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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá historií zobrazování ţivé přírody člověkem. Dále 

se zaměřuje na technologie přesného lití, zejména pak na metodu spalitelného modelu. Tou 

byly zhotoveny odlitky náleţící k této práci. K vytvoření odlitků byly pouţity lehce 

spalitelné přírodní modely jak z rostlinné, tak z ţivočišné říše. Hlavním cílem práce bylo 

nalézt technologický postup pro co nejdokonalejší odlitek těchto křehkých objektů. Práce 

zahrnuje podrobný popis jednotlivých kroků výroby odlitků, jeţ zahrnují vše od výběru 

modelů, aţ po konečné úpravy bronzových odlitků. 

 

Klíčová slova: metoda spalitelného modelu, zobrazování přírody a zvířat, odlitek, 

sádrová forma, bronz, slévárenství 

 

 

Abstract 

 

This bachelor’s work is focused on history of human artistic impressions of life 

natures. It describes in detail the technology of precise casting, namely the method of lost 

pattern. This method was used in casts’ creation. The artworks used for foundry were 

chosen from flora and fauna, i.e. the samples which are easily burnable. The main task of 

this  work was to find out the technological procedure for casting of these fragile models. 

The proposed technological procedure is described in detail from choosing of object to the 

final arrangements of bronze foundry. 

 

Keywords: method of lost pattern, imaging of nature and animals, foundry, plaster 

form, bronze, foundry industry 
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Úvod 

 

Téma své bakalářské práce jsem, asi jako kaţdý, dlouho zvaţovala. Moţností bylo 

mnoho – volná plastika či reliéf, inspirace historií nebo moderním uměním? Pak ale přišel 

nápad, proč tvořit něco nového, kdyţ všude kolem nás, v přírodě, můţeme najít tvary tak 

bizarní a sloţité, které si zaslouţí naši pozornost. A téma bylo na světě – ţivá příroda 

v odlitku. 

 

Člověk zobrazuje přírodu, rostliny a zvířata jiţ od prvopočátku svého bytí. Od 

primitivních jeskynních maleb aţ po moderní nábytkový design – to vše jsou oblasti lidské 

činnosti inspirované přírodou a jejími prvky. 

 

Cílem mé práce je tedy vytvořit odlitek tou nejkratší moţnou cestou – přímo skrze 

pouţití přírodního organického, a tedy lehce spalitelného modelu. 

 

Svou písemnou práci jsem rozdělila na dva hlavní celky – teoretickou a praktickou 

část. Kaţdá z těchto částí je poté dělena do jednotlivých kapitol. 
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1. Teoretická část 

 

Metoda spalitelného modelu, kterou je má práce vytvořena, tedy pouţití organického 

modelu, jeho zaformování, následné vypálení a odlití roztaveného kovu do takto vytvořené 

dutiny formy, není nikde v historii odlévání přesněji popsána. Moţná právě touha vyzkoušet 

něco nového a neznámého mě vedla k výběru této metody. 

 

Díky zvolenému tématu práce jsem mohla spojit studium a svůj dlouhodobý zájem o 

přírodu a chov exotického hmyzu. Právě těla uhynulých jedinců mi dokonale poslouţila jako 

modely. Tento hmyz řádu Phasmatodea (Strašilky) vyniká neskutečnou různorodostí jak ve 

tvaru, tak ve velikosti jednotlivých druhů, kterých jsou na světě stovky a jejichţ některé 

exempláře mám tu čest chovat doma. Dále jsem vyuţila i jiných organických modelů, 

většinou rostlinného původu – šišek, kaktusů, suchých plodů či květů. 

 

Jelikoţ tedy v literatuře nenajdeme ţádné odkazy na pouţití přírodního spalitelného 

modelu, dovolila bych si v této teoretické části uvést stručnou historii zobrazování přírody a 

zvířat člověkem a dále se zabývat příbuznými technologiemi přesného lití, při kterých dochází 

k pouţití vytavitelného či spalitelného modelu. Ten slouţí k vytvoření jediného odlitku a 

během jeho výroby je, stejně jako model u mé práce, zničen. 

 

1.1 Zobrazování přírody a zvířat člověkem 

 

Zvířata vţdy doprovázela člověka na jeho cestě ţivotem. Byla pro něj zdrojem 

potravy, první domestikovaná zvířata pak pomáhala člověku s těţkou fyzickou prací, dnes 

dokonce zvířata vnímáme jako domácí společníky. Ať uţ divoká šelma nebo domácí 

„mazlíček“, zvířata nás fascinují svými schopnostmi – umí létat, dýchat pod vodou, mají 

skvěle vyvinuté smysly, jsou nepřekonatelnými lovci se svými vlastními zbraněmi – jedy, 

drápy a zuby. 

 

Má práce je inspirována přírodou a rozmanitými tvary, které nám nabízí. Proto jsem se 

rozhodla připojit tuto kapitolu o historii zobrazování přírody a zvířat člověkem. Zabývat se 

budu zejména starými kulturami, které přírodu, přírodní jevy a zvířata vnímaly jako přímou 
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součást svého bytí, zdroj své obţivy, své boţstvo. Z dnešních dob pak zmíním umělce, 

kterými jsem se nechala při své práci inspirovat nebo kteří mě svými díly výrazněji oslovili.  

 

1.1.1 Pravěk 

 

Pravěké umění se počíná jiţ v jeho první etapě – paleolitu. Právě toto úvodní období 

vývoje lidstva mě z hlediska vyjádření člověka skrze uměleckou tvorbu naprosto fascinuje. 

Primitivní lidé tehdy vytvořili odkazy v podobě jeskynních maleb či drobných sošek, o jejichţ 

důvodu vzniku se dnes můţeme jen dohadovat. 

