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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá popisem historického slohu Secese, jejího vzniku v českých 

zemích a základní charakteristice. 

 Dále také nastiňuji použití technologií Rapid Prototyping (rychlá výroba prototypů) a 

stručně seznámuji s vybranými technologiemi,kde přecházím k výrobě repliky sošky Mefista 

a aplikaci těchto metod do výroby uměleckého odlitku.  

 
Klíčová slova: Secese, technologie Rapid Prototyping, výroba sádrové formy, zhotovení 
repliky sošky Mefista 
 
 
 
 

Abstrakt 

Bachelor thesis deals with the historical Art Nouveau style, its beginning in the Czech lands 

and basic characteristics. 

I also suggest the use of the Rapid Prototyping technology and briefly introduce the 

selected technologies and then I descend to produce replicas of statues of Memphisto and the 

application of these methods in the production of artistic casting. 

 

Keywords: Art Noveau style, Rapid Prototyping technology, produce gypsum form, produce 

replicas of statues of Memphisto 
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1 Úvod  

Cílem mé závěrečné bakalářské práce bylo zhotovení repliky uměleckého předmětu pomocí 

metod Rapid prototyping. Předmět ke zhotovení repliky je secesní soška Mefista vyrobena 

litím z bronzu.  

Pro výrobu repliky jsem zvolil metodu na 3D tiskárně Dimension SST 768, kde se model 

vytvoří pomocí skeneru HANDYSKAN 3D REV a také metodou Rapid Tooling která je 

založena na práci silikonových otisků a voskových modelů.  

Dále jsem volil sádrové formy, kde jsem mohl zhodnotit kvalitu povrchu a rozměrové 

nepřesnosti po odlití mezi voskovým modelem a modelem vytvořeným na 3D tiskárně 

Dimension SST 768. 

Cílem mé práce bylo najít vhodnou technologii pro výrobu repliky a zdravého 

uměleckého předmětu, který by se po cizelování mohl bezostyšně prezentovat.  

Mým dalším cílem v této práci bylo popsat metody rychlé výroby prototypů, které s tímto 

oborem úzce souvisí. Nesnažil jsem se obsáhnout celé penzum informací metod Rapid 

prototyping, ale pouze přehled nejznámějších a pro mě nejdůležitější metod. Vybrané téma 

představuje v oboru uměleckého slévárenství zajímavé progresivní technologie, kterými se 

dají zhotovovat repliky jakýchkoli předmětů a tvarových složitostí, které urychlují výrobu a 

umožňují nám tak výrobu originálních replik historických předmětů bez fyzického kontaktu 

s nimi.  

Dále jsem v mé práci nastínil historický podtext slohového období secese v českých 

zemích, její vývoj a základní charakteristiku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 SECESE 

Secesní estetika je estetikou protikladů a k tomu, aby mohly být tyto protiklady vnímány jako 

umělecké dílo, je zapotřebí hlubšího pochopení, jež přesáhne rozměry pouhého vizuálního 

vjemu. Secesní umění bývá na jedné straně oslavováno jako „průlom“ k moderně a první 

skutečně koherentní umělecký styl po baroku, a na straně druhé zase odsuzována jako 

„ornamentální peklo“, kýč či záležitost pouhé řemeslné zručnosti. Každý sloh je bezesporu 

jedinečným fenoménem, avšak secese je jevem zcela jedinečným také v rámci slohovém. Než 

se budu hlouběji zabývat obdivuhodnými podněty, jimiž umění této doby přispělo k vývoji 

20. století, nejprve bych se zaměřil na relativně krátké, slohově však zcela samostatné období, 

které secesi předcházelo. Každý ze stavitelů středověkých katedrál své dílo samozřejmě 

považoval za „opus modernum“, ve všech ohledech odlišné od děl starších, tzv. „opera 

antiqua“. Také lidé žijící v době rokokové nazývali tento styl „styl moderne“. Sloh, který dnes 

označujeme jako secesi, se v Anglii kolem roku 1890 nazýval „modern style“. Art Nouveau, 

„nové umění“, bylo slohem moderním a zároveň také historickým. Mocná proměna 

odehrávající se na přelomu století v sobě obsahovala zároveň také představu krásné smrti, a 

právě z tohoto paradoxu se zrodily mnohé dodnes živě pociťované extrémy. Všichni se hlásili 

k Art Nouveau. Vchody metra nabízely šílené a bláznivé křivky, kterým se lidé začali vzpírat 

a posléze se omezili takřka výlučně na rovné linie.  

Když člověk proti určitému hnutí vystupuje, zůstává pořád jeho součástí. Pravý úhel a 

arabeska jsou projevem kladného nebo negativního postoje k jednomu a témuž hnutí, 

vyrůstajícímu za společného základu filozofických, literárních, uměleckých či sociálně 

reformních myšlenek a představ. Jejich kulturně politické pozadí vytvořilo osnovu, 

zformovalo tvárné principy. Mezi různými národními i individuálními verzemi tohoto slohu 

existuje proto značné rozpětí. Navzdory společnému východisku, na něž se odvolávají velmi 

odlišné interpretace, a zejména přes četné teze a proklamace pocházejí z pera jak umělců 

samých, tak jejich současníků si jistě velmi brzy můžeme povšimnou řady protikladů. 

Společným východiskem všech těchto komentářů je estetická diskontinuita i estetismus, 

dekadence a počátky socialismu a různé další, více či méně národní směry, jež stály často na 

počátku uměleckého rozmachu, který přetrvává až do dnešních dnů.  

 

 

 

 



 

Obr.1.: citát Peter Behrens [1] 

 

2.1  PŮVOD SECESE 

Tento nový umělecký směr konce 19. století se prosadil ve všech uměleckých oblastech. 

Prostoupil nejen architekturou a malířstvím, ale též umělecká řemesla a uměleckou grafikou. 

Byl reakcí na rychlý rozvoj průmyslu, který byl po 19. století typický. Secese usilovala po 

sblížení s přírodními formami, od čehož se také odvozují její hlavní znaky. Byla velmi 

populární, o čemž svědčí mnoho periodik a taktéž výstav. Dokázala spojit komerci s uměním, 

pronikla do obchodních domů i domácností.  

Název secese vnikl původně jako označení protestního hnutí moderních umělců proti 

akademismu, kteří zastávali v uměleckých spolcích rozhodující místa. Teprve ve Vídni kolem 

roku 1900 poprvé splynul pojem secese s významem označujícím sloh. Slovo secese 

(z latinského secessio = odtržení) znamená tedy tvorbu mladých umělců, kteří byli 

nespokojeni s konzervativním opakováním starých slohů v jejich „neo“ či „novo“ podobě. 

Cítili potřebu odtrhnout se od starých akademiků a vytvořit mezinárodní sloh, který vtiskne 

všemu nový moderní styl. 

První zemí, kde se secese objevuje, byla Velká Británie, vládnoucí průmyslovému 

rozvoji. Centry secese se však staly jiné země a to Belgie a Katalánie. Nejpočetnější z nich 



byla zdaleka Katalánská skupina. V těchto oblastech měla secese připravenou půdu britskými 

umělci, proto pro ni bylo snazší se zde rychleji uchytit. Země jako Francie, či Rakousko-

Uhersko byly mnohem více konzervativní a nedaly se jednoduše zviklat k novému stylu. 

Jelikož secese neusměrňovala jen vývoj kultury, nýbrž také ovlivňovala lidovou tvorbu, 

v zemích s hluboce zakořeněnými tradicemi nebylo snadné jen tak lehce uspět.  

 

2.2 PŘEHLED JMEN POUŽÍVANÝCH PRO SECESI 

Jugenstil – Německo 

Sezession – Německo, Rakousko 

Sezessionsstil – Rakousko 

Art nouveau – Francie, Belgie 

Modern style – Francie, Anglie, USA 

Styl nouille – Francie 

Style coup de fouet – Francie 

Style Guimard – Francie 

Liberty – Anglie, Itálie 

Stile liberty – Itálie 

Stile nuovo – Itálie 

Modernismo – Španělsko 

Art Joven – Španělsko 

Estilo Gaudi – Španělsko 

 

2.3 ZNAKY SECESE 

Základní znaky secesního umění charakterizoval Artur Heygate Muckmurd, podle něhož se 

umění nezakládá na otrockém napodobování přírody, ale na imaginativním tvoření, 

čerpajícím své symboly z přírody.  

Příroda je opravdu tím nejdůležitějším prvkem, který secesi ovlivnil. Druhý je 

ornamentálnost. Ornament, ale architekturu nezdobí, protože sama architektura jako celek se 

stává ornamentem. Ornament je v secesním umění nositelem symbolu, i postavy se mění do 

ornamentu. Díky tomu také odpadají hranice mezi jednotlivými obory, neboť vše se stává 

ornamentem. Maskarony jako hlavice, konzoly, případně jako výplně metop se velice často 

objevuje ornamentální prvek lidské masky obr.4. Dalším velmi důležitým znakem je křivka. 

