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1. Cíl práce 

 

Cílem práce bylo vytvořit funkční a skutečně použitelný odlitek prototypu 

součásti automobilu Kaipan 57 pro školní projekt Student Car. Bylo potřeba vytvořit 

průzkum a vyhodnotit jakou (estetickou) součást na automobilu bude výhodnější 

vytvořit technologií odléváním. Dále zpracovat konceptuální návrhy, vytvořit 

virtuální 3D prototyp v modelovacím softwaru Rhinceros a vytisknout metodou 3D 

print v tiskárně Dimensio SST. Vytisknutý master model bude odlit z vhodné 

hliníkové slitiny.  
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2. Úvod 

 

Jako téma vypracování své bakalářské práce jsem si zvolil „Návrh a výroba 

tuningových dílů pro automobily Student Car“. Chtěl jsem využít svého kladného 

vztahu k průmyslovému a automobilovému designu a alespoň uměle se tak zapojit do 

vývoje automobilu a jeho součástí.  

Ve svých návrzích jsem se nezamýšlel jen nad povrchním a nepraktickým 

zpracováním, jak je u mnohých tuningových výrobků zvykem. Věnoval jsem se 

hlubšímu promyšlení konceptu výrobku. Ten by měl mít estetickou hodnotu a měl by 

být technologicky funkční, připravený na reálné otestování. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o sportovní typ automobilu bude vhodné, aby měl nízkou hmotnost a 

aerodynamický tvar. 

 

2.1. Tuning 

Tuning je slangový výraz pro vzhledové nebo výkonnostní vylepšení nějakého 

stroje, nejčastěji používaný ve spojení s automobily. Původní anglický výraz tuning 

znamená přizpůsobování, ladění. (1) Nejčastěji se na autech setkáváme s doplňky 

jako jsou samolepky, roury namísto protihlukového výfuku, vylepšené, obarvené a 

přídavné osvětlení, lité kola, ztmavovací fólie na sklo nebo pro nezávodní auta 

naprosto nepotřebnými přítlačnými křídly, výraznými spoilery nebo celými body kity 

- tato poslední skupina má čistě estetický význam, bohužel mnohdy za cenu rapidně 

snížené bezpečnosti. 

2.1.1. Tuning versus Tuzing versus Styling 

U automobilů se velice často používají úpravy, které nemají na výkon motoru 

či jízdní vlastnosti žádný vliv (či v horším případě jízdní vlastnosti zhoršují). Takové 

úpravy se někdy (s hanlivým nádechem) označují jako tuzing, jelikož někteří 

fanoušci tuningu tvrdí, že označení „tuning“ si zaslouží pouze úpravy směřující k 

vylepšení funkčních vlastností, nikoli pouze vzhledu. Protože jsou však vylepšení 
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vzhledu obvykle výrazně jednodušší a hlavně levnější než funkční tuning, jsou také 

mnohem běžnější. 

Řada lidí nezná pravý význam pojmu tuning, a proto často tímto pojmem 

označují i výtvory, které do této kategorie nepatří. Pokud pod pojmem tuning 

rozumíme úpravy za účelem zvýšení výkonu a zlepšení jízdních vlastností (úpravy 

motoru, sacího a výfukového potrubí, úpravy aerodynamiky, podvozku, převodovky, 

atd.), tak pojem styling označuje čistě pouze vzhledové úpravy, které nemají vliv na 

výkon nebo jízdní vlastnosti vozidla jako např. zatmavení skel, LED diody, hlučná 

koncovka výfuku, doplňky upevňované na karoserii, polepy, atd.  (1) 

2.1.2. Historie tuningu u nás 

Fenomén tuningu a stylingu se v Česku objevil pravděpodobně v 70. letech 

minulého století, kdy byl automobilový trh extrémně omezen a na silnicích se 

objevilo jen několik málo druhů vozů. Někteří z majitelů pak jako výraz touhy po 

odlišení začali na svoje auta montovat různé doplňky – šachovnicové samolepky na 

dveřích, liščí ocasy na anténách apod. 

V 80. letech minulého století se fenomén začal rozšiřovat a objevovaly se i 

další vymoženosti jako např. kožešinový potah na volant. Kromě doplňků vizuálních 

vznikla i celá řada vylepšení kutilských, např. se tradovalo, že pokud se do sání 

motoru Š120 přidá ventilátor, motor bude lépe táhnout. 