 

„Pravěké umění se zrodilo a rozvíjelo s lovem a vymizelo, kdyţ lov přestal být 

základní obţivou: bylo to umění zvěrných námětů.“[1] 

 

„V ţádném dalším období se jiţ nesetkáme s tak čistě „animálním uměním“, kterým 

zdobili lidé jeskyně, hole, později skalní stěny, ale také vytvářeli drobné sošky.“[2] 

 

1.1.1.1 Jeskynní malby 

 

První jeskynní malby byly objeveny teprve roku 1879. Nikdo tehdy nevěřil, ţe by 

mohly být staré několik desítek tisíc let. Později však byla uznána jejich pravost.  

 

Postupně docházelo k dalším objevům. Vědce i širokou veřejnost nejvíce zajímalo a 

zajímá, jaké důvody vedly lovce z doby paleolitu k tomu, aby své jeskyně zdobili velkými 

soubory těchto maleb. Postupem času se zcela vyloučila teorie jakéhokoliv estetického 

významu a zvířecím postavám se přisoudil význam ryze rituální. 

 

Hlavním námětem jeskynních maleb je lovná zvěř (od tohoto plyne název 

„zvěrný/animální styl“). Jsou to například bizoni, jeleni, koně, medvědi či mamuti (viz obr. 1, 

2, 3). Výjimečně je zpodobována lidská postava. 
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obr. 1 - Jeskyně Altamira    obr. 2 - Jeskyně Altamira – bizon [3] 

 vyobrazení laně [3] 

 

 

 

 

 obr. 3 - Jeskyně Lascaux – kůň [4] 

 

 

Jak uţ bylo výše uvedeno, tyto kresby a malby měly s největší pravděpodobností 

rituální účel. Vědci se domnívají, ţe slouţily k jakémusi „cvičnému lovu“, kdy lovci na 

zobrazené zvíře skutečně útočili, vrhali po něm kameny a oštěpy. Takovýto rituál měl zajistit 

úspěch při lovu skutečném. 

 

Za nejstarší malby (asi 50 000 - 30 000 př. n. l.) povaţujeme otisky rukou a paralelní 

linie vytlačované prsty. Později se začíná objevovat zobrazení zvířat vyuţívající skalních 

výstupků dotvořené lineární kresbou. 
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Lineární kresba se časem začala kolorovat - nejprve ţlutými, později červenými 

a nakonec černými tóny. Přírodní barviva - oxidy ţeleza a hořčíku, rostlinné uhlí - se 

rozpouštěla v tuku a krvi a nanášela rukou či zvířecí srstí. 

 

Nejvyspělejší jsou malby z posledního vývojového období (15 000 - 10 000 př. n. l.), 

kdy pravěcí lidé byli schopni přesně zachytit pohyb zvířete, jeho modelaci a detaily. Na těchto 

malbách můţeme pozorovat anatomickou přesnost, stínování a snahu o perspektivu. 

 

Všechna zvířata jsou zobrazována velmi realisticky a z profilu. Na malbách je patrná 

neznalost kompozice, zvířata byla zobrazována nejspíš postupně v různých časových 

intervalech. 

 

Postupem času se setkáváme i s tzv. rentgenovým stylem, kdy lidé na svých malbách 

nezobrazovali jen pouhé viditelné skutečnosti, ale i např. vnitřní orgány zvířat. Tyto malby 

jsou důkazem o znalosti anatomie zvířete. 

 

Asi nejslavnější oblastí výskytu jeskynních maleb je Frankokantaberský okruh. Je to 

pyrenejská oblast Francie a Španělska s jeskyněmi Altamira, Lascaux či Rouffignac. 

 

1.1.1.2 Reliéf, volná plastika 

 

Prvními objekty zhotovenými z kamene byly primitivní nástroje z valounů. 

„Podobnými nástroji potom pravěký člověk zhotovuje první rytiny do skal a kamenů. 

Zpočátku to byly obrysy zvířat, později se dostává aţ k sochařské práci v kamenu, 

mamutovině či jiném materiálu. Objevují se postavy ţenských idolů (nazývané dnes venuše), 

patrně symbolizující ţenskou plodnost, a tak záruku celého rodu na přeţití (viz obr. 4, 5).“[5] 

 

„Vedle těchto lidských postav se zachovaly i sošky zvěře, často velice umělecky a 

moderně zobrazené a dnešního pozorovatele velice oslovující, jako např. řezba bizona 

v sobím parohu z jeskyně La Madeleine ve Francii přizpůsobená tvaru pouţitého materiálu 

(viz obr. 6), nebo skákající kůň z jeskyně Briquel vyřezaný z kosti.“[5] 
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obr. 4 - Venuše z Willendorfu [6]   obr. 5 - Věstonická venuše [7] 

 

 

 

  obr. 6 - Řezba bizona v sobím parohu [8] 

 

 

1.1.2 Současní umělci 

 

Srovnání pravěkého člověka a člověka ţijícího v moderní společnosti je téměř 

nemoţné. Ale právě fakt, ţe mnoho současných umělců se ve své tvorbě nechává inspirovat 

čistě přírodou, mě zaujal. I v dnešní době, kdy jsou nám dostupné nejmodernější technologie, 

se tito lidé vrací ve svých dílech k našim prapředkům a přistupují k přírodě jako k objektu 

hodnému obdivu. 
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Jedním ze sochařů, jehoţ práce mě zaujala, je český umělec Michal Gabriel 

(*25. 2. 1960). Pracuje s různorodými materiály – kovem, dřevem, laminátem. Jednou 

z oblastí jeho tvorby je vytváření skupin soch a jejich instalace ve volné přírodě. Vyuţívá tak 

kontrastu uměle vytvořeného objektu v čistě přírodním prostředí (viz obr. 7, 8). 

 

 

   

obr. 7 - Michal Gabriel – Smečka [9]  obr. 8 - Michal Gabriel – Tanečníci [10] 

 

 

Ze zahraničních umělců bych pak zmínila např. japonskou sochařku ţijící v Americe 

jménem Sayaka Kajita Ganz. Tato výtvarnice se ve své práci zaměřuje především na 

zobrazování zvířat, skládá sloţité kompozice několika objektů, vytváří dojem pohybu zvířete. 

