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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou hlavní brokové zbraně. Tato 

zbraň byla navržena společností Česká zbrojovka a.s. Práce obsahuje úvod 

do problematiky zbraní, dále pak část zabývající se problematikou výstřelu z brokových 

zbraní. Deformačně napěťová analýza byla provedena metodou konečných prvků. 

V závěrečné části je uvedeno zhodnocení získaných výsledků. 

Klíčová slova: 

hlaveň, brokovnice, deformačně napěťová analýza, metoda konečných prvků 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of the shotgun barells. Gun was 

designed by company Česká zbrojovka a.s. Thesis contains an introduction to the 

functionality of weapons folowed by chapter dealing with shot from small shot shotgun. 

Stress-strain analysis was performed by finite element method. The final section shows 

the evaluation of achieved results. 
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1 Úvod 

Brokovnice jsou palné zbraně využívající především hromadnou střelu skládající se 

z broků (drobné kovové kuličky). Nejčastěji se setkáváme s brokovnicemi loveckými 

a sportovními. Lovecké brokovnice se využívají k lovu pernaté a drobné zvěře (kachna, 

bažant, zajíc). Sportovní brokovnice jsou používány například v disciplínách skeet a trap, 

kdy se střílí na letící hliněný terč tzv. holuba. 

Hlaveň brokovnice je při výstřelu zatížena vysokým tlakem, a to až 135 MPa. Místo 

detonace náboje se nachází v bezprostřední blízkosti hlavy střelce. Je proto velmi 

důležité, aby nedošlo k destrukci hlavně, která by mohla mít za následek velmi vážné 

zranění, případně i smrt střelce. Zbraň musí být zároveň co nejlehčí, kvůli snadné 

manipulaci. 

Společností Česká zbrojovka a.s. (dále jen ČZUB) byla poskytnuta geometrie hlavně 

a lůžka zbraně. Dále jsme získali záznam tahové zkoušky oceli, ze které je hlaveň 

vyrobena. Rovněž byly zadány i informace o okrajových podmínkách. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda a do jaké míry je tato brokovnice schopna 

bezpečně plnit svůj účel. K získání požadovaných výsledků bylo využito poznatků 

z předmětů Pružnost Pevnost I a II. Výpočty byly prováděny na základě metody 

konečných prvků (dále jen MKP). 
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2 Úvod do problematiky palných zbraní 

Než se začneme zabývat problematikou palných zbraní, nejprve stanovíme, jak je zbraň 

definována. Podle českého trestního zákoníku se zbraní rozumí cokoliv, čím je možné 

učinit útok proti tělu důraznější [1]. Dále můžeme zbraň definovat jako zařízení 

nebo nástroj určený především ke způsobení ranivých účinků na živých organismech 

případně k ničení objektů [2]. 

2.1 Klasifikace palných zbraní 

Zbraně se dají klasifikovat podle nejrůznějších kritérií. V této kapitole se budeme věnovat 

klasifikaci zbraní, která vychází z historického vývoje zbraní [3, s. 7]. 

Zbraně se dělí na: 

 chladné (kopí, meč, palcát, …) 

 střelné (samostříly, vzduchovky, brokovnice, …) 

Podle druhu energie, která pohání střelu, se střelné zbraně dělí na: 

 mechanické – střela je poháněna mechanickou energií (např. luk, kuše, prak) 

 elektromagnetické – k pohonu střely je využito elektromagnetu 

(např. elektromagnetické dělo) 

 plynové – střela je urychlena působením tlaku stlačeného vzduchu nebo jiného 

plynu (např. vzduchovka, větrovka) 

 palné – k pohonu střely je využita chemická energie 

Brokovnice patří mezi palné zbraně. Chemická energie se uvolní při chemicko-tepelné 

reakci pohonné hmoty (střeliviny). Tato přeměna vyvolá prudký nárůst tlaku, jenž uvede 

střelu do pohybu. Palné zbraně lze dále rozdělit na zbraně raketové a hlavňové [3, s. 8]. 

U raketových zbraní je pohonná hmota umístěna v motoru rakety a střela si ji nese s sebou. 

Hlavňové palné zbraně jsou charakteristické tím, že k pohonu střely dochází v uzavřeném 

proměnném objemu hlavně [3, s. 8]. 

Brokovnice, která je předmětem této práce, spadá do skupiny hlavňových palných zbraní.  

2.2 Druhy hlavňových palných zbraní 

Podle druhu můžeme hlavňové palné zbraně dělit na [4, s. 9 - 10]: 

 pistole – krátké zbraně s pevnou nebo pohyblivou hlavní s vývrtem, který 

obsahuje nábojovou komoru 

 revolvery – krátké zbraně s pevnou hlavní a otáčivým válcem s náboji 

 pušky – dlouhé zbraně s hlavní s drážkovaným vývrtem 

 brokovnice – dlouhé nebo krátké zbraně s hlavní s hladkým vývrtem 

 kombinované – zbraně kombinující hlavně s různými vývrty 

 samopaly – ruční automatické zbraně na pistolový náboj 

 kulomety – zbraně používající výkonný puškový náboj nebo speciální 

velkorážový náboj 

 granátomety – zbraně určené pro vystřelování speciálních granátů 

 minomety – zbraně sloužící pro vystřelování dělostřeleckých min 

 děla – zbraně konstruované pro dělostřeleckou munici 
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Podle stupně automatizace funkčního cyklu (kap. 3) rozeznáváme zbraně [3, s. 10]: 

 jednoranné a opakovací – funkční cyklus je plně ovládán střelcem 

 částečně automatizované – některé části funkčního cyklu jsou ovládány energií 

výstřelu 

 samonabíjecí – všechny úkony (kromě spouštění) jsou provedeny automaticky 

 automatické – celý cyklus, včetně spouštění, je automatický 

Podle [2] se zbraně dle délky dělí na: 

 krátké – zbraně do 600 mm celkové délky nebo s hlavní kratší než 300 mm 

 dlouhé - zbraně nad 600 mm celkové délky nebo s hlavní delší než 300 mm 

Rozdělení se dá také specifikovat na základě typu konstrukce zbraně. Krátké zbraně 

jsou určeny pro držení jednou rukou, dlouhé pro držení oběma rukama [4, s. 10]. 

2.3 Konstrukční celky 

Základními konstrukčními celky všech zbraní jsou [5, s. 19]: 

 Obslužné a pomocné části zbraně jsou prvky jako např. zapažbení, nosný řemen, 

úchyty pro optický zaměřovač a podobně. 

 Pouzdro zbraně je důležitým prvkem zbraně. Spojuje všechny její části a tím 

zajišťuje správnou činnost všech dalších mechanismů. Můžeme jej označit také 

jako rám zbraně. 

 Pohony se vyskytují zejména u samonabíjecích a automatických zbraní. Jejich 

úkolem je zajištění požadovaného průběhu funkčního cyklu. 

 Funkční části a mechanismy umožňují průběh jednotlivých částí funkčního 

cyklu. 

Funkční části se dále dělí na následující celky [6, s. 44, 76, 84, 90, 93, 101], [3, s. 56]: 

 Spoušťový mechanismus zajišťuje ovládání odpalovacího ústrojí, a tudíž 

i ovládání střelby. 

