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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je optimalizovat výrobu forem pro žárovzdorné vibrolité 

materiály, které se vyrábí ve společnosti P – D Refractories CZ a.s. 

V první části jsou shrnuty základní poznatky o technologiích  používáných při rychlém 

prototypování. V další kapitole je popsán proces výroby forem pro žárovzdorné vibrolité 

materiály ve společnosti P – D Refractories CZ a.s. V praktické části jsem vybral stroje pro 

výrobu forem a vhodné materiály. Nakonec jsem provedl zhodnocení současně používané 

technologie a technologie mnou navržené. 

 

 

 

Abstract: 

The purpose of this bachelor´s thesis is to optimize production of vibrocasted refractory 

materials in the cooperation with P – D Refractories CZ Ltd. 

The first section summarizes basic knowledge of rapid prototyping. In the next chapter I 

described mold production  of vibrocasted refractory materials. In the last part of this thesis 

I chose machines for mold production and suitable materials for those machines. Finally, I 

evaluated currently used technology and the technology I designed. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je řešena ve spolupráci s firmou P - D Refractories CZ a.s. (dříve 

Moravské šamotové a lupkové závody a.s.). Společnost vyrábí a dodává materiál pro 

vyzdívky pro tepelná zařízení a to zejména pro sklářské, koksové a vysoké pece.  

V teoretické části své práce shrnu základní poznatky z oblasti rapid prototypingu a rozdělím 

je podle jednotlivých, nejčastěji používaných technologií. Dále provedu rozbor současného 

stavu výroby forem pro vibrolité materiály ve firmě P - D Refractories CZ a.s.  

Následně navrhnu několik optimalizací, které usnadní výrobu forem a jader forem pro tyto 

vibrolité materiály, sníží celkovou dobu výroby a zlepší pracovní podmínky obsluhy strojů.  
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2 Rapid prototyping 

Rapid prototyping je termín označující technologie, které umožňují automaticky vytvářet 

přesné třírozměrné objekty pomocí počítačově řízených dat, tzv. CAD dat, v průběhu 

několika hodin a to téměř bez zásahu člověka do procesu. To vede ke kratším výrobním 

časům a snížení zmetkovitosti. V dnešní době rapid prototyping neslouží pouze k výrobě 

modelů, ale i přímo k výrobě funkčních součástí. Je možné vyrábět součásti jednoduché i 

velmi složité.  Jedná se o poměrně novou technologii, která vznikla v průběhu 80. let. Tato 

technologie stále prochází značným vývojem, a díky své popularitě se rychle šíří do 

různých průmyslových odvětví i do domácností. [1] 

 

 

 

Obr. 1 Rapid prototyping a jeho základní rozdělení 
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2.1 Aditivní technologie 

Obecně lze technologický postup rapid prototypingu aditivními technologiemi shrnout do 

následujících kroků: 

 

Vytvoření CAD modelu 

Obecně lze říci, že všechny aditivní technologie začínají touto fází. Tento 3D CAD model 

můžeme vytvořit v jednom z mnoha dostupných softwarů nebo například metodou 3D 

skenování, kdy dochází k zachycení dat a vytvoření geometrie 2D hranice nebo 3D mraku 

bodů. [1] 

Převod na STL soubor 

Existuje mnoho programů pro tvorbu 3D CAD modelu a každý má svůj vlastní formát 

ukládání dat. Je tedy nutno jej převést na standardní formát STL, který je typickým 

formátem pro CAM systémy. Z tohoto programu vytváříme kód pro 3D tisk. Tento formát 

dobře popisuje tvar modelu, ale bohužel se v něm téměř nedá model upravovat, proto je tato 

konverze formátu nutná. [2] 

 

Převod do 3D tiskárny 

Vytvořený formát STL je následně odeslán na tisk do 3D tiskárny. Nejprve je nutno 

nastavit orientaci součásti, ve které bude tisk probíhat. Velmi často se tiskne více součástí 

najednou, je tedy také potřeba tyto součásti vhodně rozmístit, aby došlo k co nejlepšímu 

možnému využití stroje i materiálu. 

V samotném softwaru zařízení je poté možno nastavit například přidání reliéfního popisku 

výrobku, změna jeho měřítka, i sloučení několika částí modelu do jednoho kusu. [1] 

Nastavení parametrů tisku 

Správné nastavení tisku se liší podle použité technologie 3D tisku. Většinou se liší podle 

toho, zda je možné tisknout z jednoho či několika materiálů. Dále je potřeba nastavit 
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rozlišení, ve kterém se bude tisknout. Rozlišení nám určuje velikost stoupání jednotlivých 

vrstev. Podle tohoto parametru se modely budou lišit svou přesností. Možnosti nastavení 

závisí na typu použitého stroje. [1] 

Tisk součásti 

Do samotného tisku není potřeba zasahovat, protože tento proces je plně automatizovaný. 

Je však potřeba sledovat množství tiskového materiálu a případně jej doplnit. 