Po sametové revoluci a přechodu na tržní hospodářství se situace zásadně 

změnila. Dovozem ojetin se nabídka značek automobilů výrazně rozšířila a 

automobil se stal mnohem dostupnějším zbožím, přesto se touha po vylepšení vozu 

dále rozšiřovala, na což měly zřejmě vliv i filmy, ve kterých vystupují hrdinové v 

rychlých autech (např. Rychle a zběsile). U benzínových pump a v některých 

supermarketech jsou běžně k dostání různé tuningové/stylingové doplňky. (1) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko�
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2.2. Historie  Kaipanu 

Firma Kaipan byla založena v roce 1991 jako ryze česká společnost. Cílem 

jejího zakladatele bylo rozšíření českého trhu s automobily o ryze sportovní kabriolet 

(roadster). 

Jako vzor posloužil Lotus Seven1

V roce 2007 bylo vyrobeno a formou stavebnic rozpracováno 80 vozidel 

Kaipan 14. Kromě České republiky byly automobily Kaipan 14 vyexpedovány do 

Německa, Holandska, Srbska, Černé Hory a na Slovensko. Modelu Kaipan 57 bylo 

vyrobeno 15 kusů. Firma Kaipan v tomto roce rozšířila výrobní prostory a přijala a 

vyškolila řadu nových spolupracovníků. Pro rok 2008 je možné předpokládat další 

 a následně i z něj vycházející repliky. Ačkoli 

původní záměr směřoval spíše k dovozu replik Lotusu Seven ze zahraničí, postupně 

byl tento záměr změněn na vývoj a výrobu vlastních variant původních vzorů. 

První prototyp byl sice představen již na podzim roku 1992, avšak následovaly 

ještě další roky vývoje a zkoušek. Až roku 1997 byl vývoj dokončen a vozidlo 

"Kaipan 47" bylo schváleno pro sériovou výrobu a pro provoz na pozemních 

komunikacích.  

Od té doby byly již vyrobeny desítky těchto automobilů.  

 V letech 2001 a 2002 byl vyvíjen a testován nový typ s motorem Audi 1.8 

Turbo 20v. Tento vůz s označením Kaipan 57 v současnosti nahradil model 47 a 

Kaipan 47 se již pro český trh nevyrábí. 

V letech 2003 až 2006 se průměrně prodalo okolo 20-ti vozů Kaipan 57. 

V červenci 2006 byl schválen pro provoz na pozemních komunikacích nový 

Kaipan 14. Tento model, po více jak dvouletém utajovaném vývoji, byl představen 

veřejnosti 9. 8. 2006.  

                                                 

1 Lotus Seven - byl malý, jednoduchý, lehký dvou-sedačkový open-top sportovní automobil 

vyráběný Lotus Cars (společnost původně známá jako Lotus Engineering) mezi lety 1957 a 1972. 
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nárůst výroby. Je též testován nový model Kaipanu. V srpnu 2008 byl představen 

nový Kaipan 15 s motorem ze Škoda Fabia o obsahu 1,4 a výkonu 44kW.  

V dubnu 2009 byl Kapian 15 rozšířen o další verzi motoru o obsahu 1,4 a 

výkonu 74kW. 

Od dubna 2009 je, ve spolupráci s Vysokou Školou Báňskou v Ostravě, 

vyvíjen nový model Kaipana. Tento projekt je zaměřen na využití elektrické energie 

při pohonu automobilu. (2) 

Obr. 1 Kaipan 57 (3) 
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3. Použití litých součástí v konstrukci 

automobilů 

 

Použití litých součástí v konstrukci automobilů je už delší dobu pokládáno za 

standard. V automobilu je mnoho součástí, které by nebylo možné nebo výhodné 

vyrobit pomocí jiné metody. Jako ukázkový příklad můžeme použít samotný motor 

automobilu. Bylo by velmi náročné, ba prakticky nemožné vyrobit ho bez použití 

litých součástí. 

