minimálně o 20% delší dobu tuhnutí, než odlitek z toho vyplývá 

rovnice (6). V případě, že konstanta tuhnutí odliku ko se rovná konstantě tuhnutí nálitku kn, 

platí vztah podle rovnice (7) [16]. 

2 21,2n n o ok M k M         [m]            (6) 

1,1n oM M       [m]              (7) 

kde  ok  - konstanta tuhnutí odlitku 

 nk  - konstanta tuhnutí nálitku 

 oM  - modul odlitku  [m] 

 nM  - modul nálitku  [m] 

Ochlazovaný povrch nálitkované části odlitku a nálitku zjistíme opět pomocí 3D CAD 

modelu a hodnoty dosadíme do rovnice (7). 

0,0001061 0,0002475
1,1

0,0105 0,0645
   

   0,0101 1,1 0,0038   

    0,0101 0,0042  

Z výsledku rovnice vyplývá, že doba tuhnutí nálitku je mnohem delší než doba tuhnutí 

odlitku, což je nutné pro správnou funkci nálitku. 

6.3 Výpočet prvků vtokové soustavy 

Úkolem vtokové soustavy je dopravit taveninu do dutiny formy s minimálními 

tlakovými ztrátami, zajistit rovnoměrné plnění dutiny formy a zachytit nečistoty.  

Vtoková soustava je tvořena jednotlivými prvky, kde patří licí vtoková jamka, vtokový kůl, 

rozváděcí kanál a zářezy [15]. 

6.3.1 Určení průřezů jednotlivých prvků vtokové soustavy 

Plochy průřezu prvků vtokové soustavy se vypočítají následujícím způsobem. 

Jako první se určí celková hmotnost odlitku, jak je znázorněno na obrázku 33. Na základě 

celkové hmotnosti odlitku se vypočítá doba lití odlitku dle rovnice (8) [10]. 
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Obr. 33  Celková hmotnost odlitku 

Výpočet doby lití: 

1l s m        [s]            (8) 

2 3,836l        [s] 

3,917l       [s] 

 4l       [s] 

kde  l  - doba lití  [s] 

1s  - časový koeficient  [ ], pro hliníkové slitiny 1s = 2 

m - celková hmotnost odlitku včetně přídavků a nálitku  [kg] 

Kontrolu můžeme provést na základě rychlosti stoupání kovu ve formě podle rovnice 

(9), kdy rychlost stoupání kovu by měla být vyšší než 0,020 [m·s-1] [10]. 

Výpočet rychlosti stoupání kovu ve formě: 

chv


      [m·s-1]              (9) 

0,2

4
v       [m·s-1] 

0,05v       [m·s-1] 

0,02v       [m·s-1] 

kde v  - rychlost stoupání kovu ve formě  [m·s-1] 

ch  - celková výška formy, ch = 0,2  [m] 

   - doba lití  [s] 
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Výpočet střední tlakové výšky lze obecně vyjádřit rovnicí (10). Při umístění zářezů 

do spodní části formy platí odvozený vztah dle rovnice (11) [14]. 

Výpočet střední tlakové výšky: 

2

2
stř

P
H H

C
 


     [m]           (10) 

  
2

stř

C
H H        [m]        

   (11) 

 
200

200
2

střH        [m] 

 100střH       [m] 

kde střH  - střední tlaková výška  [m] 

H  - rozdíl výšek mezi hladinou taveniny v licí jamce a středem výš

 zářezů  [m] 

P - výška dutiny formy nad středem zářezů  [m] 

C - celková výška dutiny formy  [m] 

Řídící průřez vtokové soustavy je místem s nejmenším průřezem. V závislosti 

na zvoleném typu vtokové soustavy se buď jedná o celkový průřez zářezů v případě 

přetlakové vtokové soustavy, nebo o nejmenší průřez licího kůlu v případě podtlakové 

vtokové soustavy. Řídící průřez vtokové soustavy vypočteme dle rovnice (12). V rovnici je 

potřeba určit koeficient odporu proti průtoku, který je uveden v tabulce 3 [14]. 