Jako materiál pouţívá především plasty či kovový šrot. Svou práci dokonce dělí do kategorií – 

např. hmyz, ptáci, savci, lidská těla. Ukázky její práce můţeme vidět na obr. 9, 10, 11. 
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 obr. 9 - Sayaka Kajita Ganz obr. 10 - Sayaka Kajita Ganz 

 Huckleberry I [11] Boris [12] 

 

 

 

 

 obr. 11 - Sayaka Kajita Ganz – Emergence [13] 

 

 

Při studiu informací o metodě spalitelného modelu mě však asi nejvíce zaujal praţský 

výtvarník a šperkař Hanuš Lamr. Ten své šperky (viz obr. 12, 13, 14) vytváří stejnou 

metodou, jakou je zhotovena i má práce, ovšem při pouţití drahých kovů. Jako modely pro 

své výrobky pouţívá např. malé šišky olše či cypřiše. 
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obr. 12 - Hanuš Lamr obr. 13 - Hanuš Lamr 

 Náušnice olše [14]  Náhrdelník modřín [14] 

 

 

 

 

 

 obr. 14 - Hanuš Lamr – Set střevlíci [15] 
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1.2 Technologie přesného lití 

 

„Přesné lití lze charakterizovat jako technologii, která umoţňuje vyrábět tvarově 

sloţité součásti, u nichţ se část funkčních ploch vyrábí jiţ při lití s takovou rozměrovou 

tolerancí a s takovou drsností povrchu, ţe dokončování obráběním není nutné. U ostatních 

ploch, které je potřeba obrábět, jsou přídavky na obrábění relativně malé a spotřeba času na 

jejich odstranění a s tím spojené náklady, jsou zřetelně niţší neţ u jiných způsobů lití.“[16] 

 

Správně by se termín přesné lití měl pouţívat pro ty metody, které dovolují vyrábět 

odlitky s větší relativní přesností neţ ±0,25%. Do této kategorie můţeme tedy zařadit metodu 

vytavitelného či spalitelného modelu, které budou blíţe popsány v následujících kapitolách. 

 

1.2.1 Metoda vytavitelného modelu 

 

1.2.1.1 Historie 

 

Metoda vytavitelného modelu, při které se voskový model zaformuje a následně 

z formy vytaví, takţe vznikne dutina pro tekutý kov, je technologií velmi starou. 

 

„Umělecká díla dávno zaniklých národů a kultur dokazují, ţe je lití metodou 

vytavitelného modelu známo jiţ několik tisíciletí. Umělecké lití dávnověku je shodné 

s moderní technologií přesného lití jen v principu, např. v tom, ţe pouţívalo také vytavitelný 

model na výrobu nedělené formy. Tehdejší výtvarník vyrobil jiţ před 6 000 lety na dolním 

Eufratu v zemi Ur, později pak v Egyptě, Palestině, Španělsku, Persii, Číně, v aztéckém 

Mexiku, v Itálii i jinde originální model ze včelího vosku, na nějţ ručně nanesl vhodnou hlínu 

a vyrobil tak formu; na duté odlitky pouţíval dokonce hliněná jádra.“[17] 

 

Tato metoda se hojně pouţívala po staletí. Aţ v 19. století, kdy se na výrobu odlitků 

začaly pouţívat především pískové formy, došlo k úpadku technologie na vytavitelný model. 

Své uplatnění pak opět našla aţ v zubní technice a biţuterii. Plného vyuţití této metody se pak 

dostalo za druhé světové války. Vyšlo najevo, ţe dělené pískové formy neumoţňují výrobu 

sloţitých tvarů s velkou jakostí povrchu.[17] 
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„Proměna tradičního postupu lití metodou ztraceného vosku do dnešního vysoce 

jakostního a vysoce přesného postupu byla prudká a důkladná. Na výrobu modelů se dosud 

pouţívá vosk, jak tomu bylo před 5000 lety, včelí vosk byl nahrazen vosky syntetickými. 

Modely se vyrábějí v kovových formách a jiţ se nemodelují. Díky za to, ţe se jiţ nepouţívají 

hnůj ani jíl, které při výrobě skořepin nahradily vysoce ţárovzdorné materiály a speciálně 

připravovaná pojiva. Zásadní a rozhodující charakteristiky postupu však přetrvávají dodnes 

tak, jak vypadaly před mnoha lety.“[18] 

 

Dnes se přesné lití vytavitelným modelem hojně vyuţívá jak v průmyslu, tak 

v umělecké sféře. 

 

1.2.1.2 Princip technologie na vytavitelný model 

 

Základním prvkem této metody je voskový model, který se vyrábí vstřikováním 

rozehřátého vosku do matečné formy. Po očištění a drobných opravách jsou modely 

sestavovány do tzv. stromečků – sestav se společnou vtokovou soustavou. Tento voskový 

celek je následně namáčen v keramické břečce a obalován keramikou. Tak vznikne 

skořepinová forma. Skořepina má 5 - 15 vrstev a musí být dostatečně pevná, aby se při 

následujících technologických operacích neporušila. Z řádně vysušené skořepiny se odstraní 

vosková hmota. Ta se ze skořepiny odstraňuje převáţně pomocí předehřáté páry v autoklávu. 