Nejdříve se vytvoří první vrstva fyzického modelu a další vrstvy se vytváří tak, že se 

rozpracovaný model posouvá směrem dolů o tloušťku další vrstvy, a tento proces se 

opakuje, dokud se nevytvoří celý model. [1] 

Zpracování hotového modelu 

Po dokončení tisku se hotový model vyjme z tiskárny a odstraní se podpůrný materiál. 

Obvykle jsou tyto podpory z jiného materiálu, než je samotný model. Tento podpůrný 

materiál slouží k vyplnění dutin nebo jako podpůrná konstrukce, na kterou bývá přidáván 

materiál základní. Dále můžeme použít úpravy jako například broušení, nanesení 

ochranného laku, či leštění. [3] 

 

2.1.1 Stereolitografie (SLA) 

SLA je nejstarší metoda rapid prototypingu a do dnešní doby také patří mezi mezi ty 

nejpopulárnější. Jedná se o metodu, kdy se základní materiál nachází před vytvrzením 

v tekutém stavu. 

Je založena na fotopolymerizaci tekutého polymeru laserovým paprskem. Prototyp je 

tvořen sekvenčním polymerizováním vrstev (řezů) vytvořených softwarem v SLA nástroji 

z CAD souboru. Nejdříve je plošina naplněna fotopolymerem na tloušťku první vrstvy, což 

bývá většinou 50 – 150 µm a laser, který skenuje tekutý fotopolymer, ho vytvrzuje. Po 

vytvoření první vrstvy se plošina posune dolů o tloušťku vrstvy, nanese se nová vrstva 

fotopolymeru a opět se vytvrdí. Celý proces se opakuje do té doby, než se vytvoří celý 

model. Přebytečný polymer je odstraněn a opláchnut a model jde na finální úpravu, aby se 

předešlo nechtěným chemickým reakcím, které vedou k vytvoření rozměrových 
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nepřesností, prasklinám a deformacím. Minimální rozměr u metody SLA je v rozmezí 

250 – 800 µm podle rozlišení.  

U této technologie se převážně používají flexibilní materiály typu polyetylen, tuhé 

materiály jako ABS a materiály typu polypropylen. [4] 

 

Obr. 2 Princip stereolitografie [21] 

2.1.2 Fused deposition modeling (FDM) 

FDM je nejpoužívanější a nejjednodušší metoda 3D tisku. Tiskovou hlavou je kovová 

trubka s tepelným zdrojem a termistorem pro kontrolu teploty. Plastový substrát je taven 

pomocí tiskové hlavy a tlak je aplikován tím, že dovnitř pouštíme více plastu a to tlačí 

tekutý plast skrze trysky, které mají rozměr 0,2 – 0,5 mm. 

Tisk pomocí FDM tiskárny začíná jednou velmi tenkou vrstvou plastu, která je nanesena na 

tiskové lože a tryska se pohybuje nad tiskovým ložem a nanáší plast do tvaru požadovaného 

objektu. První vrstva je základní vrstva objektu a druhá vrstva je připojena přímo na první a 

díky vlastnostem použitého plastu se spojí. Proces se opakuje, dokud nedojde k vytvoření 

celého požadovaného objektu. Čím menší je tloušťka vrstvy, tím jemnější je struktura 

povrchu vytvořené součásti. Je nutno brát na zřetel, že při snížení tloušťky vrstvy dojde 

k nárůstu výrobního času, protože se zvýší počet vrstev pro vytvoření objektu. 
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Nevýhodou této metody je nižší kvalita povrchu oproti metodám SL, protože rozlišení je 

dáno tloušťkou vlákna. 

Výhodou je rozsah dostupných barev a materiálů. Mezi nejpoužívanější plasty patří ABS, 

PPS, PC a PLA. [4] 

 

Obr. 3 Princip metody FDM 

2.1.3 Selective laser sintering (SLS) 

Současně nejdražší a nejflexibilnější technologie běžně používaného 3D tisku. Metoda SLS 

je podobná technologii SLA v tom, že využívá laseru k vytvrzení volných částic, kterými 

jsou ale v tomto případě jemné částice. 

Celá komora je prohřáta na teplotu těsně pod bodem tavení daného materiálu, aby bylo 

snazší daný materiál laserem roztavit. Ke spékání tohoto prášku se využívá vysoce 

energetického laseru namísto UV laseru. Vysoce energetické lasery spékají prášek 

dohromady a po dokončení každé vrstvy je rozpracovaný model zasypán další vrstvou 

prášku, která je zarovnána nivelačním válečkem, a která je poté vytvrzena. Přebytečný 

nevytvrzený prášek slouží jako podpora a je následně odstraněn a může být po dokončení 

modelu recyklován. Po dokončení součásti je také nutné nechat daný materiál vychladnout.  