Tab. 2 Koeficienty odporu proti průtoku [14] 

materiál odlitku 

odpor formy 

velký střední malý 

hliníková slitina 0,33 0,38 0,43 
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Výpočet řídícího průřezu vtokové soustavy: 

min
2 stř

m
S

g H  


    
     [m2]           (12) 

min

3,836

0,33 2650 4 2 9,81 0,1
S 

    
     [m2]   

min 0,000783S       [m2]   

kde minS  - minimální průřez vtokové soustavy  [m2] 

m - celková hmotnost odlitku včetně přídavků a nálitku  [kg] 

μ - koeficient odporu proti průtoku  [ ] 

   - měrná hmotnost taveniny  [kg·m-3] 

   - doba lití  [s] 

 g  - gravitační zrychlení  [m·s-2] 

 střH  - střední tlaková výška  [m]  

Na základě vypočteného minimálního průřezu vtokové soustavy, který u zvolené 

podtlakové soustavy odpovídá příčnému průřezu vtokového kůlu, a uvedených poměrů mezi 

jednotlivými prvky vtokové soustavy v tabulce 4 se stanoví příčné průřezy ostatních prvků 

vtokové soustavy [14]. 

Tab. 3 Poměry ploch příčných průřezů vtokové soustavy [14] 

materiál 

příčný průřez 

zářezů 

kz 

příčný průřez 

rozváděcího kanálu 

kr 

příčný průřez 

vtokového kůlu 

kk 

hliníková slitina 2 1,5 1 

 

Stanovení příčného průřezu rozváděcího kanálu se provede výpočtem dle rovnice (13). 

Obdobným způsobem se stanoví celkový příčný průřez zářezů dle rovnice (14). Počet zářezů 

se volí podle tvaru odlitku, v tomto případě byly zvoleny dva zářezy. Průřez jednoho zářezu 

se vypočte dle rovnice (15) [14]. 
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Výpočet příčného průřezu rozváděcího kanálu: 

 minr rS S k       [m2]           (13) 

 0,000783 1,5rS        [m2] 

 0,0011745rS       [m2] 

kde rS  - příčný průřez rozváděcího kanálu  [m2] 

 minS  - minimální průřez vtokové soustavy  [m2] 

 rk  - poměr příčného průřezu rozváděcího kanálu k minS   [m2] 

Výpočet celkového příčného průřezu zářezů: 

 minz zS S k       [m2]          (14) 

 0,000783 2zS        [m2] 

 0,001566zS       [m2] 

kde  zS  - celkový příčný průřez zářezů  [m2] 

 minS  - minimální průřez vtokové soustavy  [m2] 

zk  - poměr příčného průřezu zářezů k minS   [ ] 

Výpočet příčného průřezu jednoho zářezu: 

 
1

z
z

S
S

n
      [m2]           (15) 

 
1

0,001566

2
zS       [m2] 

 
1
0,000783zS       [m2] 

kde 
1z
S  - příčný průřez jednoho zářezu  [m2] 

 zS  - celkový příčný průřez zářezů  [m2] 

 n - počet zářezů  [ ] 
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6.3.2 Určení rozměrů jednotlivých prvků vtokové soustavy 

Na základě vypočtených příčných průřezů jednotlivých prvků vtokové soustavy se určí 

jejich rozměry. Licí kůl má tvar komolého kužele, který je zjednodušením ideálního licího 

kůlu. Podle rovnice (16) vypočteme malý průměr licího kůlu. Šířka rozváděcího kanálu je 

zvolena podle dostupných forem tak, aby se co nejvíce blížila průměru vtokového kůlu. 

Výšku rozváděcího kanálu pak určíme dle rovnice (17). Šířka zářezů byla zvolena tak, aby 

bylo zajištěno jejich plynulé napojení na odlitek, výška se potom určí z rovnice (18). Na 

obrázku 34 je zakreslen odlitek s navrženou vtokovou soustavou. 