 

3.1. Význam hořčíkových slitin 

Rozvoj letecké techniky vyvolal potřebu nových konstrukčních materiálů. Patří 

k ním zejména materiály kompozitní. Jejich pronikání mohou čelit jen nové slitiny s 

lepšími mechanickými vlastnostmi. K ním patří i slitiny Al a slitiny Mg s menší 

hustotou a se stejnými, popř. zvýšenými mechanickými vlastnostmi. 

K nekonvenčním konstrukčním materiálům patří slitiny Mg-Li, vyvíjené od 60. 

let a představující kovové materiály s nejmenší hustotou (1380 až 1480 kg/m3), tedy 

nižší než má většina plastů. Jsou známy případy, kdy odlitky z Mg slitin nahrazují 

plastové materiály. (4) 

Počátek používání hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu započal v 

Německu u fy Volkswagen v r. 1933 a to díky Prof. Ferdinandu Porsche, který byl 

pověřen navrhnout „lidové“ vozidlo. Již u prvního modelu „Brouka“ bylo použito 

více jak 20 kg Mg na jedno vozidlo. Tohoto typu vozidel se vyrobilo do roku 1981 

více jak 20 miliónů a celková spotřeba hořčíku se odhaduje na 400 000 t. (4) 

První součástky byly odlévány, následovala produkce malých částí tlakově 

litých a to již od 50. let. V 70. letech díky produkci vzduchem chlazeného motoru 

Mg slitiny dosáhlo 2 jeho využití nejvyššího bodu. V roce 1971 bylo vyrobeno na 2 

milióny aut a bylo spotřebováno na 42 000 t hořčíku. (4) 
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Po úspěšném „Brouku“ je dnes opět možnost použití Mg v automobilovém 

průmyslu, a to díky optimalizaci technologie zpracování, jako je tavení bez tavidel, 

odlévání v ochranné atmosféře a novinky ve vysokorychlostním obrábění. 

Při využití hořčíku při výrobě vozidel jsou v čele USA, s odstupem Evropa, 

kde má produkce stoupající tendenci. Celosvětově stoupla jeho spotřeba v 

automobilovém průmyslu jen za poslední rok o 34% na více jak 50 000 t. Přesto 

odlitky z Mg představují průměrně jen asi 1% hmotnosti auta. (4) (5) 

V současné době se používá na výrobu karosérie, řízení a součásti pohonu a 

přenosu sil. Další možnosti použití je i v lití kol, které přešlo z úzké sféry 

sportovních speciálů do sériové výroby cestovních vozů. Technickou předností litých 

kol je jejich nízká hmotnost a vysoká tuhost, jejich použití je však ekonomicky 

odůvodněné pouze u rychlých sportovních vozů a motocyklů. (4) (6) 

 

3.2. Elektron 

Nejen ve Velké Británii či v USA, ale i v dalších státech je základní slitinou 

Mg s Al v obsazích 7,9 až 9,5% Al spolu s 0,3 až 1,5 (2) % Zn a 0,15 až 0,8% Mn. 

Pro tuto slitinu označovanou ve Velké Británii jako BS 2970 MAG7 a ASTM AZ91 

B v USA se používá obchodního názvu elektron. Standardním se stalo tyto slitiny 

elektronu označovat jako AZ91 či AZ81. (4) 

V našich normách je ekvivalentní slitina uvedena jako ČSN 42 4911 (Al- 7,50 

až 9,00%, Zn- 0,20 až 0,80%, Mn - 0,15 až 0,50% a o zbývajícím obsahu Mg. 

Doprovodné prvky Si, Cu, Fe a Ni a další ve stopovém množství). (4) 

Často se používají slitiny s nižším obsahem Al 2 - 6% a s přísadou Ni. 

Ve stavu po odlití mají pevnost v tahu 140 až 200 MPa, tažnost A je 5 až 10%. 

Vytvrzením lze jejich vlastnosti ještě zlepšit. (4) 
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4. Možnosti použití odlitků při tuningových 

úpravách automobilů 

 

Základní tuningové úpravy automobilu můžeme rozdělit do dvou skupin: 

vizuální tuning a technický tuning. 