Velmi podobnou technologií je metoda selective laser melting (SLM). Rozdíl je však 

v použitém materiálu. V tomto případě se používají různé druhy kovů jako je například 

titan nebo hliník. 
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Při metodě SLS se nejčastěji používají materiály typu PC, PI, nylon či kompozitní 

materiály. [4] 

 

 

 

Obr. 4 Princip technologie SLS [4] 
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Obr. 5 Příklad součásti vyrobené technologií SLS 

 

 

2.1.4 PolyJet 

Tato technologie byla vyvinuta firmou Objet Geometries v roce 2001. PolyJet vytváří 

rychlé prototypy pomocí tiskové hlavy s mnoha tryskami, které nanáší fotopolymer, jenž je 

ihned vytvrzen ultrafialovým zářením. [6] 

Proces probíhá tak, že na plošinu, jež se opět pohybuje v ose Z, je po vrstvách tryskáním 

nanášen roztavený plast, který ihned tuhne. Poté je ozářen UV lampou, která tento materiál 

vytvrzuje. Tiskovou hlavou je současně nanášen materiál základní i podpůrný. Tento 

podpůrný materiál se následně odstraní. Po vytvoření první vrstvy se opět celý proces 

opakuje, dokud nedojde k vytvoření celého modelu. [6] 

Tato technologie má k dispozici celou řadu plastických materiálů a je možné jich využít i 

několik současně na jeden model. Nejčastěji se používají materiály jako například ABS, 

gumové materiály, polypropylen i biokompatibilní materiály. [7] 
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Obr. 6 Princip technologie PolyJet [7] 

 

 

Obr. 7 Součást vytisknutá ze tří různých materiálů [14] 

 

2.2 Konvenční technologie 

Konvenční technologie se nejeví jako nejvhodnější technologie pro rapid prototyping 

z důvodu pomalejší výroby prototypů a obtížné vyrobitelnosti složitých tvarů. Mezi 

konvenční technologie můžeme zařadit metodu vakuového lití a reakčního vstřikování. 
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2.2.1 Vakuové lití 

Při této metodě se využívá lití silikonu do forem. Vzorový model je pečlivě připraven, aby 

byla zajištěna vysoká kvalita povrchu a definice dělících rovin. Silikon je postupně naléván 

kolem modelu částečně ve vakuu, aby se zabránilo tvorbě bublin mezi silikonem a 

modelem. Po vytvrzení se forma rozdělí podle dělících rovin a model se vyjme. Po vyjmutí 

modelu zůstane dutina pro vytváření kopií.  

Jako kopírovací materiál bývá většinou používán dvousložkový polyuretan. 

Tato metoda se využívá převážně u malých sérií.  

Nevýhodou této metody je potřeba výroby modelu součásti a pomalejší výroba prototypů 

než u CNC obrábění nebo aditivních technologií [19] 

 

2.2.2 Reakční vstřikování 

Tato technologie je založena na nízkotlakém vstřikování termosetových pryskyřic do 

forem. Touto technologií se převážně vyrábí plastové díly. Používají se různé typy forem, 

nejčastěji však pryskyřičné formy. 

Hlavní nevýhodou této technologie je obtížné dosažení kvalitního povrchu v důsledku 

nízkých tlaků a dlouhá doba výroby prototypů. [20] 

2.3 CNC obrábění 

Oproti aditivním technologiím, kdy při procesu tvorby modelu dochází k přidávání 

materiálu, u prototypů na CNC strojích dochází k ubírání materiálu ze základního 

polotovaru. Používají se většinou v případech, kdy jsou aditivní technologie limitované 

vlastnostmi použitelného materiálu. Moderní CNC stroje jsou schopny pracovat při 

vysokých rychlostech, s velkou flexibilitou a vysokou přesností. [8] 

Při CNC obrábění nejsme téměř omezeni druhem použitého materiálu. Požadavkem však 

je, aby byl obráběný materiál dostatečně tuhý. Na CNC obráběcích centrech lze vytvářet 

funkční prototypy nejen z kovových materiálů, ale i z plastu, dřeva a umělých hmot. 

Nevýhodou této metody je potřeba kvalitně vyškolené obsluhy a není možné dosahovat 

takových tvarových možností, jako je tomu u technologií aditivních. [9] 
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Obr. 8 Příklad součásti obráběné na pětiosém obráběcím centru [10] 
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3  Žárovzdorné vibrolité materiály 

Žárovzdorné vibrolité materiály jsou betony, které mají žárovzdornost vyšší než 1500°C. 

Jsou to materiály převážně na bázi oxidů a jejich sloučenin. Dále se mohou skládat 

z karbidů, boridů a nitridů. Metoda vibrolití se používá na složité žárovzdorné výrobky, 

které nelze vyrobit například lisováním. 

 

Žárovzdorné materiály můžeme rozdělit na tři skupiny podle obsahu SiO2 a oxidů: 

- Kyselé žárovzdorné materiály - zirkon silikát, dinas, kyselý šamot  

- Neutrální žárovzdorné materiály – korundové, mullitové a fosferitové materiály 

- Zásadité žárovzdorné materiály – magnezitové a dolomitové materiály 

 

Pro příklad uvádím vlastnosti a složení speciálního šamotu s vysokými žárovými 

vlastnostmi s obchodním označením AS: 