Křivka zde symbolizuje nekonečno. Kouřová křivka, která svým tvarem silně připomíná 

kouřový dým položené cigarety. Malebně se klikatí a je nestejně široká. Touto křivkou se 

například zobrazovaly listy rostlin či jejich stvolů. Kružnicové kompozice jsou typickým 

geometrickým vzorem secese. Používá se jako motivu vytvořeného z několika velikých 

obručí zavěšených na jedné skobě, takže nahoře se dotýkají a směrem dolů se oddělují.  

Secese též využívá množství materiálů zejména k tomu, aby dokázala vytvořit pohyb 

v ploše. K tomu taktéž napomáhá sladění barev, jejich vzájemná souvztažnost, která vytváří 



celkový harmonický obraz. Vše působí klidně, vyrovnaně, neboť secese se vyhýbá silným 

citovým výlevům, naopak vede k harmonii a vyrovnanosti. Přírodní tvary a motivy jsou 

základem, to však neznamená, že by člověk byl opomíjen. Secesní umělci zobrazovali ve 

svých dílech osoby, avšak s typickými prvky. Většinou to byly krásné ženy, které působí 

křehkým dojmem. Jsou zachyceny v pohybu, s vlajícími dlouhými vlasy a bohatě zdobeným 

šatem jakoby se vlnící ve větru. Zasněný pohled jen dotváří dojem, že žena se ve své mysli 

zaobírá něčím, co nemá s realitou nic společného. Většinou se jedná o plakáty, které jsou 

velmi typické pro secesní umění. Mohla na nich být zobrazena známá osobnost, která 

prostřednictvím zajímavého plakátu chtěla upoutat a pozvat občany na nějaké kulturní 

představení, ve kterém sama účinkovala, nebo se mohlo jednat o zcela neznámou osobu, která 

jen zprostředkovávala výrobek nějaké firmy. To jen dokazuje již zmíněné propojení umění a 

obchodu, pro příklad uvádím fotografie, obr.2. 

 

Obr.2.: Alfons Mucha, pozvánka francouzkých vystavovatelů na výstavu v Bruselu, litografie, 

1898, 17x27,5cm [2] 

 

Secese v sobě kombinuje prvky z jiných směrů. Byly jimi zejména gotika a manýrismus. 

V menší míře také keltské umění a japonské prvky. Secese vyvrcholila v 90. letech 19. století 

a v prvních letech 20. století se značně sblížila literárním symbolismem.  

 



2.4 PŮSOBNOST SECESE 

Kolébkou secese byla Anglie, ale nevznikla na jednom místě. Objevuje se zároveň 

v Katalánii, Belgii, ale i Spojených státech. Nejprve plnila funkci dekorativní, vystupovala 

pouze jako ornament a to jednak v architektuře, ale i v knižní grafice. Teprve od 90. let došlo 

k rychlému rozšíření a jejím nejvyšším bodem byla výstava v roce 1900 v Paříži, kde byla 

secese prezentována jako móda začátku století. Prvními konzumenty byli příslušníci 

buržoazie, ale spolu s rychlým šířením všemi oblastmi se secese stala oblíbenou i u dalších 

vrstev. Někdy bývá secese označována taktéž jako umění přechodu, neboť byla posledním 

univerzálním slohem, který se pokusil zahrnout všechny stránky života pod jednotný sloh.  

Stejně, jako každý umělecký sloh, i secese měla množství odpůrců, kritizujících například 

nadměrnou přezdobenost, či vyžadované ručně vyráběné předměty. Secese měla však více 

forem, některé byly více, jiné méně zdobné. I přes své krátké trvání se secese stala velmi 

oblíbenou a je prvním slohem, který řadíme k modernímu umění. Secesní památky nalezneme 

po celém světě, zejména však v Evropě a Spojených státech. [3]  

 

2.5 ČESKÉ SECESNÍ SOCHAŘSTVÍ  

Sochařství všeobecně nebylo v 19. století nejvíce preferovaným oborem, přestože klasicismus 

na počátku tohoto období vycházel především z antických klasických sochařských vzorů. 

Mentalita romantismu a realismu však upřednostnila malířství a s ním spojenou grafiku a 

kresbu jako nejtvárnější prostředky k iluzivnímu zobrazování žádaných výjevů z historie a 

současnosti.  

Sochaři, mnohdy připomínaly spíš specializované řemeslníky než tvůrčí umělce, tedy 

usilovali o vyšší smysl a uznání své práce a právě doba na přelomu 19. a 20. století znamenala 

jakési vyvrcholení tohoto zápasu, který v sobě obsahoval rysy jistého paradoxu. Probíhal totiž 

stále ještě v mezích, které mu kladla tehdejší společnost, žádající na sochaři kromě portrétu a 

komorní sochy především pomník a dekorativní plastiku, uplatňující se především 

v civilizačně změněném prostředí velkoměst. Teprve tato sociálně rozsáhlá objednávka 

příznačná zejména pro druhou polovinu 19. století vytvořila předpoklady, aby se naplnil sen 

sochařů. Sochařství se probudilo tehdy ze své provincionální izolace a při svém hladu po 

novotě a záměrné orientaci na francouzské, přesněji řečeno pařížské umění podstoupilo 

jakousi řetězovou reakci, zahájenou již mladšími příslušníky tzv. generace Národního divadla. 

Ta v rychlém, až překotném tempu dohnala dosavadní opoždění za vedoucími složkami 



evropské moderny a umožnila českým umělcům vložit vlastní přínos do aktuální 

problematiky.  

Zvlášť na počátku 90. let byl příznačný velký vliv ideologických představ českého 

národního probuzení, čerpaných z lidově oblíbených hrdinských zjevů pohanských a 

historických, vyvolaných imaginací literárního původu. Avšak už v roce 1898, u příležitosti 

zahájení samostatné výstavní činnosti Spolku výtvarných umělců Mánes, bylo vyhlášeno 

právo mladých umělců na „ryze výtvarné myšlenky“ a tato nová estetika zakotvila brzy i 

v názorově rezistentnějším sochařství.  

Ctižádost generací nastupujících na přelomu století bylo dát své době nové, „hodnotné 

umění“, vytvořit pro ni její vlastní sloh. V českém prostředí, kde vládne v sochařství odkaz 

radikálního baroka, byly přitom v těchto tendencích po dosažení nové slohovosti přítomny 

velmi silné expresivní složky. V tomto směru nacházely oporu i dekorativní funkci při 

výzdobu architektury, která tehdy příklonem k baroknímu tvarosloví uzavírala svůj kruh 

opakováním historických slohů, příznačný pro její podobu v 19. století. Stavby Bedřicha 

Ohmanna, který vnesl nový vzruch do tehdy již v novorenesanční konvenci se utápějící české 

architektury, počítaly s bohatou účastí dekorativního sochařství a malířství. Socha na fasádě 

přestala být chápána jako individuální výzdobný článek. Nadále vystupovala socha z niky, 

vymezující dříve ohraničený prostor v rozvrhu fasády, a proměňovala se v reliéf, který 

samostatně pointoval stavbu, rozrůstal se po její ploše a pokrýval ji vedle alegorických figur i 

oblíbenými dekorativními emblémy, které získaly přijetím secesního florálního dekoru na 

svěžesti a rytmické ornamentální příležitosti čehož si můžeme povšimnout na obr.3. 

 

Obr.3.: Ladislav Šaloun, glazovaná keramika, dekorace Pojišťovny Praha, 1906-1907 

 

Důležitou okolností příchodu secese jako dekorativního stylu v architektuře a užitém umění 

do Prahy bylo to, že zde byla přejata jako kterýkoliv dřívější historický sloh, třeba že s alurou 

modernosti. Také sochaři byli vlastně postaveni před secesní dekorativní systém jako před 



hotovou věc, jejíž poznání jim zprostředkovali též Ohmannovi žáci, kteří vedeni impulsem 

učitele zaměňovali novobaroko a novorokoko za variace vídeňské secese. [3] 

 

2.6 SYMBOLIKA FORMY 

2.6.1 Symbol 

Secese nachází v symbolu autentické pojetí uměleckého díla. Symbol mate diváka svou 

nejasností, odpuzuje ho a zároveň přitahuje, protože divák v něm cítí poselství, chápe, že je 

v něm skryto nějaké poznání, které má význam nejen pro navázání živého kontaktu s jeho 

producentem, ale které přesahuje i svého původce, které je tajemstvím světa. Symbol roste 

z hlubin nevědomí a tato jeho geneze je příčinou jeho mnohovýznamovosti. V tomto duchu 

pracoval i Rodin, řídě se radou nejbystřejšího ducha 90. let O. Wildea, který doporučoval 

výtvarnému kritikovi, aby umělecké dílo nevysvětloval, ale snažil se prohloubit jeho 

tajemství. Tento smysl secese pro mystérium umělecké tvorby otevíral ve své touze po novém 

proniknutí umění do skutečnosti světa zeširoka brány celému modernímu umění.  