 

4.1. Vizuální tuning - Styling 

Pod pojmem vizuální tuning, nebo také styling si můžeme představit úpravy po 

stránce designu. Týká se jak exteriérových, tak i interiérových úprav vozu. Mezi ně 

patří např. výměna nárazníku, sportovní prahy, lité kola (většinou těch největších 

možných rozměrů), výměna světel (předních nebo zadních, většinou za čirá), 

spoilery, křídla a mnoho dalších doplňků, které mají převážně jen estetický (u výfuku 

i akustický) dojem. Interiér také není zdaleka ošizen. I jemu se věnuje náležitá péče a 

tak se, po usednutí za volant, můžeme setkat se sportovními pedály nebo volantem, 

sportovní sedačkou nebo sedačkami, novým čalouněním, vícebodovými sportovními 

pásy, nebo dneska už velice výkonnou audio soustavou. Díky stylingu se vaše auto 

může proměnit v něco, v čem byste nepoznali původní stroj. 

4.1.1. Litá kola 

Litá kola jsou lehčí než ocelová, což prospívá k šetrnějšímu kontaktu s 

vozovkou, lepšímu odvodu tepla, účinnějšímu brzdění, zrychlení a držení stopy. 

Použité technologie a materiály podléhají neustálému dynamickému vývoji. 

Výsledkem je špičkový design a extrémně dobré jízdní vlastnosti. Výběr litých kol 

pro osobní vozy a vozy 4 x 4 je opravdu široký. Lze vybírat od elegantních a 

sportovních až po exkluzivní kola s agresivním designem.  
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4.1.2. Ostatní doplňky 

Mezi další možností použití odlitků jako doplňků automobilu můžeme zařadit 

například: 

• Sportovní pedály 

• Řadící páka, ruční brzda 

• Volant 

• Kličky na stahování oken 

• Zpětné zrcátka 

• Nápisy nebo loga, písmena, značky 

• Kliky dveří 

• Koncovka výfuku 

• Distanční podložky 

• Sportovní sedačky a vícebodové bezpečnostní pásy 

• a další. 

 

4.2. Technický tuning 

Pojem technický tuning zahrnuje veškeré pokročilejší ladění vozu. Jsou to 

úpravy na motoru, brzdách, podvozku, výfukové soustavě. Jedná se o úpravy hlavně 

technického rázu. 
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5. Rozbor vlastních návrhů automobilových 

součástí k realizaci 

 

K navrhování součástí automobilu jsem přistupoval ze strany designu, nechtěl 

jsem vytvořit jen slepý tuning nějaké součásti. Do svých návrhů jsem se snažil 

promítat designérské trendy a zajímavost samotného tvaru s důrazem na funkčnost 

konečného řešení. Vzhledem ke sportovnímu typu vozidla jsem se snažil do tvaru 

vtisknout aerodynamičnost, která sama dokáže vdechnout eleganci jak samotnému 

celku, tak i jednotlivým liniím výrobku.   

 

5.1. Konceptuální návrhy 

Obrazová dokumentace bude znovu v plné velikosti v obrazových přílohách.  

Obr. 2 Konceptuální kresby Obr. 3 Konceptuální kresby 
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Obr. 4 Konceptuální návrhy 

 

5.2. Zpracování modelu do virtuální podoby 

Vytvořil jsem virtuální model prototypu v grafickém programu Rhinoceros 4.0. 

Obr. 5 Základní návrhy konstrukce modelu 
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Obr. 6 Prvotní koncepční návrh 

 

Obr. 7 Konstrukce vybraného modelu 
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Obr. 8 Finální model 

 

Obr. 9 Model připravený pro export do tiskárny 
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6. Popis výroby realizovaných litých součástí 

automobilu 

6.1. Tvorba modelu 

Virtuální 3D model jsem exportoval do formátu „*.stl“2

6.1.1. Rapid Prototyping

 a následně nechal 

vytisknout na 3D tiskárně Dimension sst 768, pracující metodou 3D Printing. 

Nejprve bylo nutné v programu nastavit polohu modelu tak, aby jeho vlastní tisk byl 

pro stroj co nejjednodušší a nejekonomičtější. Po nastavení program spustil propočet 

tisku, a výsledná data odeslal do tiskárny. Ta se pak v závislosti na datech o 

virtuálnim modelu pustila do tisku, který v tomto případě trval více než 5 hodin.. 