 

Obr. 34  Rozměry vtokové soustavy 

Výpočet průměru licího kůlu: 

4 k
k

S
d




      [m]           (16) 

 
4 0,000783

kd



      [m] 

 0,03158kd       [m] 

 0,032kd       [m] 

kde dk - průměr licího kůlu  [m] 

 Sk - příčný průřez licího kůlu  [m2] 
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Výpočet výšky rozváděcího kanálu: 

 r
r

S
a

b
      [m]           (17) 

 
0,0011745

0,04
ra       [m] 

 0,02936ra       [m] 

 0,030ra        [m] 

kde ar - výška rozváděcího kanálu  [m] 

 br - šířka rozváděcího kanálu  [m] 

 Sr - příčný průřez rozváděcího kanálu  [m2] 

Výpočet výšky zářezů: 

1z

z

S
a

b
       [m]           (18) 

0,000783

0,032
za       [m] 

0,02447za       [m] 

0,025za       [m] 

kde az - výška zářezů  [m] 

 bz - šířka zářezů  [m] 

 
1z
S  - příčný průřez jednoho zářezu  [m2] 

6.4 Odvzdušnění formy 

Při odlévání tekutý kov postupně vytlačuje vzduch z dutiny formy, proto je nutné 

zajistit dostatečný odvod vzduch, aby nedošlo k plynovým vadám odlitku. Velká část plynů je 

odváděna přes atmosférické nálitky, avšak jak je patrné z obrázku 35, je nutné odlitek doplnit 

o takzvané výfuky, aby bylo zajištěno odvzdušnění žeber válce. Výfuky odvádějí plyny 

z dutiny formy do okolní atmosféry a po odlití jsou vyplněny kovem.  
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Obr. 35  Sestava odlitku s výfuky 

7 Rapid Prototyping 

Rapid Prototyping (dále jen RP) lze volně přeložit jako rychlý vývoj prototypu. 

Jedná se o metodu zavedenou ve snaze zajistit rychlou a ekonomicky výhodnou výrobu 

prototypů, součástí, forem, modelů, atd. Charakteristické pro tuto metodu je, že výrobek 

vzniká postupným přidáváním materiálu po tenkých vrstvách, na rozdíl od konvenčních 

metod výroby, kdy je materiál ubírán z polotovaru. Fyzický model tak vzniká přímo 

z virtuálního 3D CAD modelu. Díky této technologii je možné vytvářet i velmi složité 

součásti, které by nebylo možné konvenčními metodami vyrobit a to vše v minimálním čase. 

Při technologii RP se uplatňují různé druhy materiálů, mezi nejčastější patří různé plasty, 

vosk, pryskyřice, kovy ve formě prášku, lamináty a jiné. RP se úspěšně využívá v oblasti 

automobilového, leteckého a lodního průmyslu, v biomedicíně atd. Největší přínos 

této technologie pro firmy je rychlá reakce na přání zákazníka v oblasti kusové výroby [17]. 

7.1 Postup od návrhu po tvorbu fyzického modelu 

Existuje několik metod RP, avšak postup při výrobě modelu je u všech velmi podobný 

a se skládá z několika kroků. Vše začíná vytvořením virtuálního 3D CAD modelu, který je 

následně převeden do univerzálního formátu STL a je provedena kontrola kvality sítě 

virtuálního modelu. Síť STL modelu je tvořena trojúhelníky různé velikosti, hustota 

trojúhelníků závisí především na tvarové složitosti povrchu, viz obrázek 36. Na rovinných 

plochách vidíme, že jsou tvořeny menším počtem velkých trojúhelníků v porovnání 

se zakřivenými povrchy. 
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Obr. 36  Detail sítě STL modelu 

Dalším krokem je volba orientace modelu, jeho rozdělení do jednotlivých vrstev 

a tvorba podpůrné konstrukce. Tloušťka vrstev závisí na požadované přesnosti výrobku 

a na možnostech výrobního zařízení, většinou se však pohybuje v rozmezí 0,05 až 0,5 mm. 

Další parametr, který můžeme nastavit, je vnitřní struktura výrobku. Stěny mohou být plné 

nebo duté s podpůrnou mřížkou, podle požadavku na pevnost a úsporu materiálu. Na obrázku 

37 vidíme příklad rozdělení STL modelu do jednotlivých vrstev [17]. 

 

Obr. 37  Rozdělení STL modelu do jednotlivých vrstev [17] 

V následující fázi probíhá samotná výroba fyzického modelu v RP zařízení. Výrobní 

proces je plně automatizovaný a nevyžaduje žádné zásahy operátora. Délka výrobního 
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procesu závisí na velikosti a složitosti vyráběného modelu a pohybuje se v řádu minut 

až několika desítek hodin [17]. 

Po dokončení výrobní fáze v RP zařízení následují dokončovací operace 

jako dotvrzení, úprava povrchu, odstranění podpůrné vrstvy, vizuální kontrola výrobku apod. 