2.6.2 Spánek 

Je jedním z výrazných témat českého secesního sochařství. Setkáváme se sním v různých jeho 

podobách: Kafkova socha z roku 1906 se jmenuje Somnambula, Mařatka téhož roku 

modeloval Podobiznu Antonína Dvořáka, se zavřenýma očima naslouchajícího v něm se 

rodící melodii. Suchardův triptych Motlitba za vlast je symetrickou skladbou aktů jinocha a 

starce, přikleknuvších ze stran k masce ženy, pohřížené do hlubokého a přitom až meditativně 

soustředěného spánku (1903). Bílek vytvořil Slepce (1902) a mysticky zavřené oči má řada 

jeho soch. Totéž se opakuje v některých hlavách od Šalouna a v Kociánově Abelu je spánek 

smrtí. Prvním projevem těchto sklonů byl ovšem Rodinův Bronzový věk (1876). 

Téma spánku však není v českém secesním sochařství, a koneckonců ani u Rodina, 

jednoznačně spojeno se smrtí. 

2.6.3 Světlo 

Jde o kontrasty. Světlo neleptá tvar jenom na povrchu, ale vpadá do hluboko se otvírající 

hmoty, v níž se vytváří temná dutina. Toto pojetí vedlo později k přehodnocených 

avantgardním sochařstvím, ke vzniku konceptu plochy. Ta je tedy původu světelného, což má 

svůj význam i pro pojetí pozdější kubistické transparence plánů.   



2.6.4 Konkávní objem  

Prostorovost secesní sochy měla ještě druhou tendenci, která otvírala hmotu prostoru a tedy i 

světlu spíš dovnitř než navenek. Tam, kde zůstala kontura sochy souvisle uzavřena, obracel se 

smysl secesního sochařství pro prostor k vybírání a vyhlubování hmoty, takže vznikal v soše 

mohutně zdůrazněný konkávní objem, který vtahoval prostor do nitra sochy.  

Konkávní objem secesního sochařství měl také své vývojové konsekvence v moderní plastice. 

[4] 

 

Obr.4.: maskaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING  

V dnešní době můžeme pozorovat trendy, které směřují v rámci progresivních technologií 

k souladu mezi ekonomickou efektivností a ekologickou výrobou. Veškeré z těchto 

technologií umožňují výrobu přesnějších a kvalitnějších dolitků. Oproti tomu se ale zvyšuje 

tlak na ochranu životního a pracovního prostředí.  

Cílem technologie Rapid Prototyping je vytvoření reálného modelu z počítačových dat 

v co nejkratším čase a v co nejvyšší kvalitě. Historie této technologie sahá do 80. let minulého 

století, kdy byla vyvinuta technika stereolitografie. Použití této technologie má za následek 

zrychlení celého procesu vývoje výrobku a tedy i snížení nákladů a zlepšení kvality. 

Technologie umožňuje již v etapě vývoje ověřit funkci vyvíjeného finálního výrobku tam, kde 

se jedná o menší počet kusů nebo o výrobu součástí klasickými technologiemi 

nevyrobitelných. Podstatné je, že stavba modelu, který je postupně tvořen z vrstev, je 

nezávislá na jeho tvaru a složitosti geometrie. Tento postup pak může být snadno 

automatizován zvláště vzhledem k tomu, že geometrický tvar je předem digitálně stanoven 

prostředky CAD systému. Z tohoto pohledu je výrazně zkrácen zejména přípravný čas výroby 

součásti, který tvoří podstatnou část doby výroby zhotovení součásti u klasických metod 

výroby např. obráběním.  

 

V dnešní době se tyto technologie používají pro: 

• vytvoření prostorových modelů složitých objektů s cílem získat názorné představy o 

celkovém provedení a tvaru; 

• ke kontrole designu navrhovaného objektu; 

• při vývoji výrobku, navrhovaná součást se může v kterékoli fázi vývoje snadno 

vyrobit a následně korigovat další vývojové fáze; 

• k ověření a optimalizaci výrobku: mimo korekce tvaru je možno např. snáze vybrat 

z konkurenčních návrhů ten nejlepší; 

• v oblastech výroby forem a nástrojů; 

• k simulacím v oblastech namáhání, proudění, koncepčního konstruování, designu a 

archivace 3D objektů.  

 

 

 



Rozhodnutí o výběru a použitelnosti konkrétní metody Rapid Prototyping pro daný případ 

závisí na: 

• požadované přesnosti výrobku; 

• nalezení vhodného materiálu pro výrobu součástí.; 

• možnost dodatečného obrobení funkčních ploch součástky; 

Obecné výhody souboru technologií RP: 

• vysoká flexibilita výroby vzhledem k přáním zákazníka  

• výrazně nižší ceny při kusové nebo malosériové výrobě oproti běžným technologiím 

• enormní úspora výrobního času oproti mnoha konvenčním metodám  

• do vysoké míry automatizovaná výroba  

• nezáleží na tvarové složitosti  

Obecné nevýhody souboru technologií RP: 

• relativně vysoké pořizovací náklady  

• materiálové vlastnosti (mechanické a fyzikální vlastnosti modelu) 

• rozměrová a teplotní nestálost modelu  

• nutnost následných povrchových úprav  

• u některých technologií RP vnik toxických exhalací 

 

Postup při RP bývá často dělen do třech základních etap zpracování, označovaných jako 

preprocessing, processing a postprocessing. Tento způsob členění je velmi blízký například 

při postupech zpracování dat pro NC stroje. Jde tedy o přípravu dat, vlastní zpracování a 

zhotovení výsledku. V případě RP rozumíme preprocessingem přípravu 3D dat pro stavbu 

dílu, processingem vlastní stavbu dílu metodami RP a postprocessingem další operace 

(odstranění podpor, povrchová úprava, barvení, vyztužení, atd.), které zhodnocují výsledný 

model pro použití v dalších oblastech.  

3.1 RP Preprocessing 

Do etapy preprocessing řadíme všechny kroky, které souvisí s přípravou dat pro systémy 

Rapid Prototyping. Patří sem například transformace dat ze systému CAD do formátu STL, 

při které dochází i k náhradě geometrického tvaru souborem rovinných plošek. V závislosti na 

tvaru je CAD geometrie nahrazena se zadanou přesností nezbytným počtem rovinných 

trojúhelníkových plošek. Pro systém RP je nezbytné, aby tato síť rovinných plošek dokonale 

uzavírala objem součásti. Jak již bylo uvedeno, tvar součásti je tvořen postupně po tenkých 



vrstvách (0,2-0,05 mm). Proto je nezbytné zabezpečit tzv. podpůrnou konstrukci vrstev pro 

geometrické tvary, kde vrstvy nejsou samonosné a mohlo by dojít k jejich zborcení nebo 

deformaci. Podpůrná konstrukce však není nutná u všech technologií RP. 

Dalším krokem je generace tenkých řezů, které jsou základem pro tvorbu modelu. STL data 

modelu a případně data podpůrné konstrukce jsou podrobeny horizontálním rovinným řezům, 

které definují 2D obrysovou geometrii a jsou základním geometrickým vstupem do systému 

RP obr.5. Na vhodnou tvorbu řezu má vliv i orientace modelu. Vhodnou orientací modelu je 

možno potlačit schodečkovou strukturu modelu, ale i minimalizovat objem nezbytný pro 

tvorbu podpůrné konstrukce, což má také vliv na celkový čas výroby modelu.  

 

Obr.5.: Schéma schodečkové struktury 

3.2 RP Processing 

Pro generaci 2D řezů, popisujících libovolnou 3D geometrii, nastává vlastní processing – tzn. 

stavba modelu po jednotlivých vrstvách. Stavba těchto vrstev je velmi úzce spjata 

s konkrétním fyzikálním principem jednotlivých metod RP.  [6] 

3.2.1 Dělení principů technologie Rapid Prototyping  

Princip metody Rapid Prototyping je možno rozdělit z několika hledisek a to podle použitého 

stavebního materiálu:  

• tekuté materiály: Stereo Lithography; 

• práškové materiály: Slective Laser Sintering, Direct Shell Production Casting, 

ProMetal 3D Printing, Direct Laser Forming; 

• tryskové spojování: Multiphase Jet Solidification; 

• tryskové tištění: Fused Deposition Modeling, Ballistic Particle Manufacturing, Multi-

Jet Modeling, Model Maker 3D Plotting; 

• polymerní materiály: Solid Ground Curing; 

• papírové materiály: Lamináted Object Manufakture 



A dělení z hlediska výrobního postupu: 

• systém přidávání vrstev při použití laseru s vytvrzováním bod po bodu; 

• systém přidávání vrstev při použití laseru s vytvrzováním po vrstvách; 

• systém přidávání vrstev bez použití laseru s vytvrzováním bod po bodu; 

• systém přidávání vrstev bez použití laseru s vytvrzováním po vrstvách  

 

RP metoda Podpory Výchozí materiál Laser Stavba modelu 

SL Ano Tekutý polymer Ano Vytvrzení vrstvy laserem 

FDM Ano Drát-plast Ne Nanášení vrstvy protlačováním 

LS Ne Prášek-plast/kov Ano Spékání laserem 

LOM Ne Fólie-papír/plast Ano Laminátování, ořez laserem 

3DP Ne Prášek-sádra/kov/keramika Ne Slepení částic, vytvrzením 

Tab.1.:Rozdíly metod RP 

3.3 RP Postprocessing 

Po vytvoření modelu v systému RP následuje několik kroků, které zahrnujeme do skupiny 

nazvané postprocessing  

Prvním krokem je vyjmutí součásti ze zařízení. U některých metod musíme počkat i delší čas, 

než je možno prostor vyráběné součásti zpřístupnit obsluze zařízení. Pokud je prostor součásti 

obklopen okolním materiálem je nutno materiál odstranit. V závislosti na použité metodě se 

materiál nejčastěji odsává (práškový materiál) nebo se odstraní oplachem (např. fotopolymer). 