3

Mezi nejvýznamnější technologie Rapid Prototypingu patří stereolitografie a 

Selective laser sintering (SLS). Prototyp vzniká přímým využitím konstrukčních 3D 

dat, v prvním případě vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového 

paprsku, v druhém laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového 

prášku. (7) 

 

Smyslem technologie Rapid Prototyping (RP), používané převážně v 

plastikářském průmyslu, je vytvoření reálného modelu z počítačových dat, a to v co 

nejkratším čase a v co možná nejvyšší kvalitě. V dnešní době, v souvislosti se 

zkracováním doby vývoje výrobků při rostoucích požadavcích na kvalitu, je tento cíl 

dvojnásob důležitý. Technologií rychlé výroby prototypů (Rapid Prototyping) je celá 

řada. Mezi nejpoužívanější a nejefektivnější RP technologie patří stereolitografie 

(STL) a selective laser sintering (SLS), obě pracující na podobném principu. Volba 

                                                 

2 *.stl - stereolitografie – patří mezi technologie Rapid Prototyping, model/prototyp vzniká 

přímým využitím konstrukčních 3D dat. 

3 Více informací je možné najít na adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping�
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nejvhodnější RP technologie závisí na účelu a na požadovaných vlastnostech 

konečného dílu. (7) 

6.1.2. Metody Rapid Prototypingu4

Selective laser sintering (SLS) 

Fused Deposition Modeling (FDM) 

Stereolitography (SLA) 

Laminated object manufacturing (LOM) 

Electron Beam Melting (EBM) 

3D Printing (3DP) 

 

6.1.3. Stereolitografie 

Stereolitografický stroj je složen ze tří hlavních částí: z pracovní komory, řídicí 

jednotky a opticko-laserového systému. V pracovní komoře je umístěna nádoba s 

epoxidovou pryskyřicí, ve které se ve směru osy Z pohybuje platforma, a nůž 

zajišťující rovinu pryskyřice v každé vrstvě. Řídicí jednotka obsahuje počítač, který 

ovládá celý stroj, od nastavení parametrů laseru až po řízení procesu výroby. 

Poslední část, opticko-laserový systém, se skládá z plynového či pevnolátkového 

laseru, čoček a soustavy zrcadel pro nasměrování laserového paprsku. 

Před samotnou stavbou na stereolitografu se nejprve počítačový model zbaví 

případných chyb, jako jsou převrácené trojúhelníky, špatné hrany a tzv. díry v 

modelu. Poté se určí nejvhodnější poloha modelu tak, aby se minimalizovaly 

dokončovací práce a přebytek materiálu, vygenerují se podpory a nakonec se vše 

přeloží do speciálního formátu, v němž je definován tvar jednotlivých vrstev modelu. 

Tyto vrstvy mohou být silné 0,05 až 0,15 mm, což zaručuje dosažení i těch 

nejmenších detailů. Stavba stereolitografického (SLA) modelu je založena na 

                                                 

4 Více informací je možné najít na adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping�
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postupném vykreslování plochých 2D vrstev na hladinu pryskyřice laserovým 

paprskem. V místě dopadu paprsku je pryskyřice vytvrzena a platforma se posune o 

zadaný krok (vrstvu) v ose Z směrem dolů. Před vykreslováním každé vrstvy zarovná 

nůž hladinu pryskyřice tak, aby byla zachována tloušťka vrstvy. Poté se celý proces 

opakuje tolikrát, dokud není vykreslena poslední vrstva. Uchycení modelu k 

platformě je dosaženo výše zmíněnými podporami, které model fixují v dané poloze 

a zabraňují jeho zborcení. Podpory musí být řešeny tak, aby se daly co nejsnáze z 

modelu odstranit a zároveň neovlivnily výslednou kvalitu povrchu. Po skončení 

stavby (vykreslení poslední vrstvy) se model vyjme a dokonale umyje od 

nevytvrzené pryskyřice. Na finální vytvrzení slouží UV komora, kde model získá 

požadovanou pevnost a opracovatelnost. 