 Bicí mechanismus iniciuje zapálení prachové náplně náboje, což způsobí 

vystřelení střely. 

 Vytahovače a vyhazovače mají za úkol odstranit po výstřelu prázdnou nábojnici 

z nábojové komory (vytahovač) a následně ji dostat ven ze zbraně (vyhazovač). 

 Zásobovací ústrojí zajišťuje přísun nábojů do zbraně. 

 Závěr zajišťuje uzamknutí náboje v komoře zbraně po dobu výstřelu. 

 Hlaveň má za úkol vymést střelu požadovanou rychlostí a směrem. 

Jak již bylo řečeno výše, oblastí našeho zájmu jsou brokovnice, proto se dále budeme 

věnovat pouze jejich konstrukci. 
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2.4 Konstrukce brokovnic 

Brokovnice jsou zbraně používané v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Můžeme se 

setkat s brokovnicemi loveckými, sportovními, policejními a vojenskými. Základní 

schéma brokové kozlice je na Obr. 2.1. 

Podrobněji se budeme věnovat pouze hlavním a závěru. Hlaveň je předmětem výpočtu. 

Závěr je součást úzce související s hlavní. 

2.4.1 Hlavně brokovnic  

Pro psaní této podkapitoly jsme vycházeli z [3, s. 63 - 67] a [4, s. 42 - 44]. 

Hlavně brokovnic mají veškeré rozměry přesně definované. Klíčové rozměry nábojové 

komory (Obr. 2.2) jsou: 

 d – průměr vývrtu hlavně 

 d1 – přední průměr nábojové komory 

 d2 – zadní průměr nábojové komory 

 d3 – průměr zahloubení pro okraj nábojnice 

 l – délka nábojové komory 

 lT – délka zahloubení pro okraj nábojnice 

Obr. 2.1: Broková kozlice [4].  
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Rozdílné průměry d1 a d2 způsobí kuželovitost nábojové komory (cca 1:200), což zaručí 

lehčí vytažení náboje po výstřelu. Mezi průměry d a d1 je kuželovitost komory již výrazně 

větší. Na tuto druhou kuželovou část působí síla rovnoběžná s osou hlavně. Zatížení 

hlavně je popsáno v kap.4.1. 

Délka náboje by měla odpovídat délce nábojové komory. Pokud se použije delší náboj, 

než je délka komory, způsobí se tím nežádoucí narůstání tlaku ve stěně hlavně. Při použití 

kratšího náboje dochází k vypalování přední části komory. Na Obr. 2.3 je zobrazen 

optimální vztah mezi délkou náboje a nábojové komory před a při výstřelu. Můžeme si 

všimnout, že při výstřelu dojde k prodloužení náboje. Toto prodloužení je způsobeno 

rozvinutím uzavírky náboje (viz kap. 2.5). Nejčastěji se setkáme se brokovnicemi, jejichž 

délka nábojové komory je 70 mm. 

Vývrty brokových hlavní jsou hladké. Je-li vývrt v celé délce válcový, označují se tyto 

hlavně jako  válcové (nezahrdlené). Pokud je vnitřní část v oblasti ústí tvarována, hlaveň 

se nazývá zahrdlená. Vlivy zahrdlení na přesnost střelby ani na namáhání hlavně 

nebudeme hlouběji rozebírat, protože nespadají do naší oblasti zájmu. 

Délky brokových hlavní se běžně pohybují v rozmezí 600 – 760 mm. Často se můžeme 

setkat se seskupováním hlavní do svazků. V těchto svazcích mohou být jak hlavně pouze 

jednoho druhu, tak i hlavně různých druhů viz Obr. 2.4. 

Obr. 2.4: Hlavňové svazky [12]. 

Obr. 2.2: Komora brokové hlavně [3]. 

Obr. 2.3: Náboj v komoře před výstřelem (vlevo) a při výstřelu (vpravo) [3]. 
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2.4.2 Závěry 

Závěry brokových zbraní bývají nejčastěji lůžkové nebo přímoběžné. Lůžkové závěry 

jsou pravděpodobně nejznámější. Setkáváme se s nimi u klasických zlamovacích zbraní. 

Závěry přímoběžné se používají u automatických a poloautomatických zbraní. Podrobně 

se budeme zabývat pouze závěry lůžkovými, protože jejich část je předmětem výpočtu. 

Lůžkový závěr je znázorněn na Obr. 2.5. Hlavní částí lůžkových závěrů je lůžko 

(baskule). Lůžko se skládá z čela (1), podušky lůžka (2) a hlavňového čepu (3). V čele je 

umístěno bicí ústrojí, spoušťové ústrojí a ovládání uzamykacích prvků. Hlavňový čep 

slouží ke spojení hlavně, popřípadě hlavní, s lůžkem. Při uzavření závěru se spodní plocha 

hlavně opírá o podušku lůžka a čela hlavní dosedají na čelo lůžka. 

Lůžkové závěry můžeme obecně rozdělit podle: 

 uložení hlavně v lůžku 

 počtu uzamykacích prvků 

 umístění ovládání uzamykacích prvků 

Velmi často bývá hlaveň v lůžku uložena pomocí háků. Ty jsou zpravidla zepředu 

otevřeny, aby bylo možné od sebe oddělit hlaveň a lůžko. Na Obr. 2.6 jsou zobrazeny 

příklady konstrukce tohoto způsobu spojení. 

a) jednoduchý hák s podélným uzamykacím klínem - Roux 

b) dvojitý hák s prodlouženým podélným klínem - Purdey 

c) dva háky vedle sebe se spodním klínem - Simson 

Druhým způsobem je spojení bezhákové. U tohoto způsobu spojení je hák nahrazen jiným 

tvarovým prvkem. Uzamykací výstupky (2, 3, 4) a boční čepy (1) jsou vytvořeny 

například v lůžku (Obr. 2.7).  

Obr. 2.5:  Lůžkový závěr [4]. 

Obr. 2.6: Uložení hlavně pomocí háků [4]. 
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Podle počtu uzamykacích prvků se vyskytují závěry jednoduché, dvojnásobné, 

trojnásobné a vícenásobné. Jednotlivé kategorie se od sebe odlišují počtem přídavných 

uzamčení. 

Přídavné uzamčení mají za úkol lépe ustavit vzájemnou polohu hlavně a lůžka. 

Tyto přídavná uzamčení jsou pojmenována po konstruktérech, kteří je uvedli do praxe. 

Jedná se například o Greenovo, Brennekovo nebo Scottovo přídavné uzamčení.  

Uzamykací elementy se ovládají nejčastěji temenní (Scotovou) pákou (Obr. 2.7). 

Ovládací prvek se může také nacházet v oblasti lučíku. Lučík je součást chránící 

spoušťový mechanizmus (Obr. 2.1) před nechtěným spuštěním. Jiná uspořádání nejsou 

příliš běžná. 

2.5 Brokové střelivo 

Střelivo je souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní [2]. Celek 

určený pro vložení do hlavně palné zbraně (nabití) se nazývá náboj. Stejně jako zbraně se 

střelivo může dělit podle způsobu užití na lovecké, sportovní, policejní a vojenské. 

Brokové náboje se skládají z nábojnice, zápalky, prachové náplně, zátky a hromadné 

(příp. jednotné) střely (Obr. 2.8). 