Po odstranění vosku se skořepinová forma suší a ţíhá. Nakonec dochází k závěrečné kontrole, 

po které je jiţ skořepina připravena k odlévání. Po odlití se forma jednoduše rozbije.[19] 

 

Pro větší názornost výše popsaného postupu připojuji obrázek (obr. 15), na kterém 

můţeme vidět jednotlivé fáze výrobního procesu. 
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obr. 15 Technologie na vytavitelný model [20] 
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1.2.1.3 Zhotovení voskového modelu 

 

Hlavním předpokladem pro zhotovení přesného odlitku je vytvoření dokonalého 

modelu s dobrým povrchem. K jeho zhotovení je zapotřebí velmi přesně vyrobená forma. „Při 

uvaţování, zdali se má vůbec přesný odlitek metodou vytavitelného modelu vyrobit, bývají 

často rozhodující náklady na výrobu matečného modelu a formy na model. Můţe se totiţ stát, 

ţe náklady na výrobu matečného modelu a formy budou vyšší neţ úspory, dosaţené 

převedením součásti z obrobku na odlitek.“[17] 

 

Rozhodující vliv na cenu formy má především její sloţitost, dále pak materiál, ze 

kterého je vyrobena. Základním typem formy pro výrobu voskových modelů je forma 

vyrobená obráběním. Materiálem k výrobě forem obráběním je ocel nebo slitiny lehkých 

kovů. Modely vyrobené z těchto forem jsou nejpřesnější, formy jsou trvalé, nevýhodou jsou 

však vysoké náklady k jejich výrobě.[17] 

 

Mezi další typy forem patří např. formy z nízkotavitelných slitin, galvanoplasticky 

vyrobené formy, formy vyrobené zaléváním matečného modelu plastickými hmotami 

(pryskyřicí) či sádrové formy. 

 

Hlavním materiálem pro výrobu modelů je vosk, resp. směs vosků. „Samostatný vosk 

nesplňuje všechny poţadavky kladené na modelovou hmotu. Moderní voskové směsi jsou 

sloučeniny více komponentů, jako je syntetický vosk, přírodní vosk – uhlovodík, přírodní 

vosk – ester, přírodní a syntetická pryskyřice, montánní vosk, organické plnivo a voda. 

Existuje více variant takových sloučenin, které splňují poţadavky; vlastnosti kladené na 

voskové směsi, jako je bod tavení, tvrdost, viskozita, roztahování/smršťování.“[16] 

 

1.2.1.4 Obalení modelu keramickou hmotou, výroba skořepinových forem 

 

Po sestavení jednotlivých voskových modelů do stromečku se celá tato soustava 

postupně namáčí do suspenze z obalového materiálu a následně zasype ostřivem obalového 

materiálu vhodné zrnitosti. Celá operace se opakovaně provádí tak dlouho, dokud skořepina 

nedosáhne poţadované tloušťky. První, tzv. lícní obal, se nanáší přímo na model. Pro lícní 

obal se volí ostřivo o velmi malé zrnitosti a s velmi vysokou ţáruvzdorností. Pro další vrstvy 
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se velikost zrnitosti ostřiva zvyšuje, naopak ţáruvzdornost můţe klesat. Kaţdá vrstva musí 

dokonale vyschnout, nejlépe v klimatizovaném prostoru při pokojové teplotě. 

 

1.2.1.5 Vytavení voskového modelu 

 

Po nanesení poslední obalové vrstvy a vysušení celé skořepiny se z ní musí 

vytavitelný model odstranit. Způsobů, jakými lze model ze skořepiny vytavit, je mnoho. Mezi 

základní patří např. vytavování modelu za vysoké teploty, vytavování v autoklávu parou, 

vytavování dielektrickým ohřevem či horkým vzduchem. 

 

1.2.1.6 Vypalování skořepin 

 

Vysušená skořepina zbavená voskového modelu ještě není zcela připravena pro 

odlévání. Posledním krokem je její vypálení, to se provádí pro odstranění případných zbytků 

voskových materiálů a zejména pak pro zhutnění struktury keramiky – dosaţení potřebné 

pevnosti skořepiny. Vypálení skořepiny také zajistí její předehřátí před litím na stanovenou 

teplotu. 

 

1.2.1.7 Přednosti a nevýhody metody 

 

„Přednosti: 

 metoda dovoluje přiblíţit odlitky tvarem a rozměry hotové součástce, 

 sníţení (nebo aţ úplné odstranění) počtu strojních operací obrábění, 

 moţnost vytvořit součástky takového tvaru, který by se nedal vytvořit jinak, 

 zvýšení vyuţití tekutého kovu při odlévání tzv. stromečkovým litím, 

 vyuţití komplexní mechanizace a automatizace. 

 

Nevýhody: 

 nutnost výroby nákladného nářadí pro výrobu vytavitelných modelů, 

 nutnost vyrobit pro kaţdý kus model.“[21] 
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1.2.1.8 Vytavitelný model a umělecké odlitky 

 

Metoda vytavitelného modelu je ve sféře uměleckého slévárenství asi nejpouţívanější 

metodou. Umělecké odlitky lze samozřejmě odlévat do klasických pískových forem. Ty však 

tvůrci nedovolí vytvoření sloţitých tvarů či jemným povrchových struktur. 

 

„Vykopávky v Tell Agrabu v Iráku přinesly objev modelu vozu taţeného čtyřmi osly, 

který se datuje ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. Ačkoliv je toto nejstarší známý 

exemplář odlitku metodou ztraceného vosku, úroveň dovednosti a odbornosti potřebná k jeho 

odlití naznačuje, ţe tvůrce vyuţíval zkušenosti mnoha předešlých generací, které znaly tento 

postup. Uvedený odlitek je bronzový jako většina odlitků litých na ztracený vosk.“[18] 

 

„Znalost tohoto umění se rozšířila napříč Asií a Evropou tak, ţe koncem prvního 

tisíciletí př. n. l. bylo pouţíváno od Číny po Velkou Británii.“[18] 

 

Voskový vytavitelný model pouţívali v hojné míře např. staří Řekové. Ti precizně 

ovládali slévačské řemeslo a byli schopni zkonstruovat voskový model s jádrem a sloţitou 

vtokovou soustavou. 

 

Během staletí zůstaly postupy výroby odlitků litých na vytavitelný model stále stejné. 

Snad jen sloţení obalového materiálu se měnilo – od kravského či koňského hnoje aţ po jíl 

nebo směsi jílu a hnoje. 