Úloha master modelu vzniklého v prototypové výrobě je velmi různorodá, 

počínaje designérskou studií, ověřením funkčnosti celé sestavy přes silikonové a 

vstřikolisové formy až po výrobu sádrové formy pro odlitky z hliníkových a 

hořčíkových slitin. Výhoda stereolitografického master modelu tkví v možnostech 

povrchového dokončování - od běžného broušení přes pískování až po lakování a 

leštění. Mezi nejvýznamnější přednosti celé stereolitografie patří zejména rychlost 

výrobního procesu při udržení vysoké kvality a detailnosti modelu s ohledem na jeho 

cenu, dále vyhovující přesnost (v rozmezí 0,05 ÷ 0,2 mm/100 mm) a široké spektrum 

použití. 

Důležité je i použití STL v medicíně, kdy se data z tomografu nebo magnetické 

rezonance převedou pomocí speciálního softwaru na objemový model, který je 

následně použit při výrobě stereolitografického modelu. Lze tak například zkrátit 

dobu přípravy komplikované operace nebo usnadnit výrobu náhrady (implantátu) za 

poškozený kloub. (7) 

6.1.4. Dokončovací práce na master modelu 

Využití 3D Printingu značně urychlilo výrobu a vývoj modelu. Výsledkem byl 

dokonale přesný obraz počítačového modelu, který by manuální výrobou bylo velmi 

nesnadné vyrobit přesně. 
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První vytištěný model jsme přenesli do dílny na otestování. Nasadili jsme ho 

přímo na automobil a zjišťovali veškeré nepřesnosti a potřebné úpravy. Výsledné 

změny byly přeneseny do počítače, a editovaný virtuální model se dalšího dne znovu 

poslal do tiskárny. 

Nově vytištěný model jsme opět otestovali přímo na automobilu a kontrolovali 

provedené změny. Výsledek byl tentokrát v pořádku a první část modelu byla 

schválena. Druhou část jsme vytvořili jako přesný zrcadlový obraz první části. 

Vzhledem k neúplné symetrii automobilu jsou na druhém modelu menší odchylky. 

Nejednalo se ale o nic zásadního, a proto nebylo potřeba tuto část znovu upravovat a 

tisknout. 

Obr. 10 Vytištěný master model v patici 3D tiskárny 
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6.2. Broušení a tmelení modelu 

Dalším krokem bylo zatmelení a broušení modelu a příprava na zaformování. 

Obstaral jsem si potřebné vybavení – plnící lak, několik listů brusného papíru o 

různé hrubosti a podložku pro modely. V následujících několika dnech následovala 

rutina nástřiků a broušení. Kvůli tenké stěně, kterou na modelu tiskárna vytvořila, 

bylo důležité nanést dostatečnou vrstvu plnícího laku a jen minimálně brousit 

samotný materiál modelu.  

Modely bylo třeba důkladně nastříkat ze všech stran a poté nechat alespoň 

hodinu zaschnout v dobře větraných prostorách. Je třeba se vyvarovat tvoření 

kapiček na povrchu modelu, které by mohly stéct, a provádět nástřik v tenkých 

vrstvách z dostatečné vzdálenosti nebo rychlejším tahem. Zároveň se musíme 

vyvarovat přilepení modelu na podložku, což by mohlo mít za následek odtržení i 

několika předchozích vrstev nástřiku. Taková místa jsou pak náročná na opětovné 

vyhlazení.  

Po zaschnutí plnícího laku se model lehce obrousí a vyhladí nerovnosti, které 

lak sám ještě značně zvýrazní. Po vybroušení se model důkladně opráší, položí na 

podložku a znovu se nastříká vrstvičkou plnícího laku. Tento postup opakujeme 

tolikrát, kolikrát je potřeba k dosáhnutí co nejdokonalejšího povrchu modelu. 

Při broušení jsem na několik prvních vrstev používal hrubší brusný papír, 

protože bylo třeba z povrchu nejprve odstranit nerovnosti i drobné dírky. Později na 

konečné vyhlazení jsem používal jemnější brusný papír. Model je totiž tvořen 

vrstevnicemi materiálu, jak ho stavěla tiskárna, a ty i když mají výšku jen několik 

desetin milimetru, dokážou utvořit v některých úhlech na ploše znatelné schůdky. 