Tab. 1 Vlastnosti speciálního šamotu s označením AS 

Al 2O3 42 % 

SiO2 53 % 

Fe2O3 1,5 % 

TiO2 1,7 % 

K2O + Na2O 0,8+0,2 % 
MgO 0,2 % 
CaO 0,3 % 

Objemová hmotnost 2300 kg/m3 
Zdánlivá pórovitost 14 % 
Pevnost v tlaku za studena 50 Mpa 
Únosnost v žáru T0,5 1450 °C 
Žárovzdornost 174 ISO 
Trvalé délkové změny ± 0,1 % 
Odolnost při změně teploty 15 Cykly 
Teplotní roztažnost při 1000°C 0,5 % 
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Dále je nutno podotknout, že při tuhnutí těchto materiálů po odlití do formy dochází 

k jejich smršťování. Je tedy potřeba volit takový materiál formy, který umožňuje tomuto 

betonu změnu rozměrů. Pokud zvolíme tvrdý materiál formy, dojde ke vzniku trhlin 

v žárovzdorném betonu a tvarovka bude nevyhovující.   
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4 Současný stav výroby forem 

Současný stav výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály nemá ve společnosti P - D 

Refractories CZ a.s. stanoven žádný pevný technologický postup, protože celý proces 

výroby forem je založen na znalostech a zkušenostech zaměstnanců. Velikost výrobků, 

které firma vyrábí je velmi různorodá. Vyrábí se zde výrobky malé i velké, které se svou 

složitostí od sebe velmi liší.  Doba výroby formy se stanovuje dle odhadu zkušeného 

pracovníka. Při výrobě se v zásadě používají konvenční dřevoobráběcí stroje. Složité 

výrobky jsou tedy vyráběny problematicky a někdy i s nevyhovující přesností. Případně se 

výrobní dokumentace zasílá externí firmě, která danou formu vyrobí na CNC obráběcím 

centru. Po vyrobení se forma kontroluje konvenčními měřidly. Rozměry, které není možné 

přesně změřit po vyrobení formy, se kontrolují až po odlití zkušební tvarovky.  

Dobu trvání jednotlivých operací při výrobě forem jsem graficky znázornil pomocí 

Ganntova diagramu, který je uveden na konci této kapitoly. 

Na Obr. č. 10 je uveden příklad výrobního sortimentu firmy. Šnekovitá podlouhlá součást 

v pravém dolním rohu se využívá jako žárovzdorné míchadlo ve sklářském průmyslu. 

 

 

Obr. 9 Příklad tvarovek vyráběných v P - D Refractories CZ a.s. [13] 
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Výrobní divize dá poptávku ceny a termín vyrobení formy na tvarovku dle dokumentace 

zákazníka servisní divizi. Ta danou zakázku vyhodnotí a určí cenu a termín dodání. Pokud 

je vše v pořádku, předá výrobní divize podklady pro vytvoření technické dokumentace 

potřebné ke zhotovení formy.  

V oddělení konstrukce je následně připraven 3D model a výkresová dokumentace tvarovky. 

Poté technolog na výkrese vyznačí ke kótám rozměry v závislosti na smrštění tvarovky po 

jejím vypálení. Podle těchto rozměrů se bude vyrábět forma. Následně vedoucí výroby 

předá výkresovou dokumentaci spolu s další technickou dokumentací, která obsahuje 

materiály, ze kterých se bude forma zhotovovat, dobu výroby formy, název formy a číslo 

zakázky mistru dřevomodelárny. 

Výkresy na výrobu formy si mistr dřevomodelárny vytváří sám. K dispozici má výkres 

s ručně doplněnými rozměry. Kompletní technická dokumentace forem však není, používá 

se tohoto výkresu s pomocnými skicami. 

 

Obr. 10 Schéma průběhu procesu návrhu od obdržení zakázky 
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Obvykle se formy skládají z pěti záložek, které tvoří stěny formy a dno, na které se 

připevňují jednotlivé díly vytvářející různé plochy pro jednotlivé tvarovky. 

Při samotné výrobě se jako první vyrobí dřevěný model tvarovky s přídavky na smrštění po 

odlití. 

Následně je vyroben rám, do kterého je tento dřevěný model umístěn. Dutina vzniklá mezi 

rámem a modelem je poté zalita pryskyřicí. Poté, co dojde ke ztuhnutí pryskyřice je model 

vyjmut a rozebere se rám formy. Při návrhu formy je nutno dbát na vhodné zvolení dělících 

rovin, aby byla forma rozebíratelná. Dalším krokem je kontrola formy s jejím následným 

ošetřením speciálními přípravky, které zajistí opětovnou použitelnost. 

 

Obr. 11 Schéma procesu výroby formy 

 

4.1 Výroba formy 

4.1.1 Výroba modelu tvarovky 

Podle výkresové dokumentace, která má oproti skutečné tvarovce přídavky na smrštění, se 

vyrobí model. Do dnešní doby se využívá ručních prací za pomoci konvenčních 

dřevoobráběcích strojů. U složitějších modelů se vyrábí pouze jeho jednotlivé části, které se 

poté sestavují dohromady. Výroba tohoto modelu je časově nejnáročnější operace v celém 

procesu výroby formy. Doba trvání této operace se obvykle pohybuje mezi 20 hodinami až 

několika dny. Tato doba se odvíjí od velikosti a složitosti vyráběného modelu. 
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4.1.2 Výroba rámu 

Rám formy se vyrábí z materiálu zvaného Multiplex. Pomocí vrchního víka rámu se upevní 

dřevěný model. Je nutno dbát na přesné umístění tohoto modelu, aby nedocházelo k tomu, 

že stěny formy budou nedostatečně široké. Průměrná doba trvání této operace bývá 

přibližně 5 hodin. 