Schématické znázornění celého postupu RP přehledně znázorňuje obrázek 38 [17]. 

 

Obr. 38  Schéma jednotlivých fází RP [17] 

7.2 Přehled metod RP 

Technologie RP se v současnosti velmi intenzivně vyvíjí a objevují se tak stále nové 

metody, zaměříme se však na ty hlavní a nejpoužívanější. Základní metody RP můžeme 

rozdělit na světelné (SLA, SLS), tepelné (FDM, 3DP), spojovací (LOM, 3DP) [17].  

7.2.1 Metoda SLA – Stereo Litography Aparatus 

Metoda stereo litografie (dále jen SLA) funguje na principu fotopolymerizace. 

V pracovní komoře stroje je umístěna nádoba s kapalnou pryskyřicí citlivou na světlo 

a pod hladinou, v hloubce jedné vrstvy je posuvná plošina, na které postupně vzniká výrobek. 

Při působení laserového paprsku na pryskyřici dochází k jejímu vytvrzení a vzniku první 

vrstvy výrobku. Posuvná plošina se poté ponoří o tloušťku další vrstvy a působením 

laserového paprsku se vytvrdí další vrstva. Takto celý proces pokračuje až do zhotovení 
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celého výrobku. Zjednodušené zobrazení zařízení pro metodu SLA je znázorněno na obrázku 

39. Mezi výhody této metody patří dobrá povrchová drsnost a vysoká přesnost výrobku 

v toleranci 0,1 mm. Nevýhody metody SLA spočívají v menším spektru používaných 

materiálů, nutnosti vytvrzovat vytvořený díl a v toxicitě používané pryskyřice [17]. 

 

Obr. 39  Princip metody SLA [17] 

7.2.2 Metoda SLS – Selective Laser Sintering 

Jak je z názvu metody patrné, funguje na principu spékání prášku různého materiálů 

CO2 laserem. Výrobek je opět vytvářen po jednotlivých vrstvách, které jsou postupně 

nanášeny ve formě prášku a následně spékány laserovým paprskem, zbylý prášek slouží 

jako podpora modelu. Po dokončení výrobky se nenatavený prášek odstraní např. pomocí 

stlačeného vzduchu a lze jej opětovně použít. Princip metody je znázorněn na obrázku 40. 

Výhodou SLS metody je široké množství použitelných materiálů, lze například spékat nejen 

plasty, ale i kovy nebo formovací směsi pro výrobu slévárenských forem. Naopak nevýhodou 

SLS metody je vyšší drsnost povrchu v závislosti na hrubosti zrn prášku a vyšší spotřeba 

elektrické energie [17]. 
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Obr. 40  Princip metody SLS [17] 

7.2.3 Metoda FDM – Fused Deposition Modelling 

FDM metoda je založena na principu vytlačování nataveného plastového vlákna 

tryskou v nanášecí hlavě, kde se materiál ohřívá na potřebnou teplotu. Obvykle stroj obsahuje 

minimálně dvě trysky, jednu pro stavební materiál výrobku a druhou pro tvorbu podpůrné 

vrstvy, která je z odlišného materiálu. Na obrázku 41 je schématický znázorněn princip FDM 

metody. Po vytvoření jedné vrstvy se stůl posune o hodnotu průměru vlákna. 

 

Obr. 41  Princip metody FDM [18] 
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FDM metodou lze vyrábět modely z různých netoxických termoplastů (ABS, PC, 

PMMA, PLA). Modely vyrobené touto metodou mají vysokou pevnost. Přesnost modelu je 

však o něco nižší a závisí na průměru použitého vlákna [17]. 

7.2.4 Metoda LOM – Laminated Object Manufacturing 

Model vzniká laminováním jednotlivých vrstev materiálu. Materiál může být plast, 

dřevo, papír nebo plech. Ze zásobníku se navine folie opatřená lepidlem na základní desku 

a pomocí vyhřívaného válce se přilepí. V dalším kroku vyřeže laser do jedné vrstvy folie 

požadovaný tvar. Zbylá folie se se odřeže a celý proces se opakuje až do dokončení poslední 

vrstvy. Po dokončení poslední vrstvy nastává oddělení přebytečné folie od modelu. 