U některých metod je zhotovený díl křehký a vyžaduje další následné zpracování jako např. 

vytvrzení dílu UV zářením nebo napuštěním dílu další látkou, která zvýší jeho pevnost.  

Dalším krokem je odstranění podpůrného materiálu, který však není u některých metod 

potřebný. Odstranění podpor se provádí mechanicky nebo například rozpuštěním v tekuté 

lázni nebo jejich vytavením.  

Posledním krokem postprocessingu je povrchová úprava modelu. Schodečková struktura 

součástí a oblasti kolem podpor mohou být mechanicky upraveny speciálními postupy – 

tmelením, finišováním. Některé materiály mohou být následně standardně obrobeny, barveny, 

lakovány, nebo galvanicky pokoveny.  

 



3.4 PŘEHLED METOD RP 

3.4.1 SLA (STEREO LITHOGRAPHY) 

Jedná se o nejstarší metodu z technologií Rapid Prototyping, která byla vyvinuta společností 

společností 3D Systéme, Inc., a roku 1987 uvedena na trh. Jde o nepřesnější metodu, při které 

se vytváří model postupným vytvrzováním fotopolymeru (plastické hmoty citlivé na světlo) 

pomocí UV laseru, který je na základě dat z počítače zaměřován poměrně složitou optickou 

soustavou.  

Oproti jiným technologiím je možno stereolitografií vytvářet modely s milimetrovými otvory 

a miniaturními prvky. Tato metoda se uplatňuje jak pro výrobu kontrolních modelů, tak 

v některých případech k funkčním zkouškám a díky široké paletě použitelným materiálů i 

jako forem pro vstřikování a lití.  

Nevýhodou je především pomalý proces tvrzení polymeru a u některých materiálů také 

tepelná odolnost vzniklého modelu. Stereolitografie používá zejména argonový (Ar+), 

heliumcadmiový (HeCd) nebo pevnolátkový Nd:YAG laser. [7] 

3.4.2 SLS (SELECTIVE LASER SINTERING) 

Na rozdíl od stereolitografie jsou modely vyrobené novější metodou Slective Laser Sintering 

velmi pevné. Byla vyvinuta na texaské univerzitě v Austinu. Při této metodě CO2 laserový 

paprsek spéká slévárenský písek, plastový nebo kovový prášek do určitého tvaru. Přídavný 

materiál je nanášený na nosnou desku v inertní atmosféře (dusík nebo argon) po vrstvách.  

Okolní neosvětlený materiál slouží jako nosná konstrukce. Výroba součásti probíhá po 

tenkých vrstvách. Je možné vytvářet vrstvy tloušťky od 0,02 mm do několika desetin 

milimetru. Můžeme využívat široké spektrum materiálů, principielně je možné použít 

jakýkoliv prášek, který se působením tepla taví nebo měkne. 

 

Podle druhu použitého modelovacího materiálu je možno rozlišovat dále metody na: 

• Laser Sintering – Plastic 

• Laser Sintering – Metal 

• Laser Sintering – Formsand 

• Laser Sintering – Ceramic (Direct Shelt Production Casting) 

• Laser Micro Sintering 

• 3-D Laser Cladding   [8] 



3.4.3 FDM (FUSED DEPOSITION MODELING) 

Tato metoda nám dává velmi zajímavý kompromis odolnosti modelu, rychlosti a přesnosti 

tvorby. Byla vynalezena v roce 1988 společností Stratasys, Inc., a na rozdíl od ostatních 

metod nepoužívá laseru. Model se vytváří nanášením jednotlivých vrstev z různých 

netoxických termoplastů nebo vosků systémem krok po kroku. Na podepření přečnívajících 

částí je nutné vytvořit podpůrnou konstrukci lepenky nebo polystyrenu. 

Při modelování metodou FDM jsou objekty vytvořené v CAD aplikacích „rozřezány“ na 

vrstvy pomocí tzv. Slice-Software. Zařízení pracující s technologií FDM mohou být 

využívána také v běžném kancelářském prostředí, neboť u nich byla odstraněna práce 

s toxickými materiály a s citlivými zařízeními pro laserové snímání. Touto metodou můžeme 

vytvářet součástky např. z polyamidu, polyetylénu nebo vosku. Na principu technologie FDM 

pracuje většina tzv. 3D tiskáren.  

3.4.4 LOM (LAMINATED OBJECT MANUFACTURE)  

Metoda Laminated Object Manufakture je založena na vrstvení lepivého materiálu a byla 

vyvinuta americkou firmou Helysis. Oproti jiným metodám Rapid Prototyping, které pracují 

poměrně pomalu, je pro rychlé zhotovení prototypu vhodná technologie výroby laminováním, 

při níž se model sestavuje z plastových folií, nebo z mnoha vrstev papíru napuštěného 

zpevňující hmotou, které jsou oříznuty do správného tvaru laserem. Součástka je vytvářena na 

svisle se pohybující podložce. Celý proces modelování probíhá tak, že se na nanesenou a 

vyřezanou vrstvu natáhne papírová folie opatřená vrstvou polyetylénu, která se poté přitlačí 

soustavou vyhřívaných válců, čímž dojde ke slepení obou vrstev. Paprskem laseru je vyřezán 

požadovaný obrys vytvářené vrstvy. 

3.4.5 SGC (SOLID GROUND CURING) 

Tato metoda je založena na vytváření jednotlivých vrstev modelu „masky“, přes které se 

ultrafialovým světlem vytvrzuje fotocitlivý polymer. Tento princip byl vyvinut izraelskou 

firmou Cupital Ltd. Maska je nejčastěji tvořena skleněnou destičkou, na které je vyznačený 

tvar vytvářené vrstvy. Celá vrstva se v tomto případě vytváří naráz. Vytváření tělesa tedy 

probíhá ve dvou oddělených současně probíhajících cyklech. Nejdříve je vytvořena negativní 

maska a potom dojde k osvícení fotopolymeru. Osvícený fotopolymer ztvrdne, neosvětlený 

tekutý fotopolymer je odsáván a vzniklý meziprostor se plní voskem.  

 

 



3.4.6 3DP (DIMENSIONAL PRINTING) 

Metoda 3DP byla vyvinuta na Massachusetts Institude of Technology – MIT a používá 

výchozího materiálu různé druhy prášku. Metoda je velmi podobná laser sintering, ale 

nepoužívá laserovou hlava a ta je nahrazena inkjetovou hlavou. Proces probíhá v komoře 

válcovitého tvaru s pohyblivým pístem. Rotující válec nanáší na základnu tenkou vrstvu 

práškového materiálu a pohybuje se v prostoru mezi dvěma kazetami. Inkjetová hlava, která 

se pohybuje rastrovým způsobem v rovině XY, vystřikuje pojivo na vybranou oblast jedné 

vrstvy práškového materiálu. Toto pojivo pak spojuje částice práškového materiálu a vytváří 

tuhou hmotu jedné vrstvy. Model je následně napuštěn tvrdidlem pro zvýšení jeho pevnosti 

před dalším užitím. [9] 

3.5 3D TISKÁRNY  

Zařízení 3D tiskáren je podstatně levnější variantou metod RP, která se především vyznačuje 

snadným ovládáním a možnosti použití v kancelářském prostředí. Podobně jako laserové 

tiskárny, kopírky či jiné kancelářské vybavení nevyžaduje 3D tiskárna žádné speciální nároky 

na provoz ve vývojové kanceláři. Náklady na provoz a zaškolení obsluhy tohoto zařízení jsou 

minimální.  

