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ABSTRAKT 

Studie pojednává o technologii výroby součásti plášť hlavně „ocel sport“ 
z tyčového polotovaru. Jedná se o součást finální sestavy krátké ruční palné zbraně 
– revolveru ALFA steel model Sport české společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. 
V úvodu rešerše je vysvětlena základní problematika strojního obrábění (historický 
vývoj strojního obrábění, vývoj nástrojových materiálŧ, frézování a obrábění děr). 
Dále předkládá vysvětlení k obecnému rozdělení zbraní a analýze technologičnosti 
pláště hlavně. Následující rozbor technologického postupu součásti charakterizuje 
postup výroby pláště hlavně ve výše uvedené společnosti. Poslední část studie 
poukazuje na moţné návrhy zlepšení výroby a racionalizačních opatření. 

 

Klíčová slova  

Výroba, technologie, plášť hlavně, zbraň, revolver, CNC obráběcí centrum 

 

ABSTRACT 

The study deals with technology of "sport steel" barrel shroud part made from 
a rod semi-product. It makes part of final assembly of a short firearm - ALFA steel 
revolver, Sport model, of ALFA - PROJ, Ltd. Czech company. Recherche 
introduction explains basic tooling (its history, tool material's development, milling 
and hole machining). Furthermore, it is submits an explanation to general arms 
division and analysis of barrel shroud technology suitability. The following 
technology process analysis describes the barrel shroud manufacturing process in 
the aforementioned company. Study's last part shows possible suggestions for 
manufacturing improvements and rationalizing measures. 
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ÚVOD 

Tato studie se zabývá podrobným rozborem technologie výroby pláště hlavně 
Sport z korozivzdorné oceli a návrhem dílčích racionalizačních opatření. 

Plášť hlavně Sport je součást finální sestavy krátké ruční palné zbraně, 
konkrétně revolveru ALFA steel, modelu Sport, jehoţ výrobcem je česká společnost 
ALFA - PROJ spol. s r.o. Revolver se vyrábí v ráţi .22 Long Rifle (dále jen .22 LR), 
.22 Winchester Magnum Rimfire (dále jen .22 WMR), .32 Smith&Wesson (dále jen 
.32 S&W), 9 mm Luger, .38 Special či .357 Magnum [1]. 

Ilustrační obrázek krátké ruční palné zbraně ALFA steel model Sport je na  
obr. 0.1. 

 

ALFA - PROJ spol. s r.o. – profil společnosti: 

Tradiční výrobce zbraní ALFA - PROJ spol. s r.o. byla zaloţena v roce 1993 jako 
česká společnost s ručením omezeným. Předmět činnosti firmy zahrnuje výrobní 
i obchodní činnost a firma zaměstnává v oblasti výroby 45 zaměstnancŧ z celkového 
počtu 60. 

Od počátku své existence se zaměřuje na výrobu krátkých ručních zbraní. 
Zkušenosti pro výrobu revolverŧ čerpá z bohaté zbrojařské tradice brněnského 
zbrojního prŧmyslu. 

Za dobu své existence si firma vybudovala zvučné jméno a na pozici výrobcŧ 
i prodejcŧ zbraní zaujímá v rámci České republiky čelní místo. Své výrobky firma 
vyváţí do celého světa a v dnešní době jiţ patří k vyhledávaným dodavatelŧm 
v oblasti zbrojní výroby v kategorii krátkých ručních zbraní. 

Výrobní program společnosti je rozdělen na zbraně pro sebeobranu, sportovní 
střelbu a volný čas a sluţební předváděcí pouta. 

Sortiment zbraní tvoří volně prodejné zbraně, coţ jsou zbraně s energií střely 
menší jak 7,5 J, kam spadají vzduchové pistole a pušky, signální revolvery 
a flobertky, a dále zbraně určené pro drţitele zbrojního prŧkazu (ZP). 

Zbraně určené pro drţitele ZP jsou vyráběny v ráţích .22 LR/WMR, .32 S&W,  
.38 Special, .357 Magnum a 9 mm Luger. Výrobní program uzavírají dlouhé zbraně, 
tzv. karabiny a samonabíjecí pistole vyráběné v ráţích 9 mm Luger, .40 S&W a .45 
ACP. 

Roční kapacita firmy je 25 000 zbraní a 20.000 pout. Firma ALFA - PROJ spol. 
s r.o. je v současné době druhý největší výrobce krátkých zbraní v České republice. 
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Obr. 0.1 Revolver ALFA steel model Sport ráţe .38 Special. 
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1 TEORIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 

 

1.1 Obrábění 

Obrábění lze definovat jako technologický proces, kdy pracovní nástroj odebírá 
z polotovaru část materiálu (tzv. třísku). Obráběný polotovar se nazývá obrobek 
a základním výstupem obráběcího procesu jsou poţadované obrobené plochy 
obrobku. Poţadovaný tvar obrobku musí splňovat zadané rozměry v předepsaných 
tolerancích dle výrobní výkresové dokumentace [2,3]. 