Lak při nástřiku obalí povrch modelu a znatelně všechny schůdky zvýrazní, a ty je 

potřeba brusným papírem obrousit až do hladké jednolité plochy.  
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Obr. 11 Dokončený zatmelený master model 

 

6.3. Formování a lití 

Jako metodu formování jsme zvolili zaformování do Jednotné Bentonitové 

Směsi (dále už jen JBS). 

6.3.1. Míchání JBS 

• Do kolového mísiče jsme dali oběhovou formovací směs.  

• Do částečně rozmíchané formovací směsi jsem přidal jílovou pojivovou 

složku Bentonit, v množství cca 2% hmotnosti směsi. 

• Připravenou směs jsem nechal dostatečně promíchat a poté přidal cca 

5% vody. 

• Směs se důkladně promíchá a poté přesype do připraveného kbelíku a 

přenese k připravenému formovacímu rámu 

6.3.2. Formování modelu 

Vzhledem k tvaru modelu bylo potřeba pro odlití vytvořit nepravidelnou dělící 

rovinu, vytvořil jsem tedy tzv. šněrovačku. 
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První rám si zaformujeme nejprve prázdný a poté do něj umístíme model, tento 

rám se později vytlouká a použije se znova. Model proto stačí připevnit jen na hrubo. 

Druhý rám formujeme na prvním, tento rám už bude sloužit k odlití, jako 

základ pro konečný první rám. Okolo modelu jsem vytvořil cca 1cm tlustou vrstvu 

organobentonitové směsi OBB Sand. Po vytvoření dělící roviny směs propícháme z 

důvodu odvodu plynů.  

První rám vytlučeme, vyčistíme, znovu upneme pomocí kolíků a opět 

zaformujeme. Do tohoto rámu umístíme vtokovou soustavu a opět vytvoříme cca 

1 cm tlustou vrstvu směsi OBB Sand. V mém případě jsem vytvořil jednoduchou 

vtokovou soustavu bez struskováku s trychtýřovou nálevkou a s výfuky proražené 

zevnitř formy.  

Po rozebrání formy a vyjmutí modelu a vtokové soustavy byla forma očištěna 

od nečistot, které by mohly způsobit zadrobeniny, nekovové vměstky, nebo jiné vady 

na odlitku. Poté jsme formu opět zkompletovali a převezli na licí pole, kde byla do 

formy vlita slitina hliníku. 
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7. Materiálové zpracování vyrobených odlitků 

7.1. Zpracování odlitků 

Vychlazené odlitky byly v dílně vybity a očištěny. Díky dobře zvolenému 

způsobu odlévání se na povrchu nevytvořily téměř žádné povrchové vady. Pouze 

okolo vtokové soustavy a výfuků byly drobné staženiny. 

Obr. 12 Odlitky 

 

Veškeré přídavné části, jako vtoková soustava a výfuky, byly z odlitku nahrubo 

odstraněny úhlovou pilou a začištěny hrubým pilníkem a brusným kotoučem. 

Brusným kartáčem jsme pak odlitky očistili od zbytků formovací směsi. 
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Obr. 13 Odlitky vyjmuté z formy a očištěné 

 

Po hrubém opracování jsem se pustil do přesnějšího broušení nerovností na 

odlitku brusným papírem, abych povrch postupně zjemňoval a vyhlazoval. Vystřídal 

jsem brusné papíry několika hrubostí od 80 do 300. Větší plochy jsem přebrousil 

měkkým brusným kotoučem, s brusným papírem 120. Tak jsem začistil čisté hladké 

plochy a hrany po broušení pilníkem nebo hrubým papírem. 

Poslední úpravy spočívaly ve vyvrtání otvorů o průměru 20mm pro upevnění 

světel, které se nacházely v hlavici obou odlitků. Později by mohly být další otvory 

vyvrtány i do patice odlitků, pro připevnění prototypu k rámu automobilu (viz 

obrázek).  

Obr. 14 půdorysný náčrt 
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Obr. 15 nahrubo očištěné odlitky 

 

Jako základní finální úpravu jsem zvolil kartáčování, které jsem provedl 

pomocí rotačního brusného kartáče vsazeného do vrtačky, jehož výsledkem je matný 

povrch vyrobených odlitků. Později bych zvolil úpravu pochromováním, čímž bych 

zajistil vysoký lesk povrchu odlitku a zároveň dostatečnou povrchovou ochranu vůči 

vnějšímu prostředí. 