Stále obvyklejší použití Internetu při vývoji nového výrobku v různých lokalitách nám 

umožňuje využít tato zařízení jako rychlé 3D výstupy CAD záměrů, vniklých například v jiné 

lokalitě před několika málo hodinami. Existence fyzického modelu zkvalitní posouzení 

výrobku technickými pracovníky. Všeobecně je známa skutečnost, že inženýrská změna na 

vyvíjeném výrobku stojí o několik řádů méně v prvních fázích vývoje, než změna provedená 

například ve fázi schvalování nebo testování prototypu. V tomto případě nám zařízení 3D 

tiskárna pomáhá snížit podíl cenově náročnějších změn.  

3.5.1 3D tiskárna Dimension SST 768 

Toto zařízení je určeno pro rychlou výrobu pevných a přesných prototypových modelů, 

umožňuje zhotovit modely komplikovaných tvarů s tenkými stěnami a nebo vyrobit celé 

konstrukční sestavy. V závislosti na velikosti a složitosti modelu jsme schopni tímto 

zařízením zhotovit model během několika minut či hodin.  

Dimension SST 768 pracuje metodou FDM (Fused Deposition Modeling). Tato metoda 

pracuje postupným nanášením roztaveného termoplastu na podložku. Každá vrstva je tvořena 

postupným nanášením tenkých proužku vedle sebe a na kříž. Pracovní hlava tiskárny obsahuje 

dvě trysky. První tryska je určena pro dávkování stavebního materiálu a druhá na podpůrný 



materiál. Dále obsahuje dvě kazety, které slouží jako zásobníky obou materiálů. V každé 

kazetě je do cívky stočený umělohmotný drát. Pracovní hlava si ze zásobníku reguluje přísun 

materiálu, nataví ho a protlačí tryskou, která jej nanese na pracovní plochu. Teplota 

v pracovním prostoru při stavbě modelu je 76°C. Stavební materiál je v pracovní hlavě taven 

při teplotě 265°C.  Ukázky pracovní hlavy a tvorby modelu si můžeme povšimnout na obr.6. 

 

Obr.6.: pohled na začátek tisku podstavce vpravo, vlevo vtoková soustava 

3.5.1.1 Výhody zařízení Dimension SST 786 

• Technologie rozpustných podpor 

• Nižší vstupní náklady 

• Vysoká spolehlivost modelování  

• Nižší provozní náklady 

• Relativně pevný a netoxický stavební materiál 

• Jednoduchá obsluha  

• Výkonnost 

• Možnost použití v kancelářském prostředí 

• Pro výrobu modelu je potřeba jen tolik materiálu kolik je potřeba pro stavbu modelu 

 

Velikost pracovního prostoru Dimension SST 786 je 203 x 203 x 305 mm. U rozměrnějších 

modelů je možné volit tloušťku vrstvy 0,33 mm. U modelů menších rozměrů kde potřebujeme 

větší detaily, můžeme volit tloušťku vrstvy 0,24 mm. Standardně se jako modelovacího 



materiálu využívá termoplastu ABS, který je možný odebírat v různých barevných odstínech. 

Objem zásobníku jak pro stavební tak pro podpůrný materiál je 922 cm3. Dodávaný 

softwarový systém Catalyst načítá modely v STL formátu, automaticky jej rozdělí na 

jednotlivé půdorysné vrstvy a vygeneruje data pro tisk modelu na této tiskárně. Software je 

schopen zasílat obsluze informační emaily nebo zprávu na mobilní telefon o průběhu tisku. 

Systém je kompatibilní s Windows NT4.0, 2000, XP. Zařízení komunikuje s počítačem přes 

síť TCP/IP10/100 base T connection. [11], [13], [6] 

3.6 RP v oblasti um ění a architektury 

Architektonické modely jsou jednou ze zajímavých aplikací Rapid Prototyping. Jejich 

manuální zhotovení vyžaduje stovky hodin zručných modelářů. Aplikace 3D modelování 

v oblasti architektury jakoby na jedné straně eliminovala potřebu fyzických architektonických 

modelů, na straně druhé však dává možnost jejich zhotovení metodami Rapid Prototyping. 

Požadavek mít k dispozici fyzický model architektonického návrhu se ukazuje pro určitý 

stupeň architektonického projektu stále potřebný.  

V oblasti umění se systému RP hojně využívá při návrhu a výrobě šperků. Existuje několik 

způsobů, jak realizovat zhotovení šperků přes metody RP. Technologie zhotovení šperku je 

velmi podobná metodě vytavitelného lití, neboť proces zhotovení je obdobný. K vytvoření 

modelu šperku je část použito metod stereolitografie nebo metod pracujících na principu 

inkjetu. Fotopolymer, vystřikovaný z inkjetové hlavy, je následně vytvrzen UV zářením. 

Takto zhotovené modely jsou pak použity pro tvorbu skořepiny užité pro vytavitelné lití. 

Rovněž můžeme získat návrh šperku přímou aplikací systému laser sinteringu na práškový 

materiál kovového materiálu nebo zlata. Tuto technologii nabízí například firma MCP Hek 

Tooling GmbH nebo firma EOS. Systém Rapid Prototyping se také používá při návrhu 

reklamních předmětů nebo módního oblečení a volného umění.  

Další oblastí užití systému Rapid Prototyping je oblast sochařství. RP nabízí uplatnění 

v oblasti „digital sculptures“. Kombinace vstupů 3D optických skenerů s programovými 

prostředky systému pro digital sculptures nabízí velký potenciál pro oblast sochařství. Pomocí 

haptic paží můžeme „sochat“ se zpětnou fyzikou vazbou digitální model založen na voxel 

technologii a jednotlivé digitální návrhy zhotovit metodami Rapid Prototyaping. Pomocí 

těchto technik je možné afektivně kombinovat virtuální nástroje modelování s klasickým 

přístupem. Vytvořené digitální modely umíme programovými prostředky „rozpohybovat“ a 

využít pro oblast reklamy a filmu.  



Další oblastí RP je 3D archivace nebo reprodukce soch. Kterou se konkrétně zabývám ve své 

práci. Optické skenery jsou schopny s velmi dobrou rozlišovací schopností zachytit přesně 

tvarové detaily a vyhodnotit například úbytek materiálu vlivem mechanického nebo jiného 

poškození. [6] 

3.7 3D skenery 

3D skenery se nejčastěji používají ve strojírenské výrobě. Proces přenosu reálné součásti do 

3D dat má odborný název Reverse Engineering a mnoho způsobů využití. Současní špičkový 

designéři vytvářejí své návrhy v podobě hliněných modelů které je pro potřeby výroby nutné 

převést do CAD aplikací, a to je možné pouze s použitím technologie 3D skenování. Tohoto 

způsobu vytvoření geometrie se nejvíce používá v automobilovém průmyslu, kde se pracuje 

s velmi složitými křivkami, jejichž vymodelování je téměř nemožné. 

Výstupní veličinou z prostorové digitalizace je soubor 3D bodů, nazývaný cloud of points či 

jinak mrak bodů. Takový soubor může být dnes generován řadou 3D digitizérů a skenerů, 

které lze členit z několika hledisek. [10] 

3.7.1 Mechanické 3D skenery 

Princip tohoto zařízení spočívá v tom, že skenovaný objekt fyzicky „osaháme“ hrotem, který 

je zavěšený na mechanickém rameni. Rameno má v každém kloubu senzor zaznamenávající 

natočení ramene v tomto místě. Poloha skenovaného bodu se získá vyhodnocením údajů ze 

všech kloubů ramene.  

3.7.2 Optické 3D skenery 

Tyto skenery snímají skenovaný objekt z několika úhlů pomocí optického zařízení. Při 

každém natočení, které se provede buď ručně, nebo pomocí polohovacího zařízení (krokový 

motorek řízený počítačem), se objekt v podstatě vyfotí a data se odešlou do počítače.  

3.7.3 Laserové 3D skenery 

Vlastní skenování spočívá v tom, že se kolmo proti předmětu vyšle laserový paprsek, který se 

od něho odrazí a vrátí se zpět do skenovacího zařízení, kde se vyhodnotí. Vyhodnocením 

doby, která uplyne od vyslání do vrácení paprsku, získáme informaci o rozměru předmětu ve 

směru letu paprsku. Informace o zakřivení povrchu plyne z úhlu, pod jakým se paprsek vrátí 

zpět do zařízení.  

 



3.7.4 Destruktivní 3D skenery 

Zařízení, které má schopnost digitalizovat jak vnější povrch součásti, tak i vnitřní geometrii. 

Digitalizovaný objekt bude při použití této metody zničen. Uplatnění nalezne zejména v 

oblasti Reverse Engineeringu při digitalizaci součástí se složitou vnitřní geometrií. 

3.7.5 Ultrazvukové 3D skenery 

Tento způsob 3D digitalizace funguje na principu bezkontaktního snímání povrchu objektu 

ultrazvukovou sondou. Jedná se o jedno z cenově nejméně náročných řešení problematiky 

prostorového snímání povrchů.  