 

I současní umělci pouţívají pro svou práci tuto metodu. Vzhledem k tématu mé práce 

bych zmínila např. italského sochaře Alika Cavaliere (5. 8. 1926, Řím – 5. 1. 1998, Milano). 

Ten se zabýval především zobrazováním přírody. „K odformování upotřebil podle starobylé 

metody směs hlíny s koňským trusem. Přátelé, kteří viděli jeho plastiku na VII. sochařském 

bienále pořádaném Museem Middelheim v Antverpách v roce 1965, byli přesvědčeni, ţe 

zaformoval přímo přírodní útvary (větvičky, listy, stonky), které po vyhoření zanechaly ve 

formě místo pro nalití kovu. Ve skutečnosti tak nepostupoval, protoţe si byl vědom 

technických nesnází (zuhelnatělé zbytky větviček by ucpaly průchody do jemnějších částí 

formy). Pořídil si nejprve voskové odlitky přírodních materiálů a z nich zkoumal plastiku, 

kterou odlil klasickou metodou ztraceného vosku.“[22] (viz obr. 16, 17, 18) 
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obr. 16 - Alik Cavaliere a odlitek růţe [23] obr. 17 - Alik Cavaliere a odlitky jablek 

  [24] 

 

 

 

 

 

 obr. 18 - Alik Cavaliere - odlitek bodláků [25] 
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1.2.2 Výroba odlitků na spalitelný model – technologie Lost foam 

 

1.2.2.1 Historie 

 

Metoda výroby odlitků na spalitelný polystyrenový model patří mezi moderní 

slévárenské technologie. Její historie sahá do padesátých let minulého století, kdy roku 1958 

iniciátor metody, profesor H. F. Shroyer, získal na tuto technologii patent. 

 

„ Technologie lití na spalitelný model (LSM) byla poprvé pouţita při výrobě velkých 

kusových a také uměleckých odlitků. První průmyslový odlitek s hmotností 12 t byl vyroben 

v SRN v roce 1962 a v roce 1963 se LSM pouţívalo uţ ve 35 slévárnách USA. … Nyní tuto 

technologii pouţívá mnoho provozů pro výrobu kusových odlitků raznic a strojních 

součástí.“[26] 

 

1.2.2.2 Obecný popis 

 

Základem této metody je vytvoření modelu z pěnového polystyrenu a jeho následné 

zaformování. Na rozdíl od běţných způsobů výroby odlitků zůstává model ve formě aţ do 

samotného odlévání (viz obr. 19). Kov se pak odlévá přímo na model, který se spaluje 

(přesněji odpařuje). 

 

obr. 19 - Výroba modelu, skládání do stromečku, nátěr, zasypání do písku, odlití, vyklopení 

[27] 

 



22 

 

„Technologii je moţno rozdělit podle rozsahu výroby na dva postupy: 

 

1) odlévání jednotlivých kusů odlitků: 

 

 polystyrénový model je vyráběn pro jedno pouţití frézováním, řezáním, lepením, 

atd., 

 model je následně zaformován do formovací směsi s pojivem, 

 metoda se pouţívá pro výrobu odlitků tvářecích a lisovacích nářadí, 

 postup je rozšířen např. při výrobě i masivních odlitků ze šedé a tvárné litiny, 

 

 

2) velkosériová výroba odlitků: 

 

 polystyrénový model je vyráběn ve vypěňovací formě, 

 model je zapěchován do suchého křemenného písku (bez pojiva), 

 tato varianta je častější u drobnějších odlitků.“[21] 

 

1.2.2.3 Materiál pro výrobu modelu 

 

V českých modelárnách se nejčastěji pouţívá termoplastická polystyrenová látka EPS 

bílá. Ta je vyráběna tuzemskými výrobci polystyrénových bloků.[26] 

 

„EPS modrá – speciálně vyvinutá v Německu pro metodu spalitelného modelu – se 

vyznačuje měrnou hmotností 18-20 kg/m
3
, má lepší obrobitelnost a povrchovou tvrdost. Lépe 

zplyňuje, vytváří méně uhlíkatých vměstků na horních plochách odlitků, vede ale i k vyššímu 

vývinu plynu a nasákavosti. Vzhledem k vyšší cenové relaci je v našich modelárnách 

upřednostňován tuzemský materiál, a to nejen pro modely odlévané v našich slévárnách, ale i 

pro zahraniční dodávky.“[26] 

 

„Pro ocelové odlitky a odlitky z litiny s lupínkovým grafitem je jako surovina pro 

výrobu modelu pouţíván kromě EPS také PMMA (polymetylmetakrylát) nebo copolymer. 

Polyakrylát se pouţívá zejména v USA a Japonsku, nevýhodou je vysoká cena. Ekonomicky 

přijatelnější je směs polyakrylátu s polystyrenem.“[21] 
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Model se vyrábí z jednotlivých kuliček polystyrenu o stejné granulometrii (0,2-

0,4 mm). Jednoduché modely jsou tvořeny jedinou částí, sloţité tvary se pak lepí ze dvou a 

více částí. Části vtokové soustavy a nálitky jsou tvořeny stejným materiálem jako model a 

jsou k němu taktéţ dolepeny. 

 

1.2.2.4 Povrchová ochrana modelu 

 

„Zkompletované modely se opatřují ochranným nátěrem. Nátěr musí být tenký, 

rovnoměrné tloušťky, kompaktní a prodyšný. Nanesení se provádí namáčením (drobné 

modely) nebo natíráním ručně - štětcem (velké modely). Rovnoměrnost nanesení se 

kontroluje váţením modelu s nátěrem. Velmi důleţité je dokonalé vysušení. Sušení modelů 

probíhá při teplotě 50 – 60 °C a do zaformování se skladují v temperovaných skladech.“[21] 

 

Mezi základní typy nátěrů patří kokso-grafitové nátěry, aluminosilikátové vodní 

nátěry, a zirkonové nátěry. Nosnou kapalinou je voda nebo líh. Typ nátěru se volí v závislosti 

na tepelném zatíţení modelu a dalších faktorech. 