Z toho plyne hlavní nevýhoda technologie a tou je vysoký podíl odpadu i nižší pevnost 

součásti. Princip LOM metody je zobrazen na obrázku 42 [17]. 

 

Obr. 42  Princip metody LOM [17] 

8 Postup výroby odlitku 

 Pro výrobu odlitku byla zvolena technologie přesného lití na vytavitelný model, 

která je vhodná pro výrobu prototypů různých součástí. Tato metoda vyniká vysokou 

přesností odlitků a lze ji skvěle kombinovat s technologií RP.  
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8.1 Metoda přesného lití na vytavitelný model 

Od ostatních slévárenských metod se tato metoda liší nižší dosahovanou drsností 

povrchu a menšími rozměrovými tolerancemi. Lze odlévat součásti téměř ze všech kovů 

a slitin. Hmotnost součástí se pohybuje od několika gramů po desítky kilogramů. Minimální 

tloušťka stěn odlitků může dosahovat až 0,5 mm. Nevýhodou této metody je nutnost vyrábět 

voskový model na každý odlitek, což je časově velmi náročné [19]. 

Postup výroby odlitku začíná zhotovením voskového modelu a vtokové soustavy. 

Model včetně vtokové soustavy se zalije sádrovou směsí a forma se nechá ztuhnout. Následně 

se z formy vytaví vosk a forma se dále žíhá. Do vyžíhané formy se odleje roztavený kov. 

Po zchladnutí odlitku se sádrová forma rozbije a odlitek se očistí. Následuje odstranění 

nálitků a vtokové soustavy, kontrola jakosti odlitku a následné obrábění [19]. 

8.2 Výroba formy pro odlévání voskových modelů 

Voskové modely lze vyrábět přímo na zařízení RP, avšak cena těchto modelů je velmi 

vysoká a při jejich použitím by velmi stouply náklady na výrobu odlitku. Proto byl na zařízení 

RP  vyroben plastový model z polykarbonátu, který je na obrázku 43. Tento model byl použit 

pro výrobu pružné formy, do které je možno odlévat voskové modely.  

 

Obr. 43  Plastový model vyrobený na zařízení RP 

Méně namáhané části formy jsou vyrobeny z Lukoprenu N1522, který zajišťuje 

potřebnou tuhost formy a zároveň je pružný, což umožňuje vyjmutí tvarově složitého 

voskového modelu. Vnitřní části formy, které tvoří přepouštěcí a výfukové kanály válce, 

jsou tvarově složité a jejich následné vyjmutí ze ztuhlého voskového modelu je poměrně 

problematické. Z toho důvodu byla na tyto části formy použita dvousložková silikonová 
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pryskyřice Essil 125. Tato pryskyřice má v porovnání s Lukoprenem N 1522 mnohem vyšší 

průtažnost i pevnost. Díky tomu lze tyto části formy vyjmout bez poškození voskového 

modelu i formy samotné. Na obrázku 44 je plechová forma, ve které je plastový model zalitý 

v Lukoprenu N 1522. 

 

Obr. 44  Výroba pružné formy 

Aby bylo možné vyjmout voskový model z pružné formy, musela být forma vyrobena 

ze čtyř rozebíratelných částí, jak je vidět na obrázku 45. Toho se docílí postupným zaléváním 

plastového modelu silikonovou pryskyřicí a Lukoprenem. Jednotlivé části je nutno nechat 

zatvrdnout a poté je natřít parafínovým separátorem, aby je bylo možné následně rozdělit. 

Potom se zalije další část formy. Po dokončení všech částí formy se opatrně vyjme plastový 

model, forma se zkontroluje. Pokud dojde k natržení nebo jinému poškození formy, opraví se 

lepením pomocí vteřinového lepidla. Do formy se vyvrtají odvzdušňovací otvory a vyřeže se 

otvor pro nalévání tekutého vosku. Všechny díly se vyfoukají stlačeným vzduchem, aby byly 

zbaveny nečistot. 

 

Obr. 45  Části pružné formy 
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Připravené díly formy se postupně poskládají do sebe jak je patrné z obrázku 46 a 47. 