3.7.6 Rentgenové 3D skenery 

Použití tohoto typu zařízení umožní získávání informací o vnitřní geometrii součástí použitím 

rentgenového záření. Jde o nedestruktivní metodu digitalizace.  

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Příprava modelu  

Pro přípravu modelu a další postup výroby jsem si zvolil převedení fyzického objektu sošky 

Mefista na virtuální model pomocí 3D skeneru. Dále tisk modelu pomocí 3D tiskárny 

Dimension SST 768 a následného formování do sádry. Vlastní postup výroby, vzniklé 

problémy a jejich řešení popisuji níže v mé práci.  

4.1 Skenovaní za řízení 

Pro skenování jsem využil možnosti zapůjčení 3D skeneru HANDYSKAN 3D REV na obr.7. 

od společnosti SolidVision. Jedná se o ruční laserový skener, který umožňuje vzájemný 

pohyb skeneru a tělesa během snímání. Neskenovanou sošku Mefista, jsem ale nemohl použít 

pro další práci a následný tisk 3D modelu, jelikož virtuální model byl velmi nepřesný a díky 

tvarové složitosti sošky některé části dokonce chyběly. Fotodokumentaci skenované sošky 

přikládám v příloze 1. Díky této skutečnosti jsem se rozhodl zhotovit sošku Mefista metodou 

ztraceného vosku a podstavec vymodelovat v softwaru Rhinoceros 4.0 a následně vytisknout 

na tiskárně Dimension SST 768.  

 

Obr.7.: HANDYSKAN 3D REV 

4.2 Tvorba modelu podstavce 

Pro výrobu podstavce pro Mefista jsem si zvolil výrobu modelu na 3D tiskárně a následné 

formování na vytavitelný model. Podstavce i vtoková soustava se tiskl na 3D tiskárně 

Dimension SST 768, která je dostupná na katedře slévárenství na VŠB-TUO. Z důvodů 

nekvalitního 3D skenovacího zařízení, bylo nejprve nutné vymodelovat podstavec a vtokovou 

soustavu v softweru Rhinoceros 4.0. Jako nejpřesnější metoda tvorby 3D modelu pro jeho 

členitost se mi osvědčilo vykreslení profilu na vložené fotografii do softwaru Rhinoceros a 

následného rotování kolem jeho osy obr.8. Po vymodelování modelů, bylo třeba převést 



formát modelů do STL souborů a načíst virtuální modely do softwaru Catalyst, který je 

dodáván společně se zařízením. V tomto systému je možné orientovat model do polohy pro 

tisk. Systém virtuálně napodobuje pracovní prostor tiskárny Dimension a je v něm možno 

vybrat polohu pro tisk a umístění dalších modelů. Software Catalyst automaticky vygeneruje 

jednotlivé stavební vrstvy a vytvoří všechny potřebné podpory pro stavbu modelu. Tloušťku 

stěny modelu nebylo potřeba nastavovat, protože byl již modelován jako tenkostěnný. Poté 

byla všechna potřebná data pro stavbu modelu převedená pomocí počítačové sítě softwarem 

na 3D tiskárnu Dimension SST 768.  

 

Obr.8.: ukázka tvorby modelu v softwaru Rhinoceros 4.0 

 

Samotný tisk jednoho modelu trval zhruba 3-4 hod a byl tisknut z polymeru ABS. Tiskárna 

nejprve vytvořila z podpůrného materiálu podložku, aby se model nepřilepil ke stolu tiskárny. 

Poté tiskárna začala tvořit první vrstvu až postupným vrstvením hotový model s podpůrným 

materiálem. Po dostavění modelu byl podstavec i vtoková soustava loužen ve vodném roztoku 

louhu sodného. 

 

 

 

 



4.3 Použité silikonkau čuky p ři výrob ě forem 

Elastosil M4600 A, M4641A 

Tyto materiály se odborně nazývají silikonové eleastomery nebo silikonkaučuky. Používají se 

v podstatě 2 typy. Jsou to materiály polykondenzační a adiční.  

Polykondenzační materiály vytvrzují s pomocí katalyzátoru a díky vzdušné vlhkosti a vlhkosti 

obsažené v materiálu. Doba vytvrzovací reakce bývá 24 – 48 hodin. Tyto eleastomery nejsou 

citlivé na materiály, ze kterého je vyrobena forma a nedochází k vzájemné interakci.  

Adiční materiály vytvrzují pomocí katalyzátoru s příměsí platiny. Vytvrzování lze urychlit 

zvýšením teploty na pouhé hodiny. Ovšem díky použití platinového katalyzátoru může 

docházet k vzájemné interakci s materiálem modelu, což může způsobit lokální nevytvrzení 

eleastomeru. Tyto materiály se hůře zbavují vzduchových bublinek.  

 

Obr.9.: Elastosil M4600A 

 

Matečný model je zalit do silikonového kaučuku. Tento postup výroby se používá pro 

ověřování navržených technologií odlitků nebo pro modely předmětů bižuterie a malých 

uměleckých předmětů. Výběr této technologie volíme, pokud nepotřebujeme vysokou 

rozměrovou přesnost a při výrobě malého množství kusů.  

 

 

 

 



4.3.1 Vakuování silikonových elastomerů 

Vakuování je nutné provádět pro odstranění vmíchaných bublinek vzduchu. Teoreticky 

vakuování funguje tak, že v bublinkách v materiálu je normální atmosferický tlak. Po 

odčerpání vzduchu z vakuové komory, je v bublinkách přetlak oproti vnějšímu prostoru a ty 

se rozpínají, stoupají a praskají. Objem směsi se v této fázi 3-4 krát zvětší a poté se vrátí na 

původní objem.   

 

Hlavní výhody forem ze silikonového kaučuku: 

• Umožňují výrobu forem s negativními úkosy – pružnost formy 

• Krátká doba výroby  

• Komplikované dělicí roviny jsou relativně snadné na výrobu 

• Změny, úpravy a modifikace formy jsou lehce dosažitelné  

Hlavní nevýhody forem ze silikonového kaučuku: 

• Malá tepelná vodivost formy prodlužuje výrobní cyklus 

• Podstatně nižší životnost forem než u slitin hliníku či oceli 

• Modely obvykle vyžadují ořezávání  

• Rozměrová tolerance konečného produktu jsou obtížně reprodukovatelné 

 

Elastosil M4600B M4641A 

Poměr míchání 10:1 10:1 

Barva Bílá Transparentní 

Typ Licí Licí 

Vlastnosti  
Dobře tekutý, s minimálním 

smrštěním 

Středně tvrdý, velmi dobrá 

odolnost na běžné materiály 

Příklad použití 
Formy s výraznými negativními 

úkosy 

Formy pro odlévání polyuretanů a 

epoxidů a pro lití ve vakuu 

Viskozita směsi (mPa s) 15000 30000 

Hustota (g/m3) 1,1 1,07 

Tvrdost Shore A 20 43 

Pevnost v tahu (N/mm2) 7 >4,5 

Prodloužení do lomu (%) 800 >300 

Odolnost proti vzniku trhlin (N/mm)  >20 >25 

Lineární smrštění po 7 dnech (%) <0,1 <0,1 

Tab.2.: srovnání vlastností použitých silikonkaučuků 

 



 

Tab.3.: závislost teploty na době vytvrzení a zpracovatelnosti u uvedených  silikonkaučuků 

[15], [16] 

4.4 Výroba formy pro lití vosku 

Pro výrobu silikonkaučukových forem jsem zvolil dva druhy silikonu a to M4600B a M4641A, 

abych následně mohl porovnat jejich vlastnosti, které jsou uvedeny výše v tabulce. U obou 

typů jsem postupoval stejným způsobem.  

Jako nejrychlejší postup při tvarově složitém odlitku se mi osvědčil následující způsob výroby 

silikonové formy. Papírovou krabici jsem si upravil na požadovaný rozměr sošky Mefista. Do 

krabice jsem nalil bílou sádru BPB formula GmbH do výšky poloměru podstavce. Počkáme, 

až sádra začne tuhnout a zatlačíme sošku do sádry. Po vytvrdnutí sádrové hmoty 

domodelujeme dělící rovinu budoucí formy plastelínou částečně vtokovou soustavu a také 

výfuky. Obr.10. 

 

Míchací poměr 1kg sádry : 0,57 – 0,63 litru vody 

Doba v tekutém stavu 8-25 min 

Doba tuhnutí 25-45 min 

Aplikační teploty (okolí, podkladu, sádry) +5 až +30 °C 

Tab.4.:sádra bílá BPB Formula GmbH 

 

Po vytvrdnutí sádry uvedené v tabulce jsem  namíchal složku A silikonkaučuku se 

složkou B tvrdidlem v poměru 10:1 a po promíchání jsem tenkým proudem vyléval sošku tak, 

aby nevznikali bublinky.  