Vlastnost vyjadřující vhodnost materiálu k obrábění se nazývá obrobitelnost. 
Obrobitelnost zahrnuje vliv: 

 mechanických vlastností, 

 fyzikálních vlastností, 

 chemického sloţení, 

 tepelného zpracování, 

 struktury, 

 zpracování polotovaru [2]. 

 Dále se do obrobitelnosti zařazují výsledky procesu obrábění, jimiţ jsou kvalita, 
kvantita a řezné podmínky [2]. 

V současnosti je technologie obrábění nejběţnější metodou zpracování hutních 
polotovarŧ. Výzkum v této oblasti se zaměřuje zejména na rozvoj výrobního 
procesu, zvyšování výkonnosti řezných nástrojŧ a automatizaci řízení procesŧ 
s vyuţitím počítačové podpory [4]. 

 

1.2 Historie strojního obrábění 

Obrábění je novodobou vědou, jeţ má velmi pestrý historický prŧběh. Ţe se 
jedná o novodobý vědní proces, má hlavní zapříčinění událost, kterou jiţ dnes 
nazýváme jako tzv. prŧmyslovou revoluci. V 18. století prŧmyslová revoluce 
odstartovala masivní produktivitu a velkovýrobu a urychlila výrobní proces v oblasti 
strojírenství. Vývoj řemeslnických schopností však nezapočal rozvojem 
industrializace. Mnoţství zkušeností a osobního know-how při obrábění kovŧ se ve 
světě objevuje jiţ mnohem dříve [5]. 

Obrábění kovových materiálŧ má v dějinách civilizace rozhodující roli. Do 18. 
století však bylo dominujícím materiálem dřevo a obrábění kovŧ bylo do této doby 
druhořadou záleţitostí. Na úpravu kovových materiálŧ bylo vyuţíváno kovářské 
řemeslo (viz. obr. 1.1) aţ do 19. století, kdy se na trhu objevily první mechanicky 
poháněné stroje, které poháněl parní stroj a později elektromotor. Energie vzniklá na 
parostroji je rozváděna pomocí transmisí přes hřídele, řemenice a řemeny po celé 
délce výrobní haly a poháněla předchŧdce soustruhŧ, hoblovacích i frézovacích 
strojŧ. Velkým pokrokem bylo zavedení kříţového suportu u soustruhŧ. Nástroje byly 
pomocí drţáku bezpečně upnuty a tím se upustilo od drţení nástroje v ruce při 
soustruţení [5]. 
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Obr. 1.1 Historické soustruţení ocelí (A), měkkých materiálŧ (B) a dokončovací  
operace (C) [5]. 

 

1.2.1 Hoblování 

Nejrozšířenějším zpŧsobem obrábění rovinných ploch na počátku 19. století bylo 
hoblování, jeţ lze povaţovat za předstupeň frézování. Nástrojem byl soustruţnický 
nŧţ upnut ve speciálním drţáku a řezné pohyby se prováděly přímočaře (viz. 
obr. 1.2). Tato metoda je velmi pomalou záleţitostí, například pŧl druhého metru 
krychlového se obrábí celý pracovní den. V současnosti se rovinné plochy převáţně 
frézují. Hoblování však není historickou metodou úběru materiálu. Mŧţeme se s ním 
setkat ve specifických případech obrábění součástí větších rozměrŧ s rozsáhlými 
rovinnými plochami. Rozsáhlou plochou jsou například desky lisovacích nástrojŧ 
(střiţnice, kotevní desky, vodící desky, atd.). Obrábí-li se tyto plochy frézou větších 
rozměrŧ, zaručeně se odebere velké mnoţství materiálu, avšak dojde k uvolnění 
pnutí a obráběná plocha se začne deformovat. U hoblování je proces velmi 
zdlouhavý, ale výsledná obrobená plocha vykazuje rovný povrch. Plochy větších 
rozměrŧ lze také frézovat, je však zapotřebí zvolit hlavy fréz menších prŧměrŧ [5].  

Hoblování není předmětem této studie, má však dŧleţitou roli v historii jako 
hlavní metoda obrábění rovinných ploch počátkem 19. století. 

 

 

Obr. 1.2 Hoblování rovinné plochy [6]. 
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1.3 Frézování 

Frézování je metoda obrábění, při které je tříska odebírána břity rotujícího 
nástroje. Hlavním pohybem je rotace, jeţ koná nástroj. Vedlejší pohyb je posuvný 
přímočarý a koná ho obrobek. Moderní obráběcí stroje mají posuvy plynule 
měnitelné a realizují se ve více směrech zároveň (příkladem jsou CNC frézovací 
vertikální centra). Řezný proces je přerušovaný. Fréza má obvykle větší počet zubŧ 
a kaţdý zub odebírá určité mnoţství materiálu. U frézování se spíše setkáme 
s třískami kratších rozměrŧ. Frézováním se obrábí rovné plochy, dráţky a plochy 
tvarové [3,5]. 