Silikonové kanály se nalepí na jádro formy pomocí malé vrstvy vteřinového lepidla, 

aby je bylo možné při rozebírání opět bez poškození oddělit. Zalepení zajistí jejich přesnou 

polohu, která je velice důležitá pro správnou funkci válce dvoudobého motoru. Všechny spoje 

formy, kterými by mohl prosakovat tekutý vosk, se utěsní pomocí lepicí pásky. Složená 

pružná forma se po obvodu stáhne plechovou formou, aby byla zajištěna stabilita a tuhost. 

 

Obr. 46  Jádro se slepenými kanály a části formy 

 

Obr. 47  Skládání pružné formy 
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8.3 Výroba voskových modelů 

Materiálem pro výrobu modelů je směs vosků. Čisté vosky totiž nesplňují požadované 

parametry jako je malé smrštění při tuhnutí, pružnost a pevnost ztuhlého modelu, 

dobrá zabíhavost, dobré vlastnosti při vytavování a zdravotní nezávadnost. Při výrobě 

voskových modelů gravitačním odléváním do forem se používá takzvaných měkkých vosků 

vyrobených ze směsi parafinu a ceresinu [19]. 

Při chladnutí a tuhnutí roztaveného vosku dochází ke stahování, proto je nutné opatřit 

voskový model nálitkem nebo vosk postupně dolévat. Voskový model musí být 

před rozebíráním formy dostatečně vychladlý, aby nedošlo k jeho trvalé deformaci. 

Na obrázku 48 je vychladlý voskový model při rozebírání pružné formy. 

 

Obr. 48  Vyjmutí voskového modelu z pružné formy 

Po vyjmutí voskového modelu z pružné formy je nutné provézt jeho kontrolu, 

odstranit výronky, vtokovou část, výfuky a opravit vzniklé dutiny a vady. Na obrázku 49 je 

voskový model v porovnání s původním plastovým polykarbonátový modelem. 

Dalším krokem je výroba vtokové soustavy. Vtoková soustava se vyrábí ze stejného materiálu 

jako model. Pro její výrobu je nutné zhotovit dřevěné formy, do kterých se odlijí zářezy 

a rozváděcí kanál. Vtokový kanál a nálitky jsou odlévány do sádrové formy, kterou je nutné 

před nalitím vosku navlhčit. Výfuky se vyrobí z voskové šňůry. Všechny prvky vtokové 

soustavy a výfuky se spojí s modelem pomocí pájení. Na obrázku 50 je sestava modelu 

s vtokovou soustavou, nálitky a výfuky, která je připravena na zaformování. 
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Obr. 49  Voskový a plastový model válce 

 

Obr. 50  Sestava modelu s vtokovou soustavou, nálitky a výfuky 

8.3 Výroba sádrových forem 

Při výrobě sádrových forem je žádoucí, aby připravená sádrová směs dokonale 

kopírovala voskový model a vyplnila všechny dutiny, aby netuhla příliš rychle. Tím je 

zajištěno, že bude vytvořena přesná forma pro odlévání tekutého kovu. Dalšími důležitými 

parametry jsou dostatečná pevnost formy a stálost rozměrů formy i po vyžíhání. 

Pro výrobu sádrové formy je nutné zhotovit kovový obal, do kterého se umístí 

voskový model a zalije se sádrovou směsí. Sádrová směs se nechá vyschnout na volném 

vzduchu po dobu 24 hodin a následně se suší při teplotě 50°C po dobu 24 hodin. Další fází je 

vytavení vosku při teplotě 115°C a následné výdrži na teplotě po dobu 24 hodin. 
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Potom se forma umístí do žíhací pece. Nastaví se tříhodinový náběh na teplotu 320 °C 

a následuje výdrž na této teplotě po dobu 7 hodin. Následuje tříhodinový náběh na teplotu 

800 °C a výdrž na teplotě po dobu 4 hodin. 

8.3.1 Výroba první formy 

První sádrová forma byla vyrobena ze šperkařské sádrové směsi Satin Cast 20. 

Tato formovací je primárně určena pro výrobu forem zlatých a stříbrných šperků. 

Vyznačuje se tím, že výborně kopíruje povrch voskového modelu, tuhne dostatečně pomalu 

a má dobrou rozpadavost. Sádrová směs byla namíchána s vodou dle doporučení výrobce 

v poměru 100 hmotnostních dílů sádry ku 38 hmotnostním dílům vody. Směs však 

z neobjasněných důvodů tuhla příliš rychle v porovnání s předchozími zkušenostmi s touto 

formovací směsí. To způsobilo, že sádra nevyplnila celý výfukový kanál válce. Na obrázku 51 

je zaformovaný voskový model a forma připravená k sušení. 