 

 

Obr. 12 Model tvarovky umístěný v rámu [11] 

4.1.3 Zalití prysky řicí 

Do sestaveného rámu s umístěným modelem se nalévá pryskyřice typu GM 725-7 tak, aby 

došlo k vytvoření jednotlivých negativních částí modelu, které umožňují rozebírání formy 

při výrobě tvarovek. Po zalití pryskyřicí je potřeba nechat tuto pryskyřici tuhnout. Tato 

operace většinou trvá přibližně 15 hodin. 

4.1.4 Vyjmutí modelu 

Jakmile dojde k vyjmutí modelu, zůstane již hotová forma. Při větší složitosti forem, 

například pokud se forma skládá z více částí, tak je nutné zhotovit více forem pomocných. 

V některých případech model tvarovky nelze vyjmout přímo z formy, a proto je nutné při 

výrobě formy vhodně zvolit dělící roviny, aby mohl být rám rozebrán. Doba této operace je 

přibližně 20 hodin. 
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Obr. 13 Forma tvarovky [11] 

 

4.1.5 Kontrola kvality formy 

Dílna je vybavena konvenčními délkoměry a úhloměry a lze tedy kontrolovat pouze ty 

rozměry, na které jsou tato konvenční měřidla vyhovující. Nelze tedy kontrolovat všechny 

rozměry forem. Na měření těchto rozměrů, které nelze měřit konvenčními měřidly by byl 

vhodný souřadnicový měřicí přístroj. Tyto rozměry, které nelze kontrolovat přímo na 

hotové formě, se přeměřují až na prvním zkušebním kusu odlité tvarovky. 

4.1.6 Ošetření formy 

Každá hotová forma se musí ošetřit speciálním nástřikem, aby do ní bylo možné opakovaně 

odlévat. V případě, že se předpokládá výskyt problematického místa, kde by mohlo dojít 

k popraskání tvarovky při smršťování, používá se na stěny a jádro formy měkký silikon, 

který umožňuje eliminování trhlin a prasklin při smršťování tvarovky. 
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Obr. 14 Ganntův diagram časové náročnosti výroby formy 
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5 Postup výroby žárovzdorných tvarovek 

Výroba žárovzdorných tvarovek ve firmě P - D Refractories CZ a.s. vychází z následujícího 

technologického postupu, který je uveden na obrázku. 

 

Obr. 15 Technologický postup výroby žárovzdorných tvarovek 

 

5.1 Příprava směsi 

Příprava zahrnuje drcení surových materiálů, poté rozmělňování na požadovanou velikost a 

následně dochází k třídění a prosívání přes síto. Současně používané směsi obsahují 10 a 

více různých materiálů kvůli dosažení požadovaných vlastností. [12] 
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5.2 Míchání směsi 

Pro míchací operace se používají lopatkové a gravitační mixovací přístroje spolu s mlecími 

pánvemi, které se používají na výrobu křemičitých směsí. S moderními lopatkovými 

přístroji je možné mixovat různé mineralogické složení s rozdílnou velikostí zrn v jedné 

vsázce. 

Míchací operace musí zajistit specifické vlastnosti pro formování vsázky a výsledného 

produktu. Pro míchání směsi se používá Eirichův mixér. [12] 

 

 

Obr. 16 Eirichův mixér [13] 

 

 

 

5.3 Formování 

Mokrá směs se odlévá do formy, která je uložena na vibračním zařízení. Tato metoda 

formování se nazývá vibrolití. Formu a směs je nutno oddělit vhodnou separací. Mezi 

hlavní výhody vibrolití patří možnost formování složitějších tvarů, které by se obtížně 

vytvářely například lisováním.  
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5.4 Tuhnutí směsi ve formě 

Poté, co je směs žárovzdorného betonu odlita do formy, je nutno nechat tuto směs několik 

desítek hodin ve formě, aby došlo ke ztuhnutí této směsi. Teprve potom je možné dát 

tvarovku na sušení za zvýšené teploty.  

5.5 Sušení 

Po ztuhnutí se tvarovka vyjme z formy a přesouvá se na vysoušení. Ve většině případů, 

zvláště u velkých tvarovek, je potřeba vysoušet opatrně a dodržet přesný postup zahřívání. 

Musí se zahřívat postupně, aby se vyrovnala teplota uvnitř tvarovky i na jejím povrchu. To 

zabrání vzniku prasklin ve výrobku a jeho možné explozi.  