Obr. 2.8: Schéma brokový nábojnic [13]. 

Obr. 2.7: Uložení hlavně bez háků [4]. 

Scotova páka 
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Brokové nábojnice je tvořena kovovým dnem a pláštěm. V mosazném kování je zasazena 

zápalka a plastový (příp. papírový) plášť. Obsah nábojnice je uzavřen uzavírkou 

a zakroužením nebo složením části pláště do hvězdice (Obr. 2.9) [7, s. 76]. 

Zápalka je komponenta zapalující prachovou směs. Uvnitř zápalky je třaskavá směs, která 

se po nárazu úderníku vznítí a následně zapálí prachovou náplň. U brokových nábojů se 

nejčastěji používá zápalek s označením W-209 (Obr. 2.10) [7, s. 52]. 

Prachová náplň má přesně definovanou hmotnost a vlastnosti. Hoří tzv. explosivním 

hořením, které je charakteristické vznikem velkého množství plynů o vysoké teplotě 

a tlaku. Chemická přeměna se střelivinou šíří pomaleji než je rychlost zvuku. Explosivní 

hoření ovlivňuje řada faktorů jako chemické složení střeliviny, její struktura, teplota 

a tlak, při kterém k hoření dochází. Rychlost hoření lze ovlivnit přídavnými složkami. 

Základním druhem střelivin jsou v současnosti nitrocelulózové a nitroglycerinové 

bezdýmné střelné prachy [7, s. 58]. 

Zátky a chrániče broků slouží k oddělení zápalné směsi a střely (hromadné i jednotné), 

a také slouží jako těsnění proti úniku prachových plynů. Nejjednodušším příkladem zátky 

je jednoduchý plstěný válec. Má dobré mazací a čisticí účinky na hlaveň. Dalším typem 

zátek jsou plastové zátky s kontejnerem. Spodní plocha těsní plyny stejně jako plstěná 

zátka. Kontejner navíc brání přímému kontaktu broků a hlavně. Po opuštění zbraně vede 

krátký čas broky požadovaným směrem [7, s. 76]. Příklady různých typů zátek 

a kontejnerů jsou na Obr. 2.11. 

  

Obr. 2.9: Uzavření brokových nábojnic [14]. 

Obr. 2.10: Zápalka W209 [7]. 

KRYTKA 

ZÁPALKOVÁ SLOŽ 

KRYCÍ FÓLIE 

KALÍŠEK 

VNĚJŠÍ POUZDRO 

KOVADLINKA 
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V brokových nábojích se zpravidla využívá hromadná střela. Ta se skládá z určité 

gramáže broků. V závislosti na jejich průměru střela obsahuje jednotky až stovky broků. 

Velikost broků se volí v závislosti na použití. Pro sportovní účely se používají broky 

o průměru 2 – 2,5 mm, k lovu slouží broky o průměrech 2 – 5 mm [7, s. 77]. 

Jednotné střely jsou tvořeny tělesy nejrůznějších tvarů vyráběných zejména z olova. 

Nejjednodušším představitelem je koule o velikosti ráže tzv. S-Ball. Na Obr. 2.12 je střela 

složitější konstrukce. Při používání jednotných střel musí být brán zřetel na zahrdlení 

hlavně [7, s. 78].  

Speciálním druhem nábojů jsou náboje tormentační, které slouží pro testování pevnosti 

hlavní [7, s. 10]. Při výstřelu tímto nábojem je hlaveň zatížena vyšším tlakem 

než u běžných nábojů. Tormentační tlak je pro brokové náboje definován normou 

ČSN 39 5020. Jeho hodnota je 133 % pracovního tlaku běžných nábojů. V našem případě 

bude hlaveň zatěžována právě tormentačním tlakem. Pro brokové náboje je hodnota 

tormentačního tlaku 135 MPa. 

  

Obr. 2.12: Jednotná střela Brenneke [15]. 

DUTÁ ZÁTKA CHRÁNIČE BROKŮ 

PLSTĚNÁ ZÁTKA 

Obr. 2.11: Zátky a chrániče broků [18]. 
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3 Funkční cyklus zbraně 

Funkční cyklus je sled aktivit, které proběhnou mezi dvěma výstřely. Jeho průběh je 

zabezpečen základním funkčním mechanismem (závěrem). U zbraní jednoranových 

a opakovacích je ovládán střelcem, u samonabíjecích tzv. automatikou ovládanou 

pohonem [3, s. 47].  

Základní funkční cyklus postupně probíhá podle následujících kroků: 

a) odemčení závěru (pouze u systémů uzamčených) 

b) otevření závěru 

c) vytažení prázdné nábojnice z nábojové komory 

d) vyhození prázdné nábojnice ze zbraně 

e) přemístění dalšího náboje do nábojiště 

f) zasunutí náboje do nábojové komory 

g) uzavření  

h) uzamčení závěru 

Nyní popíšeme jednotlivé aktivity, jak probíhají u brokovnic. Bodem a rozumíme 

zmáčknutí Scotovy páky. Následuje bod b, tedy zlomení zbraně. Body c a d jsou 

uskutečněny za pomoci vytahovačů a vyhazovačů. Další náboj je přemístěn do nábojiště 

a zasunut do nábojové komory střelcem (body e a f). Body g a h jsou opačnou analogií 

bodů a a b.  

  

Obr. 3.1: Vyhození nábojů z nábojové komory [16]. 
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4 Rešerše možných způsobů řešení 

Při výstřelu je hlaveň vystavena velkému množství různých zatížení. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, nesmí dojít k takovému stavu, kdy hlaveň nevydrží tato zatížení a poruší se. 

Proto se budeme nejprve zabývat zatížením hlavně při výstřelu. Dále uvedeme možný 

způsob řešení, který lze použít pro výpočet tloušťky stěny hlavně. 

4.1 Zatížení hlavně při výstřelu 

Výstřel je hlavní příčinnou zatížení hlavně. Jedná se o zatížení mechanické a teplotní 

[8, s. 17]. 

Teplotní zatížení je významné zejména u zbraní automatických [8, s. 148], tedy u zbraní, 

jejichž funkční cyklus probíhá automaticky (viz. kap. 2.1). Brokovnice, jejíž hlavně 

a lůžko jsou předmětem analýzy této bakalářské práce, do této kategorie nespadá. Vliv 

teplotního namáhání zahrneme pomocí vzorce pro dynamickou mez kluzu, který je 

popsán na straně 22. Materiál zvolený pro výrobu hlavně musí, mimo mechanické 

zatížení, snášet vysoké teploty způsobené teplotním zatížením. 

Mechanické namáhání hlavně je způsobeno silovými účinky. Ty jsou vyvolány 

především působením tlaku prachových plynů [8, s. 17]. Na Obr. 4.1 jsou vidět veškeré 

síly působící na hlaveň při výstřelu. V našem případě některá působení odpadají 

(např. síla vznikající při pohybu střely hlavní), jiná neuvažujeme kvůli zjednodušení 

řešení (např. kmitání hlavně). 

 

V důsledku zatížení hlavně tlakem plynů vznikají tři silové účinky působící na hlaveň  

[8, s.  17]. 

Prvním z nich je síla působící na dno nábojové komory - FD. V našem případě je dno 

komory tvořeno čelem závěru (viz. Obr. 2.5). Zmíněnou komponentu v práci 

neanalyzujeme, a proto se touto silou dále nebudeme zabývat. 