 

Obr. 51  Sádrová forma ze směsi Satin Cast 20 

8.3.2 Výroba druhé formy 

Druhá forma byla vyrobena ze směsi sádrového pojiva ČSN 72 23 01 a jemné antuky 

s vodou. Mísící poměr byl stanoven 1:1:1. Pro rozmíchání této směsi stačila výrazně kratší 

doba v porovnání se směsí Satin Cast 20. Schopnost kopírovat povrch voskového modelu byla 

rovněž dostatečná, avšak opět docházelo k velmi rychlému tuhnutí směsi. Což způsobilo 

stejnou vadu jako u první formy a to nevyplnění výfukového kanálu válce. 
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8.3.3 Výroba třetí formy 

Při výrobě třetí formy byl kladen požadavek na delší dobu tuhnutí sádrové směsi 

a byl zvolen odlišný způsob formování, ve snaze podpořit zabíhání sádry do výfukového 

kanálu válce. Směs byla podobného složení jako u druhé formy, rozdíl však byl v tom, 

že namísto čisté vody byl namíchán roztok tvořený 98% vody a 2 % kvasného lihového octa. 

Tato změna formovací směsi se projevila delší dobou tuhnutí. Formování se lišilo v tom, 

že v předchozích dvou případech byl model částečně ponořen do nalité sádry a poté zaléván. 

U třetí formy byl model celý postupně zaléván sádrou a sádra byla ručně vtlačována 

do výfukového kanálu, aby jej dokonale vyplnila. Na obrázku 52 je voskový model 

s optimalizovaným obalem formy a naváženými složkami formovací směsi. 

 

Obr. 52  Výroba třetí formy 

8.4 Odlévání a čištění odlitků 

Odlévání hliníkové slitiny se provádí do formy vyžíhané na teplotu 800 °C (obrázek 

53). Tím je zajištěno, že forma neobsahuje volně a chemicky vázanou vodu a nedojde 

k velkému teplotnímu šoku při odlévání kovu. Při žíhání formy a následné manipulaci s ní 

může dojít k jejímu porušení. Licí teplota hliníkové slitiny je 760 °C. 
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Obr. 53  Forma vyžíhaná na teplotu 800 °C 

Po ztuhnutí odlitku se rozbije forma a odlitek se ručně očistí pomocí vhodného nářadí. 

Další čištění odlitku probíhá ve vodě, která pomáhá odstranit ztuhlou sádrovou směs. Odlitek 

může být v případě potřeby tryskán. Na obrázku 54 je již očištěný odlitek. 

 

Obr. 54  Odlitek po očištění 

8.5 Vizuální kontrola odlitků a následné operace 

Při vizuální kontrole odlitku se pozoruje přítomnost okem viditelných vad. U odlitku 

prvního válce došlo k nezaběhnutí kovu do pěti žeber, jak je patrné z obrázku 59. Nezaběhnutí 

kovu bylo způsobeno špatným odvzdušněním formy v daném místě. Při formování došlo 

k utržení výfuků a vzduch, který byl v dutině formy při odlévání, neměl kudy unikat. 
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Tato vada zasahuje částečně i mimo přídavek na obrábění, jedná se však o vadu opravitelnou 

svařováním a následným broušením. 

 

Obr. 55  Nezaběhnutí kovu vlivem špatného odplynění formy 

Další na pohled patrnou vadou je přítomnost exogenních vměstků. Tyto vměstky se do 

formy dostaly při manipulaci s formou. Na plechovém obalu formy se během žíhání tvořily 

okuje, které se přes nálitky a vtokový kůl dostaly do dutiny. Na obrázku 56 jsou vměstky 

viditelné jako černé části na spodní straně odlitku. 

 

Obr. 56  Exogenní vměstky 
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Použitá hliníková slitina má velmi malou tendenci k tvorbě staženin. To potvrzuje řez 

nálitkem na obrázku 57, kde je vidět jen mírný pokles hladiny kovu při tuhnutí odlitku. 

Optimální objem nálitků by tedy mohl být menší, než teoreticky vypočtený objem. 