Obr. 16 Hotový funkční odlitek prototypu 
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7.2. Formovací směsi 

Při formování modelu jsem použil směsi patřící do kategorie směsí pojených 

montmorillonitickými jíly, jejichž základem je montmorillonit se složením: 

AL2O3.4SiO2.H2O.nH2O.  

Pro dosažení dokonalejšího povrchu jsem použil okolo odlitku tenkou vrstvu 

modelové formovací směsi na bázi organobentonitu, komerčním označením OBB 

Sand. 

OBB Sand je olejem vázaná velice jemná formovací směs, která je dodávána 

již v hotovém stavu k přímému použití. Na základě své vazby nevysychá. Svojí 

vysokou pevností v syrovém stavu dává odlitkům věrné kontury a vysokou 

rozměrovou přesnost. (8)  Je to tzv. bezvodá jílovitá směs s maximálním obsahem 

vody do 0.02%. 

 

7.3. Materiál odlitku 

K odlití jednotlivých dílů jsme použili slitiny hliníku a křemíku, zvanou 

Silumin. Uvedená slitina přibližně odpovídá normalizované slitině EN AC-

AlSi10Mg a její chemické složení je uvedeno v tabulce č.1. 

 

Tabulka 1: Slitina AlSi 10 Mg 

Chemické složení [% hm.] 

Al Si Fe Mg Mn Ti Cu 

88,2 10,82 0,284 0,464 0,188 0,0094 0,0022 
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8.  Zhodnocení výsledků 

Výsledkem práce je pár odlitého prototypu držáku světel navržené tak, aby 

mohly nahradit stávající svařované úchyty na automobilu Kaipan 57. Odlité 

prototypy lze považovat za estetický doplněk nijak nenarušující charakter vozidla. 

Jsou aerodynamické s matně zpracovaným povrchem. Jejich dynamický tvar zároveň 

odstraňuje nedostatky původních svařovaných úchytů jako např. narážení blatníků do 

světel při zatáčení. Pevné uchycení patice k rámu karoserie je také odolnější vůči 

otřesům.  

Dále několik fotek z instalace prototypu přímo na automobilu. 

Obr. 17 Původní svařovaný držák světlometů 

Obr. 18 Nový odlitek připevněný z pravé strany ke konstrukci automobilu 
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Obr. 20 Celkový pohled na automobil se zkompletovanými odlitky 

 
Obr. 19 Odlitek připevněný z levé strany ke konstrukci automobilu 
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Obr. 21 Pohled zezadu 

Obr. 22 Detail 
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9.  Závěr 

 

Výsledkem práce byl funkční hliníkový prototyp držáků světlometů pro 

automobil Kaipan 57, patřícího do studentského projektu Student Car. Testovací a 

formovací modely byly vytvořeny pomocí technologie Rapid Prototyping, konkrétně 

metodou 3D Printing. Tato technologie výrazně zkrátila a zkvalitnila dobu výroby 

master modelu na hodiny, místo několika dnů. 

S výsledkem své práce jsem spokojen. Svůj přínos do školního studentského 

projektu Student Car hodnotím kladně. Automobil Kaipan 57 tak dostal modernější 

nádech a zároveň byly vylepšeny funkce samotných držáků světlometů. Jsem rád, že 

jsem si mohl vyzkoušet nové moderní metody výroby a vývoje a že jsem mohl z 

blízka nahlédnout k projektu Student Car.  

Prototyp byl odlit ze slitiny hliníku. Pro reálný odlitek nových držáků bych 

však zvolil hořčíkovou slitinu nebo jiný materiál s podobnými vlastnostmi. Také 

bych podle použitého materiálu zvážil použití jádra v těle a hlavici držáku a 

vytvoření dutiny. Důraz by musel být kladen na dostatečnou pevnost, odolnost vůči 

vibracím a také nízkou hmotnost. Povrch bych možná pochromoval, aby ladil k 

ostatním součástem vozidla. 

 

Práce byla realizována za finanční podpory ze státních prostředků 

prostřednictvím projektu MŠMT národní program výzkumu II, "Popularizace 

výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu - 

StudentCar." 
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12.2. Vytváření virtuálního modelu 
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12.3. Vytištěný master model 
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