Druhým silovým účinkem je síla na kuželovou část nábojové komory - FK. Tento úsek 

je vidět na Obr. 2.3. Tato síla se vypočítá dle vztahu (1): 

𝐹𝐾 = (𝑆𝐷 − 𝑆) × 𝑝𝐷 (1) 

FK [N] – síla působící na kuželovou část komory 

SD [m
2] – plocha dna nábojové komory 

S [m2] – plocha příčného řezu vývrtu hlavně 

pD [Pa] – tlak plynů v nábojové komoře 

Vliv této síly budeme ve výpočtu uvažovat. 

Obr. 4.1: Silové zatížení hlavně [8]. 
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Třetím druhem je tlakové namáhání stěny hlavně. Hodnoty tlaku se v jednotlivých 

příčných řezech hlavně mění. Průběh tlaku v závislosti na dráze je vidět na Obr. 4.2. 

Oblast zatížená tlakem je vždy mezi dnem nábojové komory a dnem střely. Jednotlivé 

příčné řezy jsou tedy zatěžovány postupně, jak se střela pohybuje hlavní. Tlak nabývá 

maximálních hodnot v daném průřezu právě v okamžiku, kdy tímto místem prochází dno 

střely. 

Jednotlivé křivky na Obr. 4.2 označují průběhy tlaků za různých podmínek v závislosti 

na vzdálenosti od počátku hlavně. Tlak běžného náboje je označen pSN, tlak 

tormentačního náboje pT. Konstrukční tlak pK se vypočítá vynásobením tormentačního 

tlaku a součinitele bezpečnosti kB. 

 

4.2 Metodika výpočtu hlavně 

Při pevnostním výpočtu hlavně můžeme využívat jak analytický přístup, tak i MKP. 

Analytický přístup můžeme volit v případech, kdy lze hlaveň zjednodušit tlustostěnnou 

válcovou nádobu. Problematika válcových těles byla probrána v předmětu 

Pružnost a pevnost II a její popis můžeme najít ve skriptech tohoto předmětu 

[9, s. 94-108]. Předpoklady pro toto zjednodušení jsou dle [8, s. 90]: 

 tlak prachových plynů i vnější tlak jsou rovnoměrné a osově symetrické 

 materiál hlavně je homogenní a izotropní 

 nádoba zachovává válcový tvar před, při i po deformaci 

 nedochází k deformaci rovinných průřezů 

 částice, zatížené vnějšími silami, jsou v rovnováze 

 teplotní zatížení hlavně je osově symetrické 

 teplotní zatížení působí nezávisle na mechanickém zatížení 

 účinky teplotního a mechanického zatížení se sčítají 

Pokud všechny tyto předpoklady platí, můžeme využívat vzorců odvozených pro válcové 

těleso. Pro získání tečného a radiálního napětí, způsobeného mechanickým namáháním, 

Obr. 4.2: Průběhy tlaků v hlavni [8]. 
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si musíme nejprve určit integrační konstanty. Tyto konstanty vypočítáme pomocí 

okrajových podmínek. V našem případě to jsou podmínky: 

 𝑟 = 𝑟1:                       𝜎𝑟 = −𝑝𝑇   (2) 

 𝑟 = 𝑟2:                       𝜎𝑟 = 0   (3) 

r1 – vnitřní průměr hlavně 

r2 – vnější průměr hlavně 

pT – tormentační tlak 

 

V hlavni vzniká i osové napětí vlivem sil zobrazených na Obr. 4.1. Pro malorážové zbraně 

(tedy i pro brokovnice) se toto napětí zanedbává, protože minimálně ovlivňuje 

vypočtenou hodnotu tloušťku stěny [8, s. 93]. 

Z vypočtených hodnot tangenciálního a radiálního napětí určíme napětí redukované. 

V praxi se využívá teorie HMH, protože nejvíce odpovídá skutečným poměrům v hlavni. 

Hodnota redukovaného napětí je největší na vnitřní straně hlavně [8, s. 97]. 

Redukované napětí v hlavni by nemělo překročit dovolené napětí, které se volí 

v závislosti na typu hlavně. U malorážových zbraní je to mez kluzu. Zpravidla se však 

používá dynamická mez kluzu, která zohledňuje rychlost zatěžování hlavně a vliv teploty 

[8, s. 95]. Pro určení dynamické meze kluzu lze využít vzorec: 

𝜎𝐾𝐷 = 0,88 × 𝜎𝑘 + 165   (4) 

σKD [MPa] – dynamická mez kluzu 

σK [MPa] – mez kluzu 

Metoda konečných prvků nachází využití v případech, kdy již nejsou splněny 

předpoklady pro analytický přístup. Jedná se zejména o: 

 oblasti tvarových změn (místa uložení hlavňových ústrojí, nábojová komora, 

apod.) 

 oblasti osově nesymetrických tvarových změn 

 oblast okolo střely 

 konce hlavně 

 řešení teplotního pole mimo ustálený teplotní režim 

V našem případě se zabýváme oblastí nábojové komory a uložení hlavní v lůžku. Právě 

v těchto oblastech jsou porušeny předpoklady umožňující použití zjednodušeného 

modelu tlustostěnné válcové nádoby. Proto výpočty provádíme pomocí MKP. 

Obr. 4.3: Schéma zatížení válcové nádoby tlakem. 

pT 
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Obr. 4.4: Porovnání řezů válcové nádoby (dole) a sestavy lůžka s hlavněmi (nahoře). 
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5 Výpočtový model 

Ve výpočtovém modelu se budeme zabývat zatížením hlavní a lůžka zbraně při výstřelu. 

Vzhledem k tvarové komplikovanosti všech součástí budeme využívat principu metody 

konečných prvků (dále jen MKP). Často se můžeme také setkat s anglickým označením 

této metody FEM – finite element method. 

5.1 Princip metody MKP 

Metoda konečných prvků vznikla a výrazně se rozšířila v 2. polovině 20. století. 

Důvodem vzniku byla potřeba nalézt způsob, jak řešit složité úlohy ve strojírenství a jeho 

dalších odvětvích. Základem MKP je Lagrangeův princip. Ten říká, že těleso je 

v rovnováze, pokud je celková potenciální energie deformace minimální. V současné 

době tohoto principu využívá široká škála specializovaných softwarů, např. ANSYS, 

Abaqus, Comsol a další. 

Podle druhého bodu zadání této práce budeme deformačně napěťovou analýzu provádět 

v programu ANSYS. 

Charakteristickým rysem MKP je rozdělení spojité oblasti na množinu prvků konečných 

rozměrů, čímž vznikne síť (Obr. 5.1). 

Každý prvek sítě je charakterizován tvarem, dimenzí a počtem uzlů. Uzly sítě jsou body, 

do kterých se promítnou okrajové podmínky (popsány v kap. 5.5). Neznámé parametry 

(např. posuvy a natočení) zjišťujeme rovněž pro tyto body. 

5.2 Model geometrie 

Geometrie použité pro výpočtové modely byly poskytnuty pobočkou Brno rifles ČZUB. 

K dispozici jsme dostali 3D modely lůžka a hlavně brokovnice. Vzhledem k ochraně  

know-how firmy nemůžeme uvést, o jaký typ brokovnice se jedná.  