Teplota (°C) Doba vytvrzení Teplota (°C) Zpracovatelnost 

23 12h 15 3h 

35 3h 25 90min 

70 20min 30 40min 



 

Obr.10.:připravená forma pro odlévání silikonkaučuku 

 

Po částečném vytvrzení první vrstvy jsem nanesl další vrstvu silikonu, abych zpevnil tloušťku 

stěny na vystouplých částech a bocích sošky. Pro větší pevnost silikonu jsem při polévání 

použil textilní bandáž a opět ji zalil silikonem. Tento proces jsem opakoval 4krát, abych 

dosáhl vhodné tloušťky stěny. Příliš tenká vrstva silikonu se při vyndávání voskových modelů 

trhá. Naopak při velkých tloušťkách, kdy má silikon menší roztažnost a je tvrdší, by mohlo 

dojít k deformaci či destrukci voskového modelu. 

Po dokončení první části formy, jsem namíchal opět sádru a vytvořenou silikonovou vrstvu 

zalil, abych zajistil zafixování vnější části silikonové formy i při odlévání vosku. Následně 

jsem opatrně rozbil vytvořenou sádrovou desku, na které soška ležela. Sošku, silikon i vnější 

sádrový obal musí zůstat kompaktní a to pro zajíštění co nejpřesnějšího dosednutí dělící 

roviny při výrobě druhé části formy. 

Kolem vytvořené poloviny formy jsem udělal opět ohrádku např. z kartonu a postupoval jsem 

obdobně jako při výrobě první části formy. Před litím silikonu je dobré nanést na již 

vytvořený silikonový otisk trochu silikonového oleje, abychom zabránili slepení dělící roviny. 



Při této práci je důležité, aby soška zůstala v klidu zafixovaná již ve vytvořené první polovině 

formy.  

U silikonkaučuku M4600B jsem měl potíže s odstraněním bublin z povrchu dotýkající se 

sošky. Při lití vosku se vzduch v bublinách rozpínal vlivem teploty a na odlitku se tvořili malé 

prohlubně. Ty jsem odstranil prořezáním stěny k této bublině a po odlití obroušením 

přebytečného vosku. Při výrobě druhé části formy si pro usnadnění práce můžeme obarvit 

silikon např. temperovými barvami, které nemají žádný vliv na mechanické vlastnosti tohoto 

silikonu. Použitý olej v temperových barvách je silikonem vytlačen a nijak nenarušuje 

strukturu formy.  

Při moji práci se  více osvědčil silikonkaučuk M4146A, který výborně kopíruje povrch sošky, 

má větší pevnost v tahu a netvoří bublinky na vnitřním povrchu formy, obr.11. Můžeme si 

dovolit vyrobit silikonový otisk z mnohem tenčí stěnou a tudíž  nám dovoluje odlévat i velmi 

tenkostěnné odlitky.  

 

Obr.11.: rozložená forma 

4.5 Výroba voskového modelu 

Potom co jsem si vytvořil silikonkaučukové formy  následovalo samotné odlévání voskového 

modelu. Při skládání formy se musí dbát na čistotu, přesné usazení otisku do sádry a složení 

formy. Formy jsem k sobě přitáhl gumou. 

 



Vosk pro lití jsem použil SRS Rose Pink, obr.12., který je velmi flexibilní s minimální 

srážlivostí, má velmi hladký povrch a licí teplotou okolo 72-74 °C. Vosk jsem natavil 

v kádince nad plynovým hořákem. Po rozpuštění celého objemu jsem opatrně vyléval formu. 

Formu jsem opatrně provibroval, abych odstranil případné bublinky. Vosk ve formě chladne 

velmi pomalu, protože silikonkaučuky mají velmi špatnou tepelnou vodivost. Zhruba po 4-5 

hodinách byl odlitek ztuhlý a zchladnul na teplotu, kdy se dal bez jakékoliv ujmy vytáhnout 

ze silikonového otisku.   

Po vytáhnutí je třeba očistit model od tzv. not a voskových přetoků na stopě dělící roviny. 

Místa, která se nedolila, se musí opravit, dále přilepit výfukovou a vtokovou soustavu. 

V příloze č.5. na fotografii si můžeme všimnout nedolité brady a menších částí sošky, tyto 

díry jsem využil pro připevnění výfuků. A později dobroušení této části kovu na originální 

vzhled.  

 

 

Obr.12.: voskový granulát 

4.6 Lití metodou vytavitelného modelu 

Metoda je založena na používání modelů ze snadno tavitelného materiálu. Ty se zhotovují 

vstřikováním roztavených voskových směsí do forem, které je možno vyrobit: obráběním, 

zaléváním kovového matečného modelu plasty nebo silikonovým kaučukem, 

galvanoplasticky nebo metalizací.  

Forma se zhotoví několikanásobným (3-10x) namáčením modelu do keramické směsi 

(břečky), fluidním zasypáním jemným ostřivem a sušením u skořepinového formování, nebo 

zalitím do sádry, či sádro-antukové hmoty. Pak se modely vytaví horkým vzduchem nebo ve 

vroucí vodě. Při následujícím vypalování v peci při teplotách 800-1100 °C vyhoří zbytky 

vosku a ihned po vyjmutí z pece se formy odlévají. Vzhledem k pomalému tuhnutí je možno 

odlévat odlitky s nejmenší tloušťkou stěny až 2mm. [17] [19] 



4.6.1 Voskové směsy 

K výrobě voskových směsí existuje několik druhů voskových směsí lišící se použitelností a 

vlastnostmi: 

• Vosky na modely -čisté 

-plněné 

-emulgované 

• Vosky na vtoky a vtokové soustavy 

• Rekultivované vosky 

• Speciální vosky -adhezní (lepivý) 

-namáčecí 

-opravný 

-vosky na jádra 

-rozpustné vosky 

 

Hmota na výrobu voskových modelů musí splňovat následující charakteristiky: 

• Dostatečná pevnost, tvrdost a dostatečnou stabilitu 

• Dostatečnou pružnost pro manipulaci 

• Malé smrštění během tuhnutí a tím i malou roztažnost za vyšších teplot  

• Nízké procento popelu 

• Vhodnou viskozitu 

• Musí odolávat oxidaci 

• Nesmí se lepit na stěny kovové formy  

• Nesmí reagovat s obalovými hmotami 

• Musí přesně kopírovat tvar formy 

• Musí ztuhnout ve formě během krátké doby po vstříknutí 

• Regenerace vosku – je důležitá z ekonomického a ekologického hlediska  

Většina používaných modelových hmot v současnosti výborně reprodukuje dutiny formy a 

zajišťuje kvalitní povrch modelu. Rozměry modelů se s dostatečnou přesností dají zjistit. 

Nejobtížnější je dodržení přesného geometrického tvaru, protože modelová hmota při tuhnutí 

mění rozměr. To se projevuje velmi nepříznivě u hmotných modelů a u modelů s rozdílnými 

tloušťkami stěn. Částečně se tvorbě deformací brání zvyšováním tlaku při vstřikování vosku 

do formy, nebo jak už bylo zmíněno vkládáním voskových jader do formy před vstříknutím. 

[18] [19] 



5 Výroba sádrové formy na vytavitelný model  

5.1 Požadované vlastnosti sádry 

• V polotekutém stavu musí mít takovou konzistenci a snášivost, aby dokonale obtekla 

voskový model a vytvořila hladkou formu s hladkým povrchem a všemi detaily. 

• Forma musí být při předehřívání i žáru pevná, aby nepraskla a vydržela tlak kovu 

• Vypálená forma, zbavená vosku má být průlinčitá, aby z ní mohl při lití unikat vzduch  

• Formovací hmota nesmí obsahovat látky, které by vnikaly do roztavené slitiny a 

nepříznivě měnily její vlastnosti, nesmí se spékat s odlitkem. 

• Protože kovy  při chladnutí smršťují, musí se forma zvětšit, aby se vyrovnaly 

objemové změny.  

5.2 Pevnost sádrových sm ěsí 

Nejvíce vzrůstá během 1hodiny po ztuhnutí, je závislá na množství a kvalitě sádry, , voda nad 

předepsaný poměr snižuje pevnost.  

5.3 Prodyšnost 

Z formy musí unikat vzduch před vlévajícím se kovem, jinak by byl odlitek nedolitý. 

Nebezpečí hlavně u velmi tvrdých hmot, dobrou prodyšnost mají hmoty s vysokým obsahem 

křemene o stejném zrnění, vyšší poměr vody zvyšuje prodyšnost – ale snižuje pevnost, není 

možné vyrobit ideální formovací hmotu.  

5.4 Objemové zm ěny  

Při správném postupu se vykompenzují, kontrakce vosku – 0,5% kontrakce kovu –  

1,2 – 1,8 % = celková kontrakce – 1,7 – 2,3 % a tu musí vyrovnat expanze formovací hmoty, 

expanze při tuhnutí a při zahřívání. Při zahřívání se pojivo a ostřivo chovají přesně opačně, 

sádra kontrahuje a křemen expanduje, nejvyšší roztažnost má kristobalit. Kristobalit se exp. 

nejvíce projevuje okolo 200-300°C, u křemene 450-600°C, křemenné hmoty nejsou náročné 

na dodržování vypalovacího postupu. Velké a náhlé rozpínání u kristobalitových hmot 

způsobuje vnitřní pnutí, forma praskne, pokud se prudce zahřeje. Křemenné hmoty mají exp. 