Při vysoušení musí být pec dostatečně větrána, aby v ní nebyla přílišná vlhkost. Vysoušení 

nejprve probíhá při teplotě 150°C. Při této teplotě dochází k odstranění fyzikálně vázané 

vody. Poté se zvyšuje teplota na 250°C a při této teplotě se odstraňuje voda vázaná 

v hlinitanu vápenatém. K úplnému vysušení dochází při teplotě cca 500°C. [12] 

5.6 Vypalování 

Vypalování tvarovek začíná při teplotě přibližně 1000°C. Při této teplotě dochází k tvorbě 

keramické vazby a také k největšímu zvýšení objemu cihel. 

Křemičité cihly jsou vypalovány při teplotách 1420 až 1480°C. [12] 

5.7 Dokončování 

Po procesu vypalování se tvarovka přesouvá na dokončovací operace. V některých 

případech není přesnost tvarovky dostatečná, proto se někdy jako dokončovací operace 

používá broušení či řezání. [12] 

 

5.8 Kontrola 

Tvarovky se kontrolují pomocí konvenčních měřidel, protože ve firmě není k dispozici 

souřadnicový měřicí přístroj. Některé rozměry se tedy vzhledem ke složitosti výrobků měří 

problematicky. Dále je potřeba zkontrolovat, zda ve formě nedošlo ke vzniku bublin, které 

by značně ovlivňovaly kvalitu povrchu tvarovek po odlití. 
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5.9 Balení, doprava a skladování 

Pro skladování se výrobky ukládají na dřevěné palety a balí se do ochranných fólií. Větší 

počet tvarovek je stažen dohromady pomocí drátů nebo pásek. K ochraně hran a rohů se 

může využít plechových částí. Tvarovky by se měly skladovat v suchých a větraných 

prostorách. [12] 

 

Obr. 17 Skladování tvarovek v P - D Refractories CZ a.s.[13] 
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6 Materiály pro formy 

V současné době firma P - D Refractories CZ a.s. spolupracuje s firmou KTK Blansko s.r.o. 

(Ebalta) a nakupuje od ní různé materiály pro výrobu forem žárovzdorných tvarovek. Mezi 

tyto materiály patří především umělé dřevo s obchodním názvem Ebaboard a dvousložková 

polyuretanová pryskyřice GM 958 pro výrobu jader.  Jak už bylo zmíněno v kapitole o 

vibrolitých žárovzdorných materiálech, při volbě materiálu forem je nutno brát ohled na 

smršťování betonu při tuhnutí ve formě, aby nedocházelo ke vzniku trhlin. Zvýšené 

opatrnosti je nutno dbát u složitých forem s mnoha dutinami. 

6.1 Vlastnosti současně používaných materiálů 

6.1.1 Materiály pro jádra forem 

Při volbě materiálu se jedná o problém, kdy je ve formě potřeba dílů z materiálu, který 

umožňuje eliminovat vznik trhlin a prasklin při tuhnutí tvarovky. Vznik těchto trhlin se děje 

zejména v případě, kdy se ve tvarovce vyskytuje dutina, kterou ve formě tvoří trn. Pokud 

by tento trn byl z tvrdého materiálu, tak by v žárovzdorné směsi docházelo ke vzniku trhlin 

z toho důvodu, že žárovzdorný beton okolo trnu nemá možnost se stáhnout. Proto se 

v tomto případě trn obaluje pružnou polyuretanovou hmotou, která umožňuje alespoň 

částečné zmenšení rozměrů. Tato hmota však nesmí být ani příliš měkká, ani tvrdá. 

V současné době se ve firmě používá k tvorbě povrchu jader dvousložková polyuretanová 

pryskyřice k odlévání GM 958 od firmy Ebalta s následujícími vlastnostmi: 

Viskozita při 25°C [mPas] 1550 ± 350 

Hustota při 20°C [g/cm3] 1,08 ± 0,02 

Čas zpracování 200g/20°C [min] 20 - 30 

Vytvrzení při pokojové teplotě [hod] 20 - 24 

Tvrdost [Shore A] 60 ± 3 

Pevnost v tahu [Mpa] 5,5 ± 0,8 

Tab. č. 1:  Vlastnosti dvousložkové pryskyřice GM 958 

K dosažení bezbublinkového stavu výrobku se doporučuje tuto směs odvakuovat 

maximálně 10 min. 
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6.1.2 Materiál forem 

Na výrobu rámu formy se využívá materiálu Multiplex či Ebaboard PW 920 neu. Tento 

materiál je velmi dobře obrobitelný, protože neobsahuje abrazivní plniva. 

Hustota při 20°C [g/cm3] 1,22 ± 0,03 

Pevnost v ohybu [Mpa] 110 ± 5 

E - modul v ohybu [Mpa] 3100 ± 200 

Ohyb při prohnutí [%] 6,4 ± 0,2 

Pevnost v tlaku [Mpa] 95 ± 5 

Tvrdost [Shore D] 85 ± 2 

 

Tab. č. 2: Vlastnosti materiálu Ebaboard PW 920 neu 
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7 Výběr vhodné technologie 

7.1 Technologie výroby jader 

Z technologií zmíněných v druhé kapitole této práce se jako nejvhodnější jeví technologie 

PolyJet. CNC obrábění jader se nejeví jako vhodná varianta kvůli vlastnostem materiálu 

používaného na tyto díly. Mezi tyto vlastnosti patří jejich elastičnost a nízká tvrdost. 