Obr. 5.1: Rozdělení spojité oblasti [17]. 
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Pokud je to možné, je vhodné geometrii před výpočtem upravit. Těmito úpravami 

získáme model, který je méně náročný pro výpočet. Je nutné si však zvolit oblast zájmu. 

Následné úpravy geometrie provádíme tak, aby neměly na tuto oblast vliv. 

V našem případě jsme využili toho, že je model symetrický a maximální tlak na hlaveň 

působí v nábojové komoře. Provedli jsme výpočty na původní a upravené geometrii. 

Z výsledků jsme zjistili, že provedené změny nemají na naši oblast zájmu vliv. 

Modely vytvořené 3D modeláři zcela neodpovídají skutečně vyrobeným součástem. 

Modely jsou vytvořeny v nominálních rozměrech, ale výroba má pouze určitou přesnost. 

Dochází tedy k rozměrovým odchylkám. Nástroj, také není schopen vytvořit ostrou 

vnitřní hranu tak, jak je vytvořena na modelu. V místech, kde docházelo k velké 

koncentraci napětí, jsme proto na modelu vytvořili rádiusy, abychom se přiblížili realitě. 

Nejmenší rádius nástroje je 0,5 mm. Tato zaoblení byla aplikována na model. 

Obr. 5.3: Upravená geometrie. 

Obr. 5.2: Původní geometrie. 

Obr. 5.4: Geometrie bez vytvořených rádiusů (vlevo) a s přidanými rádiusy (vpravo). 
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5.3 Model materiálu 

Model materiálu nám umožňuje nastavit chování daného materiálu v programu. V našem 

případě pracujeme s legovanou ocelí. Jedná se o materiál  42CrMo4 (značení dle 

ČSN: 15 142). Tabulka 5.1 obsahuje hodnoty získané při tahové zkoušce dle 

ČSN EN 10002-1. Záznam této zkoušky nám poskytla stejně jako geometrii ČZUB. 

Tabulka 5.1 

Yongův 

modul 

E [GPa] 

Smluvní mez kluzu 

Rp0.2 [MPa] 

Mez 

pevnosti 

Rm [MPa] 

Tažnost 

At [%] 

Kontrakce 

Z [%] 

205,66 898,75 986,63 22,36 40,06 

Program ANSYS umožňuje mnoho způsobů, jak nastavit chování materiálu. 

Nepředpokládáme, že napětí výrazně překročí mez kluzu. Tento předpoklad je založen 

na skutečnosti, že skutečná hlaveň vydržela toto zatížení. Z tohoto důvodu definujeme 

chování materiálu jako lineárně elastické a v programu použijeme možnost Isotropic 

Elasticity. Pokud by překročení meze kluzu bylo vysoké, museli bychom použít složitější 

definici chování materiálu, např. Bilinear Isotropic Hardening. 

Isotropic Elasticity je model, pro jehož definování potřebujeme pouze dvě hodnoty. První 

z nich je Poissonův poměr, druhým je Yongův modul neboli modul pružnosti. V tahovém 

diagramu je tento model materiálu reprezentován přímkou. Počáteční bod této přímky je 

v počátku souřadného systému, její sklon je dán modulem pružnosti. Napětí je tedy přímo 

úměrné přetvoření. 

5.4 Síť a její konvergence  

Síť použitá pro výpočet je tvořena dvěma typy objemových prvků. 

Prvky typu SOLID186 (hexaedr) jsou dvacetiuzlové kvadratické objemové prvky. Prvky 

typu SOLID187 (tetraedr) jsou desetiuzlové kvadratické objemové prvky. Neznámé 

u obou typů tvoří uzlové posuvy ve třech navzájem kolmých směrech (Obr. 5.5).  

Hustota sítě je pro řešení velmi důležitá. Můžeme volit různé velikosti prvků, a tím přímo 

ovlivňovat čas výpočtu. Pokud použijeme velmi jemnou síť, získáme přesné výsledky, 

ale výpočtový čas bude vysoký. Při užití hrubé sítě se čas výpočtu výrazně zkrátí, může 

však dojít ke značnému zkreslení výsledků. Z těchto důvodů je vhodné síť generovat tak, 

aby byla jemnější v místech našeho zájmu. Je také nutné provést kontrolu konvergence 

sítě.  
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Při kontrole konvergence sítě provádíme výpočty se sítěmi s různou velikostí prvků. 

Určíme si veličiny, které chceme pozorovat, např. napětí a zjistíme hodnoty těchto 

veličin. Pokud je odchylka hodnot získaných při výpočtu s danou sítí 1-5 % od hodnot 

získaných při výpočtu s nejjemnější použitou sítí, prohlašujeme, že daná síť je použitelná. 

V následujících tabulkách je provedena kontrola konvergence sítě v jednotlivých 

kritických oblastech zjištěných při výpočtu. Popis kritických oblastí a jejích umístění 

na modelu je uvedené v kap. 7. Použitá síť je zvýrazněna šedě. 

Tabulka 5.2 Kontrola konvergence sítě – zatížení dolní hlavně tlakem. 

Číslo 
sítě 

Počet 
elementů 

Maximální hodnota redukovaného napětí 

Oblast I_D [MPa] Rozdíl [%] Oblast II_D [MPa] Rozdíl [ %] 

1 76 489 907 - 1 070 - 

2 86 410 1 080 19,1 1 097 2,5 

3 115 928 1 121 3,8 1 052 -4,1 

 

Tabulka 5.3 Kontrola konvergence sítě – zatížení horní hlavně tlakem. 

Číslo 
sítě 

Počet 
elementů 

Maximální hodnota redukovaného napětí 

Oblast III_H [MPa] Rozdíl [%] 

1 73 576 995 - 

2 83 700 1 010 1,0 

3 200 620 988 -1,0 

 

Tabulka 5.4 Kontrola konvergence sítě – zatížení dolní hlavně tlakem a silou 

na kuželovou část komory. 

Číslo 
sítě 

Počet 
elementů 

Maximální hodnota redukovaného napětí 

Oblast I_D [MPa] Rozdíl [%] Oblast II_D[MPa] Rozdíl [ %] 

1 76 489 997 - 1 061 - 

2 120 352 1 234 23,8 1 041 -1,9 

3 146 339 1 242 0,6 1 037 -0,4 

 

Obr. 5.5: Prvek typu SOLID187 (vlevo) a SOLID186 (vpravo). 



28 

 

Tabulka 5.5 Kontrola konvergence sítě – ztížení horní hlavně tlakem a silou 

na kuželovou část komory. 

Číslo 
sítě 

Počet 
elementů 

Maximální hodnota redukovaného napětí 

Oblast III_H [MPa] Rozdíl [%] Oblast V_H [MPa] Rozdíl [ %] 

1 76 489 1 163 - 1 043 - 

2 125 623 1 461 25,6 984 -5,7 

3 200 620 1 449 -0,8 985 0,1 

5.5 Model okrajových podmínek 

Okrajové podmínky můžeme rozdělit na dva základní typy, a to na silové a deformační. 