0,4-0,7%, kristobalitové 1,2-1,4%. [20] [21] 

 

 

 



5.5 Použitá sádra 

Pro výrobu repliky sošky Mefista a jejího podstavce jsem zvolil formování do sádry. Protože 

sádra velice dobře kopíruje detaily a zabíhá do všech míst tvarově složitých modelů. Při 

formování jsem používal sádru Gold Star Powders BA 339. Sádra se míchá v poměru 100:38 

s destilovanou. [21] 

5.6 Postup formování sošky Mefista 

Na modelu jsem udělal nejprve tenkou skořepinu ze sádry, abych se vyvaroval bublinám na 

povrchu odlitku. Po zaschnutí sádry jsem připevnil model na pracovní stůl roztopeným 

voskem. To z toho důvodu, že model je lehčí a při odlévání sádry by měla tendenci vytlačovat 

model na hladinu. Jako formovací rám jsem použil ocelové trubky o tloušťky 1,5mm, kterou 

jsem taktéž usadil na voskové lože, aby mi při lití sádra nevytékala. Namíchal jsem 4kg 

kompozitové sádry, což odpovídá objemu použitého rámu. Poté jsem model ve formovacím 

rámu zalil a nechal ztuhnout, obr.13. U sošky Mefista jsem využil jako vtokové jamky její 

součást podstavce, která se po odlití odstraní a spojí se zvlášť vyrobeným tenkostěnným 

podstavcem.  

 

Obr.13.: sádrové formy s kovovým rámem po zalití sádrou 

5.7 Formování podstavce 

Při formování podstavce bylo nutno naleptat povrch spodní plochy podstavce a přilepit 

k němu vtokovou soustavu. Výfuky k modelu jsem přilepil s předem připravených voskových 



polotovarů. Jelikož jsem si zvolil odlití podstavce vrchní části dolů, bylo nutné naplnit dutinu 

skořepiny sádrou a po zatuhnutí přejít k samotnému zaformování do kovového pláště. 

Podstavec byl uložen do formy vrchní částí ke stolu a přilepen opět nataveným voskem. Poté 

následoval stejný postup jako u formování samotné sošky. 

5.8 Sušení formy 

Velmi důležitým faktorem při výrobě formy ze sádry je sušení. Formu jsem nechal volně 

proschnout, abych odstranil co nejvíce vody a poté pomalu začal sušit v sušičce, přičemž se 

zároveň vytavuje voskový model. Formy v peci byly umístěny vtokem dolů, aby při sušení 

vytekl voskový model Mefista i podstavec z ABS plastu. Dále jsem zvyšoval teplotu až na 

750-800°C, kdy dochází k vypalování sádry a odstranění veškeré chemicky vázané vody.  

24hod volně na vzduchu  

12hod na 120°C vytavení vosku  

12hod 250°C vyhoření ABS plastu a spálení zbytkového vosku 

12hod 650°C 

12hod 900C vypalování sádry 

Poté se nechala forma pozvolna zchladnout v sušičce, aby nedošlo k tepelnému šoku a forma 

nepopraskala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Výroba odlitku  

Podstavec i sošku Mefista jsem odléval z cínového bronzu – je to slitina mědi a cínu, kde 

množství obou je nejmenší 99,3%. Cínové bronzy někdy obsahují do 2%Ni a do 0,5 až 1,0% 

Pb. Obsah ostatních prvků je limitován nízkými hodnotami. Je to nejstarší slitina barevných 

kovů v historii používaná na výrobu nástrojů a ozdobných předmětů. Cínový bronz je 

zbarvený podle obsahu cínu, a to od červené po žlutou (obsah 10% Sn) a bilou barvu (30% 

Sn). Pro technickou praxi má význam pouze slitina do obsahu 20%Sn s výjimkou u 

zvonoviny, kde se používá 22%Sn, při vyšším obsahu Sn je v důsledku tvorby 

intermediárních fází křehčí a jejich mechanické vlastnosti se začnou zhoršovat. Cínové 

bronzy pro odlitky mají většinou více jak 10% Sn. Odlitky mají menší smrštivost, ale horší 

zabíhavost a větší sklon k tvorbě mikrostaženin. Typické cínové bronzy na odlévání jsou 

CuSn5, CuSn10, CuSn12  

Při odlévání sošky jsem musel první formy opět nahřát až na teplotu 850°C, abych 

odstranil veškerou vlhkost z formy a nevznikala ve formě kondenzační zóna. Chemicky 

vázaná voda nám odchází z formy při žíhání již na 450°C. Po natavení kovu na 1270°C 

v elektrické komorové peci, odstraníme strusku a přidáme 1% fosforu který zajišťuje lepší 

zabíhavost bronzu. Již nachystané rozehřáté formy na licím poli odlijeme a necháme 

zchladnout, obr.14 Jak u forem, tak u taveného kovu je velmi důležitá teplota, i minimální 

odchylky znamenají vady na odlitku. Při příliš vysoké teplotě kov ve formě vřel a povrch 

odlitků byl velice nekvalitní s bodlinami na objemnějších plochách odlitků. U velmi nízké 

teploty kovu hrozilo naopak nedosazení kovu do všech prostoru formy.  

 

Obr14.: ukázka lití forem 



6.1 Vytloukání, čišt ění odlitu 

Po odlití forem jsem kov nechat dostatečně zchladnout, přiliž rychlé ochlazení kovu, by 

znamenalo deformaci tvaru. U menších odlitků můžeme formu zachladit vodou, pokud 

žhavou sádru rychle zchladíme vodou má výbornou rozpadavost a vyjmutí odlitku 

z formovacího rámu je podstatně jednodušší.  

U sošky Mefista i podstavce jsem nechal formy zchladnout na vzduchu a poté jsem 

formy rozklepal kladivem, sádra měla výbornou rozpadavost  a odlitky šli lehce vytáhnout.  

6.2 Finišování odlitku 

Odlitky jsem očistil od zbytků sádry, odřezal vtokovou soustavu a povrch odlitku lehce 

dobrousil ruční frézou. Po vyleštění sošky Mefista bylo třeba dobrousit povrch schodečkové 

struktury podstavce po ABS modelu. Poté jsem podstavec se soškou svařil z vnitřní strany 

podstavce elektrickým obloukem. Použité elektrody E-S 602, rozměr 2,5mm. Pro lepší 

stabilitu jsem dutinu podstavce vylil sádrou a na podstavu jsem nalepil textilii, aby sádra 

nešpinila povrch, na který sošku položíme.  

6.3 Patinování 

Patinování odlitku jsem provedl 10% roztokem kyseliny sírové ve vodě, kde přidáme tabletu 

sulfidu draselného. Patinujeme plynulým nanášením štětečkem. Když docílíme požadované 

barvy povrchu kovu, následuje oplach ve vlažné vodě, abychom ukončili proces patinování.  

6.4 Výroba me če 

Pro výrobu meče jsem zvolil technologii ručního kování, při kterém jsem použil materiál ze 

svařovací elektrody E-S 602, z důvodů rychlejší a levnější technologie a výroby této části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Závěr 

Cílem mé závěrečné bakalářské práce bylo vyrobit repliku sošky Mefista za použití metod 

Rapid Prototyping. I přes nezdary plynoucí ze špatně naskenované sošky na 3D skeneru se mi 

podařilo vyrobit model sošky z vosku pomocí metod Rapid Tooling, které také patří mezi 

metody rychlé výroby modelů. Podstavec je vyroben použitím Tiskárny Dimension SST.  

Z důvodů krátkého sušení sádrových forem nemá odlitek úplně dokonalý povrch, a proto bylo 

třeba tuto skutečnost opravit náročnou cizelérskou prací.  

Odlitek z voskového modelu je vlivem smrštění při tuhnutí v silikonkaučukové formě zhruba 

o 0,5% menší než originální. Což se projevilo i u konečného bronzového odlitku. U podstavce 

nejsou patrné žádné rozměrové změny a výroba jeho modelu je patřičně rychlejší než u 

zdlouhavé výroby formy pro odlití voskového modelu.  

Zhotovením alespoň jednoho kvalitního odlitku vycházející jak z voskového tak i ABS 

plastového modelu a sepsáním této závěrečné bakalářské práce jsem dosáhl všech svých 

vytyčených cílů. Při dalším postupu výroby repliky bych volil opět metody Rapid 

Prototypingu s vyjímkou zapůjčení kvalitnějšího 3D skenovacího zařízení a formování do 

sádry pouze s delším časem sušení až několik týdnů.  
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