 

„Exponovaná místa, čímţ se rozumí větší síla materiálu proti menší síle formovací 

směsi (různé kapsy, průchody, otvory apod.), se natírají dvakrát, přičemţ první nátěr se 

pouţije pouze na exponovaná místa, druhý nátěr v celé ploše.“[26] 

 

1.2.2.5 Formovací materiál a formování 

 

Jak uţ bylo naznačeno v kapitole 1.3.2, je polystyrenový model dle rozsahu výroby 

formován buď do směsi s pojivem, nebo je pouze zapěchován do suchého křemenného písku 

bez pojiva. 

 

1.2.2.5.1 Forma z vazné nebo ST směsi 

 

Tento postup se volí především pro kusovou či malosériovou výrobu. Vyuţívají se 

především směsi s furanovými pojivy.  
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„Minimální obsah pojiva zaručí dostatečnou pevnost formovací směsi a ovlivňuje 

základní kritéria: ekonomická, hygienická a technologická. 

 

Ekonomické kritérium je ovlivňováno především neustále se zvyšujícími náklady na 

formovací směsi (pojiva), regeneraci formovacích směsí a zároveň náklady na likvidaci 

nebezpečného odpadu. 

 

Hygienické a zároveň ekologické kritérium ovlivňují stále se zpřísňující normy pro 

ţivotní a pracovní prostředí.“[26] 

 

1.2.2.5.2 Formování do směsi bez pojiva 

 

Při této metodě je polystyrenový model usazen na pískovém poli. Poté je postupně 

zasypán suchým pískem bez pojiva. Ke spěchování směsi dochází pomocí vibrací, je 

nezbytné, aby směs vyplnila všechny dutiny modelu. 

 

Správné upěchování směsi je jedním z rozhodujících kroků při této metodě formování. 

Příliš silné vibrace mohou model dokonce zdeformovat, naopak slabá vibrace vede 

k nedostatečnému vyplnění dutin modelu pískem. Je také nutné, aby si forma zachovala 

dobrou prodyšnost. 

 

Pro formování bez pojiva se zpravidla pouţívá suchý křemenný písek. Výklep odlitku 

z rámu je velmi jednoduchý – nádoba s formou se jednoduše překlopí. 

 

Metoda bezpojivové formy se pouţívá především při velkosériové výrobě a je 

v mnoha ohledech velice výhodná. Dochází k vypuštění některých operací, jako je např. 

klasické formování, výroba jader se omezí nebo dokonce úplně odstraní, odpadají náklady na 

drahé pojivo a sloţitou regeneraci ostřiva. 
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1.2.2.6 Klady a zápory metody 

 

„Přednosti technologie Lost Foam: 

 

 pořizovací náklady jsou niţší ve srovnání s klasickou technologií, 

 niţší poţadavky na výrobní plochu a počet pracovníků, 

 vyloučení zařízení k výrobě jader, forem, klasického pískového hospodářství a 

pojiv, 

 recirkulace písku, jeho toxická nezávadnost - odpadají deponie toxického písku, 

 výrazné zvýšení přesnosti odlitků, odpadají technologické úkosy, moţnost 

předlití, přesných otvorů, 

 niţší náklady na obrábění v průměru o 30 %, 

 vyšší vyuţití tekutého kovu, niţší energetická náročnost, 

 několikanásobné sníţení pracnosti při cídění odlitků, 

 tloušťka odlévaných odlitků od 3 mm, s přesností ±0,1 mm, 

 formy pro výrobu modelů jsou z hliníku, ţivotnost cca 1 milion odlitků.“[28] 

 

„Nevýhody technologie Lost Foam: 

 

 vysoké náklady na výrobu vypěňovacích forem, 

 nutnost pouţití technologie pro výrobu středních aţ velkých sérií odlitků.“[21] 

 

1.2.2.7 Vyuţití metody 

 

„Současné hlavní rozšíření technologie plné formy je ve slévárnách automobilek -

 hlavy bloku motorů (viz obr. 20), sací nebo výfukové potrubí, skříně převodovek, skříň 

hydraulické spojky atd. Odlitky pro elektrotechniku, hydrauliku, tělesa šoupátek, ventily atd. 

Ve slévárnách těţkých odlitků (hutních slévárnách) se odlévají unikátní odlitky kusového 

charakteru z ocelí i litin. Očekávat lze především rozšíření výroby odlitků ze slitin 

hliníku.“[28] 
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 obr. 20 - Blok motoru – model a odlitek [29] 

 

Metoda se ale pouţívá i v uměleckém odvětví, a to jak pro výrobu malých uměleckých 

či dekorativních předmětů (viz obr. 21, 22), tak pro vytvoření velkých plastik. Jednou 

z velkých plastik vyrobených metodou Lost foam je např. socha Deep Water Sponger (viz 

obr. 23-26). Jejím autorem je americký umělec Charles Ponticello a odlita byla v červnu roku 

2007 v OK Foundry. Je umístěna v přístavu v Baltimore. 

 

 

  

obr. 21 - Polystyrenový model drobné obr. 22 – Odlitek [30] 

 umělecké plastiky [30]  
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obr. 23 - Horní díl plastiky – polystyrenový obr. 24 - Spodní díl plastiky -  

 model [31]  polystyrenový model [31] 

 

 

 

  

obr. 25 - Kompletace odlitých částí plastiky obr. 26 - Hotová plastika [31] 

 [31] 
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2. Praktická část 

 

2.1 Proč metoda spalitelného modelu? 

 

Během svého studia oboru uměleckého slévárenství jsem měla moţnost teoreticky se 

seznámit s mnoha technologickými postupy výroby odlitku. Metodu spalitelného modelu 

jsem si však v praxi nikdy nevyzkoušela a nejspíš právě touha po nových zkušenostech mě 

dovedla k nápadu vytvořit svou práci právě pomocí této technologie. 