5.5.1 Silové okrajové podmínky 

Silové okrajové podmínky simulují silové zatížení modelu. V našem řešení budeme 

uvažovat tlakové zatížení na vnitřní straně hlavně, a dále pak sílu na kuželovou část 

komory (FK). Zatížení budeme aplikovat na horní a spodní hlaveň, čímž budeme 

simulovat výstřely z daných hlavní. Nejprve provedeme výpočty pouze se zatížením 

od tormentačních tlaků, poté přidáme i FK. Hlaveň musí být samonosná, proto při prvním 

výpočtu uvažujeme pouze tlakové zatížení. 

Tlakové zatížení od brokových tormentačních nábojů je 135 MPa. Jeho průběh v hlavni 

jsme již rozebrali v kap. 4.1. Po konzultaci s Ing. Koutným (konstruktér ČZUB) jsme 

průběh tlaku značně zjednodušili. Od počátku hlavně do vzdálenosti 95 mm jsme zadali 

maximální hodnotu tormentačního tlaku, a to 135 MPa. V oblasti mezi 95 mm a 120 mm 

jsme zvolili lineární pokles tlaku z maximální hodnoty na hodnotu 50 MPa. Plochy 

zatížené touto okrajovou podmínkou jsou na Obr. 5.6.  

 

Síla působící na kuželovou část komory vzniká v důsledku zatížení tormentačním tlakem. 

Předpokládáme, že tlak působící v hlavni je hydrostatický. FK se v našem případě 

vypočítá dle rovnice (1): 

𝐹𝐾 = (𝑆𝐷 − 𝑆) × 𝑝𝑇 = (
𝜋×𝑑1

2

4
−

𝜋×𝑑2

4
) × 𝑝𝑇 = (

𝜋×20,32

4
−

𝜋×18,32

4
) × 135 = 8 185𝑁  (5) 

FK [N] – síla působící na kuželovou část komory 

SD [mm2] – plocha dna nábojové komory 

S [mm2] – plocha příčného řezu vývrtu hlavně 

Obr. 5.6: Tlakové zatížení dolní (vlevo) a horní (vpravo) hlavně. 
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pT [MPa] – tormentační tlak 

d1 [mm] – průměr nábojové komory 

d [mm] – průměr vývrtu hlavně 

 

Protože používáme zjednodušený model geometrie, musíme náležitě upravit i silové 

okrajové podmínky. Kuželová plocha, zatížená tlakem, má poloviční povrch. 

Proto i FK budeme zadávat poloviční, a to 4 093 N. Síla FK zatěžuje plochy zvýrazněné  

na Obr. 5.8. 

 

5.5.2 Deformační okrajové podmínky 

Deformační okrajové podmínky simulují interakce modelu s okolím. Používají se také 

v případě, kdy je geometrický model upravený a je třeba zanést vliv těchto změn. 

V našem případě nás bude nejvíce zajímat, jak je omezen pohyb lůžka.  

Jak již bylo řečeno výše, můžeme použít symetrii modelu. Na plochy řezu je aplikována 

podmínka Frictionless Support. Tuto podmínku také použijeme v oblastech, kde dochází 

ke kontaktu hlavně s rámem zbraně (Obr. 5.9). Při použití této podmínky zamezíme 

deformacím v kolmých rovinách ke zvoleným plochám.  

Obr. 5.7: Průměry d a d1 v řezu hlavní. 

Obr. 5.8: Silové zatížení dolní (vlevo) a horní (vpravo) hlavně. 
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Mezi lůžkem a rámem zbraně je v normálném směru k ploše řezu vůle 0,5 mm. 

Předpokládáme, že k vymezení této vůle nedojde, a proto nedefinujeme žádné okrajové 

podmínky zohledňující tuto vůli. 

5.6 Model kontaktů 

Kontakty simulují vzájemné působení jednotlivých částí modelu. 

Prvním druhem kontaktu využitého ve výpočtovém modelu je Bonded. Tento typ 

kontaktu zamezuje veškerým posuvům mezi plochami (případně hranami nebo body), 

na které je aplikován. V našem případě použijeme tento kontakt v místech závitu  

(viz Obr. 5.10). Závit je bezpečně nerozebiratelný, jelikož je zajištěn lepidlem. 

Druhým typem kontaktu, který využijeme, je Frictionless. Tento kontakt zamezuje 

proniknutí ploch do sebe, umožňuje však, aby se od sebe oddálily. Použijeme jej na vodicí 

plochy mezi hlavněmi a lůžkem, kde předpokládáme zanedbatelný vliv tření  

(viz Obr. 5.12).  

Lůžko 

Hlavně 

Obr. 5.10: Kontaktní plochy kontaktu Bonded. 

Obr. 5.9: Deformační okrajové podmínky definované kvůli symetrii (vlevo) 

a simulující kontakt rámu a lůžka zbraně (vpravo). 



31 

 

Při montáži je hlavěň zašroubována do lůžka po doraz na čelní rovinné ploše. 

Tuto skutečnost také zohledníme typem kontaktu Frictionless (viz Obr. 5.11).   

Lůžko 

Hlavně 

Obr. 5.12: Kontaktní plochy kontaktu Frictionless pro vodicí plochy. 

Obr. 5.11: Kontaktní plochy kontaktu Frictionless pro dosedací plochy. 
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6 Teoretický úvod do hodnocení mezních stavů 

Než se budeme zabývat jednotlivými výsledky získanými simulacemi v programu, je 

třeba si uvědomit, vůči jakým mezním stavům (dále jen MS) budeme sestavu kontrolovat.  

Nejprve nás bude zajímat MS pružnosti. Při tomto MS přechází elastická deformace 

v deformaci plastickou. Ta je v tomto případě nežádoucí. 

Dále je vhodné zohlednit to, že se ze zbraně střílí opakovaně. Je zde tedy možnost, že by 

mohlo dojít k MS únavové pevnosti. Bohužel však nemáme k dispozici potřebné údaje 

o materiálu, a proto uvedeme jenom obecný postup, jak tento MS hodnotit. 

6.1 Kontrola mezního stavu pružnosti 

Jak již bylo řečeno výše, k meznímu stavu pružnost dochází, pokud v součásti vzniknou 

plastické deformace [10, s. 7]. V našem případě je v součásti trojosá napjatost. Je proto 

třeba určit redukované napětí.  

K určení redukovaného napětí můžeme využít dvou podmínek plasticity a to podmínku 

HMH (Hencky, Huber, Mises) nebo podmínku maxτ. 

Podle podmínky HMH mezní stav pružnosti při monotónním ztěžování materiálu 

v základním strukturním stavu z nezatíženého stavu nastane, když oktaedrické napětí 

dosáhne mezní hodnoty τok, které je materiálovou charakteristikou [10, s. 261]. 

Podle podmínky maxτ mezní stav pružnosti při monotónním ztěžování materiálu 

v základním strukturním stavu z nezatíženého stavu nastane, když maximální smykové 

napětí dosáhne mezní hodnoty τMk, které je materiálovou charakteristikou [10, s. 258].  

V programu ANSYS jsou již implementovány algoritmy pro výpočet redukovaného 

napětí. Pro podmínku plasticity HMH je to funkce Equivalent Stress, pro podmínku maxτ 

funkce Stress Intensity. 

V kap. 4.2 jsme uvedli, že realitě nejvíce odpovídá podmínka plasticity HMH. 

Pro vykreslení rozložení napětí proto budeme používat funkci Equivalent Stress. 