 

1.3.1 Technologická charakteristika frézování 

V závislosti na poloze nástroje vŧči obrobku rozdělujeme frézování na: 

a) válcové, 

b) čelní. 

Válcové frézování (neboli frézování obvodem) je metoda úběru materiálu, kdy 
obrábění zajišťují břity nacházející se na obvodu nástroje. Fréza koná rotační pohyb 
vŧči ose leţící v rovině rovnoběţné s tangenciálním posuvem [3,5]. 

U čelního frézování jsou do obráběcího procesu zapojeny břity na obvodu frézy 
a břity nacházející se na čele. Fréza se otáčí v rovině rovnoběţné se směrem 
radiálního posuvu obrobku [5]. 

Dělení frézování podle smyslu rotace nástroje: 

a) sousledné, 

b) nesousledné. 

Názorná rozdělení frézovacích nástrojŧ jsou na obr. 1.3 a 1.4. 

 

Obr. 1.3 Válcové frézování a) nesousledné, b) sousledné [7]. 

 

U sousledného frézování je smysl rotace ve směru posuvu obrobku. Maximální 
tloušťka třísky vzniká při vniku zubu do záběru. Řezné síly pŧsobí směrem do 
obrobku [7]. 

U nesousledného frézování je smysl rotace proti směru posuvu obrobku. 
Tloušťka třísky se mění při vniku zubu do obrobku z nulové na maximální [7]. 
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Obr. 1.4 Čelní frézování [7]. 

 

Volba mezi sousledným a nesousledným frézováním je nutná u válcového 
frézování. U čelního frézování obrábí fréza sousledně i nesousledně [7]. 

 

1.4 Obrábění děr 

Vrtání je obráběcí metoda, při níţ se zhotovují díry zplna, nebo zvětšují jiţ 
předpracované díry. Mezi předpracované díry mŧţeme zařadit například díry 
předvrtané, předlité, předkované, atp. Hlavní pohyb je rotační a koná ho obvykle 
nástroj (vrták). I posuvový vedlejší pohyb koná vrták. Ten je však ve směru osy 
vrtání [8]. 

Vrtání lze dle technologie vrtání a druhu, konstrukce a geometrie vrtáku 
rozdělit na: 

a) navrtávání díry středícím vrtákem, 

b) vrtání krátkých děr, 

c) vrtání hlubokých děr, 

d) vrtání prŧchozích děr, 

e) speciální případy vrtání, např. vrtání děr v plechu, 

f) vrtání děr v těţkoobrobitelných, kompozitních či nekovových materiálech 
(kámen, beton, pryţ, plast, atd.) [8]. 

Rozdělení krátkých a hlubokých děr se určuje dle poměru D/L. Je-li poměr 
v rozmezí 1/5÷1/10, jedná se o vrtání krátkých děr. Je-li však poměr větší neţ 1/10, 
máme na mysli vrtání hlubokých děr [8]. 

Prŧchozí díry větších prŧměrŧ se obvykle zhotovují odřezáváním obráběného 
materiálu ve tvaru mezikruţí, tak zvaně „na jádro“. Obrobí se pouze okraje díry 
a jádro, po dokončení operace, samovolně odpadne. K vrtání prŧchozích děr se 
pouţívají jedno či vícebřité korunkové vrtáky (viz. obr. 1.5) [8]. 
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Obr. 1.5 Korunkový vrták [8]. 

 

1.5 Nástrojové materiály a jejich historie 

Řezná část nástroje, případně celý nástroj, se zhotovuje z nástrojového 
materiálu. Základním poţadavkem pro řezný materiál je tvrdost, pevnost v ohybu, 
houţevnatost a odolnost vŧči otěru. Uvaţujeme o skutečnosti, ţe si materiál musí 
tyto vlastnosti zachovat při vysokých teplotách po dostatečně dlouhou dobu. Řezné 
materiály se vyjadřují jejich tzv. řezivostí. Řezivost nástroje lze charakterizovat jako 
vlastnost umoţňující efektivní odebírání třísky z materiálu a hraje významnou roli 
v historickém vývoji řezných nástrojŧ [3, 7]. 