Materiály s tvrdostí menší než 80 Shore A se obtížně obrábějí. Technologie SLA 

neumožňuje výrobu modelu z několika materiálů současně, proto v tomto případě není 

vhodná. 

7.1.1 Výběr vhodného stroje 

Volím stroj založený na technologii PolyJet. Tento stroj jsem vybral s přihlédnutím 

k velikosti jader, které se ve firmě vyrábí a dále také pro možnost tisku z více druhů 

materiálů současně. Je tedy zajištěno, že střed jádra bude pevný a jeho povrch měkký a 

elastický. 

Stroj Objet 500 Connex2 

 

 

Obr. 18 Stroj Objet 500 Connex2 [15] 
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Parametry stroje Objet 500 Connex2 jsou vypsány v následující tabulce 

Tab. 2 Parametry stroje Objet 500 Connex2 [15] 

Velikost stavebního prostoru: 490 x 390 x 200 mm 
Rozměry a hmotnost: 1400 x 1260 x 1100 mm, 430 kg 
Materiálový zásobník: 330 x 1170 x 640 mm, 76 kg 
Software: Objet studio 
Materiál podpor: FullCure 705, netoxický gelový fotopolymer 
Tloušťka horizontální vrstvy: 16 µm 
Dosahovaná přesnost pro výrobky do 50 mm 85μm, do 200 μm pro maximální velikost 

 

 

7.1.2 Výběr materiálu 

Protože technologie PolyJet umožňuje tisk součásti z více materiálů, volím tedy zvlášť 

materiál pro měkký a elastický povrch jádra a tvrdý pro střed jádra. 

Pro povrch jádra se jedná o materiál Tangoblack FLX973 na bázi gumy od firmy  

Stratasys. Tento materiál jsem volil vzhledem k tomu, že má podobné vlastnosti jako 

současně používaný materiál, je elastický a má velmi podobnou tvrdost. Jeho vlastnosti 

jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Tab. 3 Vlastnosti materiálu Tangoblack FLX973 [16] 

Pevnost v tahu [Mpa] 1,8 - 2,4 
Prodloužení při přetržení [%] 45 - 55 
Odolnost proti přetržení v tahu [kg/cm]  3 - 5 

Hustota [g/cm3] 1,15 
Tvrdost [Shore A] 60 - 62 
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Jako druhý materiál, ze kterého se bude tisknout střed jádra, volím Verogray RGD850 

taktéž od firmy Stratasys. Jedná se o tvrdý materiál, který zajistí, že jádro bude pevné a 

nebude se deformovat. Jeho vlastnosti jsou zaznamenány v následující tabulce: 

 

Tab. 4 Vlastnosti materiálu Verogray RGD850 [16] 

Pevnost v tahu [Mpa] 50 - 65 
Prodloužení při přetržení [%] 10 - 25 
Modul pružnosti [Mpa] 2000 - 3000 
Pevnost v ohybu [Mpa] 75 - 110 
Modul pružnosti v ohybu [Mpa] 2200 - 3200 
Tvrdost [Shore D] 1,1 - 1,5 

Hustota [g/cm3] 1,17 - 1,18 
Absorpce vody [%] 1,1 - 1,5 

 

 

 

 

7.2 Technologie výroby formy 

Výrobu pevné části formy volím technologií pětiosého CNC obrábění. Současný stav 

výroby pomocí konvenčních strojů je složitý a zdlouhavý, a pokud by se samotná forma 

vyráběla pomocí aditivních technologií, musel by se povrch formy dokončovat. Navíc při 

použití této CNC technologie odpadá nutnost odlévat pryskyřici do rámu s modelem, aby 

vznikly negativní části formy. Další výhodou je, že se nemusí vyrábět rám formy a model 

tvarovky. Z materiálu se na CNC obráběcím stroji přímo vyrobí jednotlivé části formy, 

které se poté sešroubují nebo slepí dohromady.  

7.2.1 Výběr vhodného stroje 

Volím CNC obráběcí centrum FENIX od výrobce HOUFEK a.s. Tento stroj jsem vybral 

s přihlédnutím k maximálním rozměrům forem, které se ve firmě vyrábí a dále také kvůli 

jejich složitosti. Je určen k obrábění masivu, plastu a kompozitu. Charakteristickým rysem 

tohoto stroje je jeho portálová konstrukce příčníku, na kterém jsou po obou stranách 

uchyceny hnací pohony osy x. Mezi další výrobce CNC dřevoobráběcích center patří 

například Felder nebo Pilart, ale ti nabízí stroje menších rozměrů, či s menším počtem 

řízených os.  