 

Hlavním cílem mé práce je nalézt takový technologický postup, na jehoţ konci bude 

stát pokud moţno co nejdokonalejší odlitek. 

 

V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým krokům mé práce – zvolení 

vhodného modelu, formovacího materiálu, zhotovení formy, vypálení modelu, odlévání, 

konečné úpravy odlitku. 

 

2.2 Model 

 

Jak uţ bylo mnohokrát řečeno, tato technologie vyţaduje lehce spalitelný model. Je 

také ţádoucí, aby model po vypálení zanechal jen minimální mnoţství popela, ten se pak 

z formy obtíţně odstraňuje a ucpává dutiny formy. 

 

Při výběru modelů pro svou práci jsem se snaţila, aby byly atraktivní svým tvarem a 

odlitek byl pak pouţitelný např. jako dekorace. Mezi nejvhodnější a nejzajímavější modely 

patří šišky, suché květy, ořechy, uhynulá těla hmyzu či brouků (viz obr. 27-36). 

 

Model se zalévá do sádrové formy bez jakéhokoliv speciálního ošetření. Během své 

práce jsem vyzkoušela namáčet některé z modelů ve vosku a vytvořit tak na nich tenkou 

voskovou vrstvu. Tato vrstva měla zabránit nasáknutí vlhkosti ze sádry suchým modelem a 

následnému poškození sádrové formy. Ve většině případů se však ukázalo, ţe tento krok 

navíc nemá na jakost formy podstatný vliv. 
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obr. 27 - Ořech     obr. 28 - Šišky 

 

 

   

obr. 29 - Suchý květ    obr. 30 - Suchý květ 

 

 

   

obr. 31 - Suchý květ    obr. 32 - Suchý plod 
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obr. 33 - Kaktus     obr. 34 - Kaktus 

 

 

  obr. 35 - Strašilka 

 

 

  obr. 36 - Brouci 
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2.3 Forma 

 

Volba formovacího materiálu a zhotovení formy jsou klíčovými kroky v cestě za 

zdravým odlitkem. 

 

2.3.1 Materiál 

 

Během svých pokusů jsem vyráběla formy z Durgipenu (speciální sádra s vysokou 

pevností), ze sádry s antukou (v poměru 1:1-3) a nakonec ze zlatnické sádry. Nejvíce se mi 

osvědčily formy zhotovené ze zlatnické sádry, proto jsem po zbytek práce zůstala u tohoto 

materiálu. 

 

Pouţila jsem sádru  Satin Cast 20 od firmy Kerr Lab. Jednou z jejích hlavních 

předností je dokonalé kopírování povrchu modelu včetně jemných detailů (viz obr. 37). 

 

 

 

 

 obr. 37 - Dokonalý otisk těla strašilky v sádře 
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2.3.2 Míchání sádry 

 

Šperkařskou sádru je nutné míchat v přesně stanoveném poměru, a to 1 : 2,5 

(sádra : voda). 

 

Ideálně by se sádra měla míchat ve vakuu. Předejde se tak vzniku vzduchových bublin 

v sádře, které by při pozdějším tepelném zpracování formy mohly být důvodem k jejímu 

rozpadání. Proto jsem při své práci zvolila právě tuto metodu přípravy sádry. U větších forem, 

které vyţadují namíchání velkého mnoţství směsi, se mi ale osvědčilo i klasické ruční 

míchání. 

 

Pro míchání sádry ve vakuu jsem pouţila přístroj Indu Mix (viz obr. 38). Ten je 

vybaven i vibračním zařízením, které podporuje eliminaci vzduchových bublin v sádře. 

 

 

 

 

 obr. 38 - Indu Mix [32] 
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2.3.3 Zhotovení formy 

 

Samotné zhotovení formy spočívá v zalití modelu sádrou, přičemţ je zapotřebí zajistit 

správnou polohu modelu ve formě. Po vytvrdnutí sádry se pomocí noţe zhotoví vtoková 

jamka. Vtoková soustava je jednoduchá, vtok slouţí zároveň jako nálitek. 

 

Hotová vyţíhaná forma je velmi křehká, proto jsem se rozhodla všechny formy 

odlévat do plechovek (viz obr. 39, 40). Plechovka po odlití, vytvrdnutí a vyţíhání sádry 

zajišťuje pevnost potřebnou k manipulaci s formou. 

 

 

  

obr. 39 Formy     obr. 40 Formy 

 

 

2.3.4 Ţíhání sádry 

 

Po vytvrdnutí a vysušení sádrové formy následuje další krok – vyţíhání sádry. Při 

ţíhání dojde zároveň i k vypálení přírodního modelu. 

 

Forma se nejprve suší při 150°C po dobu 4 hodin. Tak dojde k odstranění volně 

vázané vody. Poté následuje samotný cyklus ţíhání. Teploty ţíhání jsou 200°C, 400°C, 600°C 

a 800°C, přičemţ kaţdý z kroků trvá 4 hodiny. Nárůst na vyšší teplotu pak trvá 2 hodiny. Při 

těchto teplotách jiţ dojde k odstranění chemicky vázané vody, a jak uţ bylo řečeno i 

k vypálení modelu. 
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2.4 Odlévání 

 

2.4.1 Materiál 

 

Jako materiál pro první zkušební odlitky jsem zvolila slitinu hliníku. Jak jsem však 

zjistila, tento materiál nemůţe dokonale vykreslit jemné detaily odlitků, proto jsem pro 

pozdější postup pouţila bronz. Tato volba se později ukázala správnou, tento kov vykresluje i 

drobné detaily a má dobrou zabíhavost. V oblasti uměleckých odlitků je asi nejpouţívanějším 

cínový bronz, právě ten (přesněji CuSn10 – bronz s 10% obsahu cínu) jsem pro své odlitky 

zvolila. 

