
1. Chemická stavebnice organických sloučenin

2. Autoři

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci, Ing. Aleš Najman, 
Kateřina Borkovcová (L4). Tento projekt vznikl jako nadstavba ročníkové práce studentky 
Kateřiny Borkovcové, ze které jsou použity nápady a některé modely a fotografie.

3. Stručný popis projektu

Předmětem tohoto projektu je stavebnice uhlovodíků. Po vytištění modelů bude učitel 
moci názorně předvést prostorovou představu sloučeniny na fyzickém modelu. Studenti 
mohou pracovat ve skupinkách a sestavovat různá zadání organických sloučenin zadaných 
podle schematického obrázku, nebo pomocí vzorce. 

4. Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj představy studentů abstraktního vzorce uhlovodíků znázorněným 
2D schématem a prostorovou představou realizovanou 3D stavebnicí. Vytištěním dílů 
stavebnice získá škola názornou pomůcku pro výuku chemie, kde si studenti mohou doslova
osahat molekulární stavbu sloučenin. Sada modelů obsahuje i držáky, které mohou sloužit 
pro trvanlivější zachování celých sestav modelů například jako nástěnné obrazy. Vedlejším 
cílem projektu je zařazení sestavy do tisku při vedení 3D kroužků.

5. Cílová skupina

Stavebnice je určená pro výuku chemie na druhém stupni základních škol a na středních 
školách, v chemických laboratořích a při provozování kroužků 3D tisku. 

6. Potřebné znalosti

Žáci pro sestavování modelů potřebují vědět jaké barvy a velikosti atomů představují 
jednotlivé prvky, jaký je rozdíl mezi jednoduchými, dvojnými a trojnými vazbami sloučenin. 
Předpokládá se, že všechny modely, jak vazby, tak jednotlivé atomy, budou před použitím 
dopředu vytištěny. Od učitele chemie je třeba jen aby obsluze 3D tiskárny dal vědět kolik 
modelů v jaké barvě má vytisknout. 

7. Čas potřebný ke zpracování projektu

Čas nutný k přípravě - vytištění je možné odvodit z tabulky časů pro tisk paracetamolu, 
která je v adresáři obrázky. Celkový čas tisku potřebného pro ukázkovou sestavu 
paracetamolu je přibližně 26 hodin, ale tento nezahrnuje prostoje tiskárny při výměně 
filamentu a další zdržení. Čas tisku lze zkrátit při hromadném tisku z jedné barvy, což ale 
nese riziko poškození všech modelů v případě utržení i jediného výtisku od podložky během
tisku. Pro tisk „koule“ je program Prusaslicer vybaven příkazem „řezat“ zde je pak třeba 
zaškrtnout všechna políčka a koule se tak rozdělí na dvě poloviny, spodní část se otočí a 
koule se tak tiskne ve dvou polovinách bez nutnosti podpor, poloviny se pak následně slepí 
k sobě. Všechny kódy jsou zde ale vytvořeny pro tisk v celku bez nutnosti lepení 
s podporami. 



Pro samotný 3D tisk byly použity následující parametry: materiál Generic PLA s 
přednastavenými parametry tisku z programu PrusaSlicer, výška vrstvy 0,2 mm (0,3 mm pro
rychlejší tisk), a výplní 10% typu mřížka, s využitím podpor od podložky, protože jsou 
modely na tiskovou plochu položeny jen hranou otvoru podpory řeší i lepší přilnavost k 
podložce. Pro základní úpravy modelů lze použít program 3Dbuilder, nebo jsou přiloženy 
modely z programu Solidworks. Pro práci v 3DBuilderu je přiložen návod jak vytvořit atom, 
kde koule může mít různé průměry, jediné co je potřeba dodržet je průměr otvorů, aby se do
nich vazby daly vložit.

8. Potřebné vybavení

K tisku je třeba mít připraveny barevné filamenty bílá, stříbrná, červená, modrá, žlutá (záleží 
ale na vás). 

Pro pevnou sestavu (nástěnná plastika molekuly) je možné použít vteřinové lepidlo, je 
potřeba připravit podkladovou desku s předvrtanými otvory, vruty o průměru 2,5 mm. 

Stavebnice nevyžaduje další zvláštní pomůcky, sestavy lze tvořit dle zadání v učebnicích 
chemie. 

9. Potřebné soubory a dokumenty (seznam příloh)

K projektu jsou připojeny adresáře se soubory, jejichž seznam je v adresáři obrázky.

Pro vytvoření stavebnicových dílů stačí příslušné atomy a vazby vytisknout použitím 
souborů ze složky G-code, pro práci s technologickými parametry v programu PrusaSlicer 
jsou použity soubory 3MF, kde nastavené parametry lze měnit, přidávat další modely do 
sestavy atd. Pro jiné slicery jsou vloženy soubory ve formátu STL. Pro vlastníky licence 
programu Solidworks jsou vloženy i zdrojové modely jednotlivých dílů ve stejnojmenném 
adresáři.

Pro přípravu hodiny je třeba zajistit dostatečný počet jednotlivých atomů a vazeb, případně 
obrázky výsledných molekul jako zadání pokud nejsou v učebnicích.

10. Postup

Na začátku hodiny vyučující zopakuje základní pravidla stavby molekul uhlovodíků. 
Následně ukáže molekulu a předvede, jak vypadá molekula sestavená z modelů, zde se 
může hodit předem připravená plastika, nebo fotografie. Vyučující vysvětlí jaké barvy 
představují jaké prvky a upozorní, proč některé atomy mají jeden, dva a více otvorů. 

Po úvodu rozdá potřebné stavebnice skupinkám společně s předlohou, nebo chce-li testovat
znalosti tak bez předlohy, a zadá kterou molekulu mají žáci sestavit. 

V průběhu sestavování vyučující kontroluje postup jednotlivých skupin a může jejich snažení
i hodnotit.

Je-li některá ze skupin rychlejší, může jím, potom co vzhled zkontroluje, zadat další 
molekulu.