6.2 Algoritmus kontroly mezního stavu únavové pevnosti 

Únavové porušování je charakteristické tím, že k němu dochází, i když napětí v součásti 

nepřekračuje mez kluzu. Typickým příkladem únavového porušování je ohyb za rotace. 

Příčinou únavových lomů je nevratná plastická deformace (při nízkých úrovních 

napjatosti v mikroobjemech materiálu, při vyšších úrovních v makroobjemech 

materiálu). Poškození vzniklé při jednom cyklu může být zanedbatelné, nicméně 

kumulování těchto poškození vede k porušení součásti [9, s. 195]. 

Chování materiálu při cyklickém zatěžování zobrazuje Wöhlerova křivka, která vyjadřuje 

závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do lomu.  

Charakter zatěžování hlavně by se dal určit jako po blocích neharmonický zátěžný cyklus. 

Pokud budeme uvažovat, že zbraň nevystřelí více než 105 krát, jedná se o nízkocyklickou 

únavu.  

V případě nízkocyklické  únavy pro hodnocení MS není vhodné využívat Wöhlerovu 

křivku hlavně ze dvou důvodů. Prvním je malý sklon křivky ve sledované oblasti. 
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Druhým je vznik velkých plastických deformací vedoucích k rozdílům mezi smluvní 

hodnotou amplitudy napětí σa a skutečného napětí [9, s. 208]. 

Při cyklickém zatěžování dochází ke změnám mechanických vlastností. Informace 

o mechanickém chování materiálu získáme z hysterezních smyček, které zobrazují 

závislost napětí na přetvoření. Na Obr. 6.1 jsou zobrazeny tři druhy přetvoření, ke kterým 

dochází. Celkové přetvoření εa je součtem plastického přetvoření εap a elastického 

přetvoření εae. 

V oblasti nízkocyklické únavy je pro životnost určující veličinou plastická složka celkové 

deformace εap. Závislost εap a Nf (celková doba do lomu) je popsána Manson-Coffinovým 

zákonem. Prakticky je však velmi obtížné měřit plastickou složku přetvoření, a proto se 

vychází ze přetvoření celkového [11, s. 19]. 

 𝜀𝑎 = 𝜀𝑎𝑒 + 𝜀𝑎𝑝 =
𝜎𝑓

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀𝑓 (2𝑁𝑓)𝑐 (6) 

εae – elastické přetvoření 

εap – plastické přetvoření 

σf – cyklická mez pevnosti 

E – modul pružnosti 

Nf – počet cyklů 

b – exponent únavové pevnosti, b≈-0,09 

εf – cyklická tažnost 

c – exponent cyklické tažnosti, c≈-0,6 

  

Obr. 6.1: Schéma hysterezní smyčky napětí-deformace [11]. 



34 

 

7 Vyhodnocení pozorovaných veličin 

V této kapitole se budeme věnovat vyhodnocování pozorovaných veličin. Nejdůležitější 

pro nás budou hodnoty redukovaného napětí. Pro jejich vykreslení použijeme funkci 

Equvivalent Stress, která odpovídá podmínce plasticity HMH. 

Dále budeme sledovat deformaci ve směru normály roviny řezu symetrie tedy deformace 

ve směru osy y. Tato hodnota je pro nás důležitá zejména kvůli nastavení deformačních 

okrajových podmínek a případnému vymezení vůle mezi lůžkem a rámem zbraně. 

Nejprve jsme model zatížili pouze tormentačním tlakem a v dalších případech i osovou 

silou. Aplikace silových okrajových podmínek je na Obr. 5.6 a Obr. 5.8. 

7.1 Zatížení tormentačním tlakem 

Každá z hlavní, spodní a horní, jsou zatíženy tlakem. Zopakujme, že hodnota 

tormentačního tlaku brokového náboje je 133 %. Na model jsme tedy aplikovali zatížení 

135 MPa.  

Hodnota redukovaného napětí nesmí překročit dynamickou mez kluzu. Ta se vypočte 

podle vzorce (4). 

𝜎𝐾𝐷 = 0,88 × 𝜎𝑘 + 165 = 0,88 × 898,75 + 165 = 956 𝑀𝑃𝑎 (8) 

7.1.1 Tlakové zatížení spodní hlavně 

Při zatěžování spodní hlavně tormentačním tlakem jsme nejprve provedli výpočet 

na modelu s jemnou sítí, abychom odhalili případná kritická místa. Geometrie modelu 

nebyla nijak upravena. Z výsledku výpočtu na Obr. 7.1 a Obr. 7.2 je patrné, že při tomto 

způsobu zatížení se objevují dvě místa, kde je překročena dynamická mez kluzu.  

 

Kritické místo I_D 

Obr. 7.1: Rozložení redukovaného napětí v MPa při zatížení spodní hlavně tlakem. 
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V kritickém místě I_D jsme pro další výpočty vymodelovali rádius 0,5 mm simulující 

nejmenší poloměr výrobního nástroje. Dále jsme zjemňovali síť a ověřovali její 

konvergenci. Detail rozložení redukovaného napětí je na Obr. 7.3. Z výsledku je patrné, 

že v koncentrátoru napětí byla překročena dynamická mez kluzu přibližně o 135 MPa. 

Dochází i k překročení meze pevnosti materiálu, která činí 986 MPa.  

V oblasti kritického místa II_D jsme pouze zjemňovali síť a ověřovali její konvergenci. 

Po ověření konvergence jsme získali hodnotu maximálního redukovaného napětí 

Kritické místo II_D 

Obr. 7.3: Detail rozložení redukovaného napětí v MPa v kritickém místě I_D. 

Obr. 7.2: Rozložení redukovaného napětí v MPa při zatížení spodní hlavně tlakem. 
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1 052 MPa. Tato hodnota překračuje dynamickou mez kluzu přibližně o 100 MPa. 

Rovněž byla překročena i mez pevnosti materiálu. Nárůst napětí v této oblasti je 

zapříčiněn zeslabením stěny hlavně. Detail této oblasi je na Obr. 7.4. 

7.1.2 Tlakové zatížení horní hlavně 

Při tomto výpočtu jsme postupovali obdobně jako v přechozím případě. Výsledky 

výpočtu a zvýrazněná riziková místa jsou na Obr. 7.5 a Obr. 7.6.  

 

 

Obr. 7.4: Detail rozložení redukovaného napětí v MPa v kritickém místě II_D. 

Obr. 7.5: Rozložení redukovaného napětí v MPa při zatížení horní hlavně tlakem. 

Kritické místo I_H 

Kritické místo II_H 
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V bezprostředních blízkostech oblastí I_H a II_H jsou definovány deformační okrajové 

podmínky. Podle Saint-Venantova principu není v blízkosti těchto náhrad vhodné 

odečítat hodnoty sledovaných veličin, proto se těmito místy nebudeme blíže zabývat.  

Oblast III_H je velmi podobná oblasti II_D. Opět zde dochází k nárůstu napětí kvůli slabé 

stěně hlavně. Také dochází k překročení dynamické meze kluzu a meze pevnosti. Detail 

je zobrazen na Obr. 7.7. 

Při zatížení hlavní tlakem jsme zjistili, že v obou případech dochází k překročení 

dynamické meze kluzu a meze pevnosti ve vyznačených kritických místech. 