Návrh efektivní prototypové výroby forem pro vibrolité materiály 
 

36 
 

 

 

 

Obr. 19 Obráběcí centrum FENIX [17] 

Technické údaje obráběcího centra FENIX jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 5 Technické údaje obráběcího centra FENIX [17] 

Pojezd X [mm] 3230 
Pojezd Z [mm] 1000 
Maximální rozměr obrobku v ose X [mm] 3000 
Maximální rozměr obrobku v ose Y [mm] 1500 
Maximální rozměr obrobku v ose Z [mm] 850 
Rychloposuv  - osa X, Y [m/min] 70 
Rychloposuv  - osa Z [m/min] 35 
Maximální otáčky [ot/min] 24 000 
Hlavní frézovací elektrovřeteno [kW] 12 
Osa C ±245 
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7.2.2 Volba materiálu 

Jako materiál pro formy, který se bude obrábět na obráběcím centru FENIX, jsem zvolil 

Ebablock 1820 od výrobce Ebalta. Jedná se o materiál na bázi umělého dřeva. Tento 

materiál je mimo jiné vhodný i pro konstrukci forem. Výhodou tohoto materiálu je taktéž 

možnost odlévání velkých rozměrů. 

Mechanické vlastnosti materiálu Ebablock 1820 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 6 Vlastnosti materiálu Ebablock 1820 [18] 

Pevnost v ohybu [Mpa] 72 ± 5 

Hustota [kg/dm3] 1,82 ± 0,03 
E - modul [Mpa] 11000 ± 400 
Deformace ohybem v okamžiku lomu [%] 0,76 ± 0,02 
Pevnost v tlaku [Mpa] 106 ± 5 
Tepelná odolnost [°C] 90 ± 5 
Tvrdost [Shore D] 90 ± 3 

Koeficient délkové roztažnosti [K-1] 53 · 10-6 
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8 Zhodnocení navržených optimalizací 

Zmapoval jsem materiály a technologii, která se ve firmě v současné době používá a navrhl 

optimalizaci této technologie. Optimalizace sestává jak ze zmodernění technologie výroby 

jader forem, tak i forem samotných. Již nebude nutné vyrábět dřevěný rám s modelem, do 

kterého se bude odlévat pryskyřice na vytvoření negativních částí formy, ale rovnou se 

budou obrábět jednotlivé části formy, které se poté sešroubují dohromady. 

Při výrobě jader nebude nutné obrábět zvlášť trn pro jádra, který se bude následně obalovat 

pružnou hmotou, ale jádro se již celé vytiskne technologií PolyJet. 

Pro porovnání uvádím proces výroby formy před a po optimalizaci: 

 

Obr. 20 Schéma procesu výroby formy před optimalizací 

 

 

Obr. 21 Schéma procesu výroby formy po optimalizaci 
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Pro porovnání zde uvádím i Ganntův diagram časové náročnosti technologie výroby formy 

používané v současné době a Ganntův diagram předpokládané časové náročnosti po 

optimalizaci. 

 

 

Obr. 22 Ganntův diagram časové náročnosti výroby formy 

 

 

 

Obr. 23 Ganntův diagram předpokládané časové náročnosti výroby formy po optimalizaci 
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Přínosy optimalizace: 

- podstatné zkrácení celkové doby výroby forem 

- zvýšení přesnosti výroby forem a jader forem 

- zlepšení pracovních podmínek – u CNC obráběcího centra řešeno 

odsáváním – snížení prašnosti na pracovišti 

Nevýhody optimalizace: 

- potřeba vysoké investice pro nákup nových, moderních strojů 

(stroj každý v hodnotě přibližně 5 000 000 Kč) 
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9 Závěr 

V této práci jsem zpracoval kapitoly o používaných metodách rapid prototypingu a rozdělil 
je do jednotlivých skupin. Následně jsem okrajově přiblížil vlastnosti, složení a 
problematiku žárovzdorných vibrolitých materiálů. 

Dále jsem zmapoval stav současné technologie výroby forem pro žárovzdorné vibrolité 
materiály a rozdělil proces výroby do jednotlivých operací. Vytvořil jsem Ganntův diagram 
časové náročnosti výroby těchto forem. 

V další kapitole jsem uvedl jednotlivé operace pro samotnou výrobu žárovzdorných 
vibrolitých tvarovek. 

Následně jsem se zmínil o materiálech, které se v současné době využívají ve firmě P – D 
Refractories CZ a.s. a uvedl problematiku, se kterou se zaměstnanci firmy při výrobě forem 
z těchto materiálů potýkají. 

V rámci optimalizací jsem navrhl stroj založený na technologii PolyJet pro výrobu jader 
forem a taktéž jsem vybral pětiosý CNC dřevoobráběcí stroj pro výrobu forem samotných. 

K těmto strojům jsem poté vybral vyhovující materiály, které jsou svými vlastnostmi 
podobné materiálům současně používaným a splňují požadavky pro zvolenou technologii. 

V závěru své práce jsem provedl porovnání současně používané technologie a technologie 
mnou navržené. Z porovnání těchto technologií jsem zjistil, že optimalizace podstatně sníží 
dobu výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály a to zejména z toho důvodu, že již 
nebude potřeba vyrábět model tvarovky a nebude nutné zalévat model pryskyřicí. Dalším 
přínosem je zvýšení přesnosti těchto forem a zlepšení pracovních podmínek obsluhy strojů. 

Nevýhodou optimalizace však je vysoká pořizovací cena nových strojů. 
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