 

2.4.2 Předehřátí formy 

 

Důleţitým krokem při odlévání je předehřátí formy. Formy jsem nahřívala na teplotu 

600°C-650°C. Tímto se předejde velkému teplotnímu rozdílu mezi roztaveným kovem a 

formou, nedojde k tak prudkému ochlazení kovu a ten pak lépe zabíhá i do úzkých dutin 

formy. 

 

Zda má nahřátí formy skutečně vliv na zabíhavost kovu, jsem vyzkoušela v praxi. Při 

nedostatečném předehřátí formy se projeví velký teplotní skok a kov zatuhne dříve, neţ stačí 

vyplnit všechny dutiny formy. 

 

2.4.3 Samotné odlévání 

 

K odlévání nejmenších forem (odlitky do 120 g) jsem pouţila školní zařízení 

Indutherm MC 15 (viz obr. 41, 42). Ten zajistí natavení kovu za sníţeného tlaku. Tak se 

předejde naplynění kovu, jeho oxidaci a dosáhne se tak vyšší kvality. Proces natavení a odlití 

je velmi rychlý. 

 

Kov pro ostatní formy byl nataven v elektrické odporové peci. Licí teplota kovu byla 

1250°C a formy byly předehřáté na 650°C. 
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obr. 41 - Přístroj Indutherm MC 15 [33]  obr. 42 - Indutherm MC 15 – detail [33] 

 

 

2.5 Konečné úpravy odlitku 

 

2.5.1 Čištění odlitku 

 

Po odlití zůstává odlitek v pevné sádrové formě. Asi nejméně náročný způsob jak 

odstranit sádru z odlitku je vhodit ještě horkou formu do vody. Sádra se jednoduše odvaří a 

zůstane nám jen čistý odlitek připravený k otryskání. 

 

2.5.1.1 Otryskávání odlitku 

 

Otryskávání je mechanické opracování povrchu kovu proudem tryskacího prostředku 

(v mém případě křemenného písku hnaného proudem stlačeného vzduchu). Takto ošetřený 

odlitek se zbaví zbytkového formovacího materiálu (sádry) a jeho povrch je připraven pro 

následné povrchové úpravy – např. patinování (viz obr. 43). 
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obr. 43 - Otryskané odlitky připravené pro další povrchovou úpravu 

 

 

2.5.2 Odstranění vtoku 

 

Očištěný odlitek je potřeba zbavit vtoku. Ten se odstraní jednoduše odřezáním ruční 

pilkou. 

 

Pro svou práci jsem pouţila přírodní modely sloţitých tvarů, u kterých neexistuje 

ţádná „nepohledová“ část. Proto bylo místo vtoku i po jeho odstranění vţdy značně patrné. 

V takovém případě bylo potřeba místo po uřezání vtoku ještě zabrousit a zakrýt tak 

nedokonalosti. 

 

2.5.3 Patinování 

 

Při procesu patinování se na povrchu kovu vytvoří vrstva oxidů. Patina dodává kovu 

určitý „starší“ vzhled a dovoluje nám tak upravit ještě konečný vzhled odlitku. 

 

Lázeň pro patinování se připraví smícháním vody, kyseliny sírové (H2SO4 98,08%) a 

síranu draselného (K2SO4). Odlitek zbavený nečistot a mastnoty se ponoří do lázně na několik 

minut, na odlitku se postupně vytvoří tmavá povrchová vrstva (viz obr. 44, 45, 46). 
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  obr. 44 - Patinované odlitky 

 

 

 

   

obr. 45 - Patinované odlitky   obr. 46 - Patinované odlitky 
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2.6 Závěrečná instalace odlitků 

 

Odlitky jsem rozdělila do skupin – šišky, ořechy, hmyz a brouci – a umístila je 

společně s původními přírodninami na neopracované dřevěné podstavce. Mým záměrem 

bylo zvýraznit kontrast mezi „přírodou v odlitku“ a skutečným přírodním objektem. 

 

 

 

 

 

 obr. 47 - Konečná instalace odlitků I 
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  obr. 48 – Konečná instalace odlitků II 
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Odlitky květů jsem pak připevnila k vykovaným stonkům a zhotovila tak kytici. 

 

 

 

 

 

obr. 49 - Kytice 
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo vytvoření odlitku metodou spalitelného modelu. Asi největším 

problémem pro mě bylo přenést se přes prvotní nezdary. Po pěti zcela nepovedených formách 

jsem si uvědomila, ţe stojím před úkolem mnohem náročnějším a komplikovanějším, neţ 

jsem si původně myslela. Po další sérii zmetkových odlitků jsem uţ byla přesvědčena, ţe 

vytvořit odlitek bez estetických vad touto metodou při pouţití přírodního a tvarově náročného 

modelu, je zcela nemoţné. 

 

Pomoc přišla aţ v podobě studentů střední průmyslové školy v Brně a zástupce 

ředitele této školy, pana Ing. Jiřího Ševčíka. Tito lidé mi předvedli, ţe opravdu lze tuto 

technologii uplatnit v praxi a já jsem tak dostala novou motivaci pro další své pokusy. 

Zkoušela jsem různý formovací materiál a během celé své práce jsem se snaţila především 

vysledovat všechny své chyby, vyhnout se jim při výrobě dalších forem, a tak neustále 

zlepšovat výsledky svého snaţení. Jako nejvhodnější formovací materiál se mi osvědčila 

zlatnická sádra. Kvalita odlitku závisí také na správném vyţíhání sádrové formy, 

nejúčinnějším cyklem ţíhání se ukázal být cyklus, který popisuji v kapitole 2.3.4. Jako 

materiál pro odlitky jsem pak zvolila bronz. 

 

Během šesti měsíců jsem vytvořila 38 forem, z toho jsem pro svou závěrečnou práci 

vybrala 15 odlitků. U některých z nich jsou patrné vady, zejména staţeniny. I přesto jsem 

přesvědčena, ţe se mi podařilo vytvořit zajímavou práci s originálním nápadem, která můţe 

zaujmout jak člověka znalého oboru slévárenství, tak i širokou veřejnost. 
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