  

Obr. 7.6: Rozlotění redukovaného napětí v MPa při zatížení horní hlavně tlakem. 

Kritické místo III_H 

Obr. 7.7: Detail rozložení redukovaného napětí v MPa v kritickém místě III_H. 
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7.2 Zatížení tormentačním tlakem a silou v ose hlavně 

Nyní budeme hlaveň zatěžovat tormentačním tlakem a silou na kuželovou část 

komory FK. Jak již bylo pospáno v kap. 5.5.1 síla FK má hodnotu 4 093 N, hodnota 

tormentačního tlaku zůstává neměnná, a to 135 MPa. Simulovat budeme opět výstřel 

ze spodní a horní hlavně. 

7.2.1 Simulace výstřelu ze spodní hlavně 

Model jsme zatížili silovými okrajovými podmínkami, jak je uvedeno výše. Pro první 

výpočet jsme použili model bez vymodelovaných rádiusů s jemnou sítí v oblasti dolní 

hlavně a lůžka. Z výsledků jsme určili kritická místa (viz Obr. 7.8).  

Obr. 7.8: Průběh redukovaného napětí v MPa při simulaci výstřelu ze spodní hlavně. 

Kritické místo II_D 

Kritické místo I_D 
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V oblasti I_D je maximální hodnota redukovaného napětí 1 242 MPa. V tomto místě jsme 

domodelovali 0,5mm zaoblení simulující poloměr zaoblení nástroje pro obrábění. 

I po této úpravě je místo stále koncentrátorem napětí. Tato skutečnost způsobuje nárůst 

napětí. Dochází ke překročení dynamické meze kluzu o 286 MPa a také meze pevnosti 

materiálu, která činí 986 MPa. Detail oblasti I_D je zobrazen na Obr. 7.9.  

V oblasti II_D je hodnota maximálního redukovaného napětí 1 037 MPa. V tomto místě 

je hlaveň nejtenčí. Také je omezena deformace hlavně lůžkem, což vede k lokálním 

nárůstům napětí. Detail této oblasti je na Obr. 7.10. Stejně jako v předchozím případě 

dochází k překročení dynamické meze kluzu i meze pevnost materiálu.  

Obr. 7.9: Detail rozložení redukovaného napětí v MPa v místě I_D. 

Obr. 7.10: Detail rozložení redukovaného napětí v MPa v místě II_D. 
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7.2.2 Simulace výstřelu z horní hlavně 

Při simulaci výstřelu z horní hlavně postupujeme obdobně. Nejprve jsme opět provedli 

výpočet na geometrii bez vymodelovaných rádiusů s jemnou sítí v oblasti lůžka a horní 

hlavně (viz Obr. 7.11 a Obr. 7.12).  

 

  

Obr. 7.11: Průběh redukovaného napětí v MPa při simulaci výstřelu z horní hlavně. 

Kritické místo II_H 

Kritické místo I_H 

Kritické místo III_H 

Kritické místo IV_H 
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Jak si můžeme všimnout na Obr. 7.11 a Obr. 7.12, při výstřelu z horní hlavně se objevuje 

více kritických míst než při simulaci výstřelu ze spodní hlavně. Kritická místa I_H, II_H 

a IV_H se nacházejí v bezprostřední blízkosti deformačních okrajových podmínek. 

Na základě Saint-Venantova principu nebudeme tato místa analyzovat. Zaměříme pouze 

na místa III_H a V_H. V těchto oblastech jsme prováděli zjemňování sítě a kontrolu její 

konvergence. 

Oblast III_H se nachází v blízkosti otvoru a přechodu ploch, na jehož rozhraní byl 

vytvořen rádius 0,5 mm (viz Obr. 7.13). V této oblasti se nenachází žádná deformační 

okrajová podmínka. Hodnota maximálního napětí dosahuje 1 449 MPa.  

Obr. 7.12: Průběh redukovaného napětí v MPa při simulaci výstřelu z horní hlavně. 

Kritické místo V_H 

Obr. 7.13: Rozložení redukovaného napětí v MPa v místě III_H. 
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Druhým rizikovým místem je oblast V_H. Jedná se o vnitřní stanu horní hlavně. Detail 

této oblasti je na Obr. 7.14. Stěna hlavně je zde velmi tenká a deformace hlavně je opět 

omezena lůžkem. Redukované napětí dosahuje maximální hodnoty 985 MPa.  

 Při simulaci výstřelu z horní hlavně překročila hodnota redukovaného napětí v obou 

kritických místech dynamickou mez kluzu, která je 956 MPa. Mez pevnosti materiálu 

je 986 MPa. Rozdíl mezi maximálním redukovným napětí v místě V_H a meze pevnosti 

materiálu je pouze 1 MPa. Vzhledem k malému rozdílu tedy předpokládáme, 

že k překročení meze pevnosti dojde také v obou kritických místech, na která jsme se 

zaměřili. 

7.3 Kontrola deformací 

Při všech výpočtech nebyla deformace lůžka ve směru osy y větší než 0,3 mm. Vůle mezi 

lůžkem a rámem zbraně je 0,5 mm. K vymezení vůle tedy nedochází. Náš předpoklad 

při volbě deformačních okrajových podmínek byl správný. 

7.4 Omezení modelu 

Námi získané výsledky můžou být ovlivněny mnoha faktory. Jako první z nich uveďme 

model materiálu. Pro výpočty byl použit lineárně elastický model materiálu, který 

nezohledňuje přechod elastické deformace v plastickou. Pro přesnější výsledky by tedy 

bylo vhodné zvolit bilineárně elastický případně multilineárně elastický model materiálu. 

Dalším omezením je nastavení deformačních okrajových podmínek. V blízkosti těchto 

náhrad skutečných kontaktů nemůžeme podle Saint-Venantova principu odečítat 

směrodatné hodnoty sledovaných veličin. Vhodnější by bylo model doplnit o části rámu 

zbraně, se kterými je lůžko v kontaktu. Na příslušných plochách bychom následně 

vytvořili model kontaktů. 

  

Obr. 7.14: Rozložení redukovaného napětí v MPa v místě V_H. 
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Model silových okrajových podmínek je také značně zjednodušený. Zejména se jedná 

o průběh tormentačního tlaku po délce hlavně. Námi použité nastavení bylo zvoleno 

po konzultaci s Ing. Koutným (konstruktér ČZUB). Ideální by však bylo změřit průběh 

tlaků v hlavni u konkrétní zbraně. 
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8 Závěr 

Z informací poskytnutých ČZUB a základě rešeršní studie jsme vytvořili výpočtové 

modely simulující různé stavy zatížení horní a dolní hlavně. 

Z výsledků deformačně napěťové analýzy vyplývá, že v mnoha případech došlo nejen 

k překročení dynamické meze kluzu, ale i k překročení meze pevnosti materiálu. Podle 

námi zadaných parametrů by tedy zbraň neměla vydržet zkoušku tormentačními náboji. 

Ze zkušenosti však víme, že zbraň touto zkouškou prošla. Odlišnost našeho výsledku 

a reality může být ovlivněna mnoha faktory, jako např. volba materiálového modelu 

nebo nastavení okrajových podmínek. 

Na základě námi vytvořeného výpočtového modelu lze sestavit přesnější model a tím 

získat výsledky bližší skutečnosti.  
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