 

Obr. 57 Řez nálitkem 

Po kontrole odlitku je potřeba odstranit prvky vtokové soustavy a nálitky, to je 

provedeno řezáním. Dále se opraví vzniklé vady odlitku navařením materiálu, 

který se zabrousí do požadovaného tvaru.  Následuje obrábění odlitku na soustruhu, 

kde sesoustruží čelní plochy válce. Vnitřní plocha válce, která je na obrázku 58, 

se vysoustruží a následně se do válce nalisuje litinová vložka s frézovanými kanály. 

Dále se rézuje dosedací plocha pro výfukové potrubí. Poslední fází obrábění je vrtání děr 

pro šrouby a řezání závitů. Po dokončení se provede výstupní kontrola rozměrů. 

 

Obr. 58  Vnitřní pohled do válce 



 

 

54 

Z odlitku byly odebrány dva vzorky, na kterých byl proveden metalografický výbrus. 

Vzorek 1 byl odebrán z prostřední části stěny válce. Vzorek 2 byl odebrán z konce chladícího 

žebra válce, jak je znázorněno na obrázku 59. Vzorek 1 vykazoval výrazně hrubší strukturu, 

která je vidět na obrázku 60. U vzorku 2 (obrázek 61) je struktura  jemnější díky rychlejšímu 

chladnutí daného místa. V tomto případě je možno předpokládat vyšší hodnoty mechanických 

vlastností. 

 

Obr. 59  Odlitek po odstranění nálitků a vtokové soustavy 
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Obr. 60  Mikrostruktura vzorku 1 

 

Obr. 61  Mikrostruktura vzorku 2 
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9 Závěr 

Tato diplomová práce potvrzuje, že výroba odlitku technologií přesného lití na 

vytavitelný model v kombinaci s technologií RP je velice perspektivní pro použití na různé 

prototypy a odlitky určené pro kusovou výrobu. Odlitek válce moderního dvoudobého motoru 

je ideální příkladem, že i tvarově komplikované přepouštěcí kanály s velmi tenkými stěnami 

lze bez větších potíží touto technologií vyrobit. Tato technologie je pro výrobu prototypů 

výhodná i z hlediska ekonomické stránky. Časově nejnáročnější částí výrobního procesu je 

výroba forem pro voskové modely. Přesto je časová náročnost poměrně malá, pokud bychom 

měli porovnávat například s výrobou dřevěných modelů a jaderníků. 

Výsledná kvalita odlitků je do značné míry ovlivněna použitou sádrovou směsí. 

Požitím šperkařské sádry se dá dosáhnout velmi dobré kvality povrchu, avšak vysoká rychlost 

tuhnutí sádry neumožňuje dokonalé zaformování velkého odlitku. Je Nutno dodat, že se 

mohlo jednat pouze o špatnou várku sádrové směsi, jelikož předchozí zkušenosti s touto směsí 

nenaznačují, že by tuhla příliš rychle. U třetí formy byly odstraněny nedostatky jako rychlé 

tuhnutí směsi přidáním malého množství octu do vody a rovněž byl optimalizován způsob 

zalévání modelu sádrovou směsí. Obal formy byl optimalizován pro lepší odvod vodní páry 

při procesu sušení a byly přidány prvky pro snadnější manipulaci s formou. Proces výroby 

formy by se dal i nadále optimalizovat a s tím by se i zlepšovala výsledná kvalita vyrobených 

odlitků. Vyrobené odlitky vykazovaly jisté vady, avšak všechny vady byly klasifikovány jako 

opravitelné. Vyrobené odlitky tedy budou testovány v provozu. 

Problémy s formováním se u prvních dvou forem shodně projevily u výfukového 

kanálu, kdy sádrová směs špatně vyplnila jeho dutiny. Tento problém by se kromě úpravy 

sádrové směsi dal vyřešit i konstrukční úpravou odlitku, kdy by se odstranily úzké pomocné 

výfukové kanály a nahradily se velkým výfukovým kanálem s podélnou přepážkou. 

Při kontrole řezů nálitků je patrné, že jsou předimenzované. Přestože využití tekutého 

kovu nebylo při výrobě prototypu podstatným parametrem, bylo by při odlévání dalších kusů 

vhodné zmenšit objem nálitků. Menší objem kovu by znamenal rychlejší tavení vsázky a další 

snížení nákladů. 
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