 

1.5.1 Nástroje z legované a nelegované uhlíkové oceli 

V 19. století byla legovaná a nelegovaná uhlíková ocel nejlepším řezným 
materiálem, který byl v té době k dispozici. Ocel byla po tepelném zpracování tvrdá, 
ale kvŧli zvyšující se teplotě na břitu, k níţ docházelo i při nízkých řezných 
rychlostech, ocel velmi rychle měkla. Charakteristickým znakem břitŧ z těchto ocelí 
byla i nízká trvanlivost, jeţ celý obráběcí proces kvŧli častým výměnám nástroje 
velice prodraţila. Legované i nelegované uhlíkové oceli později nahradila jako řezný 
materiál takzvaná Mushetova ocel. Ta obsahuje legující prvek wolfram a břity 
z tohoto materiálu odolávají vyšším teplotám při řezání. Pouţití Mushetovy ocele se 
zvýšila produkce aţ na dvojnásobek, stala se podnětem k vyvíjení dalších 
legovaných ocelí a k zaměření se na tepelné zpracování těchto materiálŧ [5].  

 

1.5.2 Nástroje z rychlořezné oceli 

Dalším vývojem metalurgie a tepelného zpracování legovaných ocelí se 
získávaly lepší vlastnosti a tím i výkonnost řezných nástrojŧ. Zejména se zvýšila 
tvrdost za tepla. Rychlořezné oceli (RO či HSS) jsou jiţ dnes uváděny jako 
samostatná skupina legovaných ocelí, a to pro své ojedinělé vlastnosti a vyuţití, pro 
vysoce výkonné řezné nástroje (např. frézy viz. obr. 1.6). Obsahují legující prvky: 
wolfram, chrom, vanad, molybden a kobalt. Obsah uhlíku je zpravidla menší neţ 1 % 
a z hlediska mnoţství legujících prvkŧ se u RO určuje vhodnost jejího vyuţití pro 
obrábění ocelí, ocelí na odlitky o vysoké tvrdosti a pevnosti či jiných 
těţkoobrobitelných materiálŧ. Nástroje z RO snáší teplotu kolem 600 °C a řeznou  
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rychlost cca 50 m/min. RO jsou zařazeny ve třídě 19 a setkáme se s nimi v podobě 
značení dle ČSN 42 0002:78 19 8×× [3, 5, 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.6 Čelní úhlová fréza 55°×100 mm z rychlořezné oceli [10]. 

 

1.5.3 Nástroje ze slévárenské slitiny 

Za první světové války se vývoj řezných materiálŧ posunul o další krok vpřed. 
Byly zavedeny slévárenské slitiny – jedná se o neţelezné slitiny, jeţ obsahují 
převáţně kobalt, chrom a wolfram. Slitiny obsahují přibliţně 50 % tvrdých karbidŧ, 
jsou významné svou vysokou tvrdostí za tepla (snáší i teplotu okolo 800 °C) a velmi 
vysokou odolností vŧči abrazivnímu opotřebení. Jsou však velice křehké 
a z hlediska vývoje se povaţují za předchŧdce slinutých karbidŧ [5]. 

 

1.5.4 Slinuté karbidy 

Slinutý karbid (SK), který je taktéţ známý pod názvy „spékaný kov“ nebo „karbid 
wolframu“, byl vyvinut ve 20. letech minulého století ve Výmarské republice (dnešní 
Německo). Na rozdíl od svého předchŧdce slévárenské slitiny vyráběného tavením 
a odléváním je SK produktem práškové metalurgie [5]. 

SK se vyrábí z rŧzných karbidŧ (více neţ 90 % struktury zaujímají tvrdé karbidy) 
a kovového pojiva v podobě prášku (viz. obr 1.7). Kovový prášek se s karbidy slisuje 
a speče. Dochází k roztavení kovového pojiva, jednotlivé prvky se spečou 
dohromady a utvoří výsledný řezný materiál [5]. 
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Obr. 1.7 Slinutý karbid v podobě prášku [11]. 

 

Slinuté karbidy určené pro obrábění se vyrábějí ve tvaru destiček 
normalizovaných tvarŧ a rozměrŧ a následně se upínají na řeznou část nástroje. 
Destičky ze SK tak na nástroji převzaly funkci břitu. Upínání destiček na řeznou část 
nástroje se realizuje buď pájením, nebo mechanickým upnutím, coţ je běţnější 
zpŧsob. Mechanicky upínané destičky mají několik ostří, které se vyuţívají postupně 
aţ do otupení posledního. Následuje vyřazení destičky a nahrazení za jinou. 
Některé nástroje mají místo destiček monolitickou strukturu ze slinutého karbidu. To 
znamená, ţe celý nástroj je sloţen pouze z jednoho materiálu. Nejčastěji se 
s monolity ze SK mŧţeme setkat u frézovacích nástrojŧ malých rozměrŧ. První typy 
SK se skládají z karbidu wolframu WC zaujímacího funkci tvrdého materiálu 
a houţevnatého kobaltu jako kovového pojiva (s tímto SK se tak lze setkat pod jeho 
názvem „karbid wolframu“). S prvním typem SK se mŧţeme setkat pod označením 
WC-Co. Slinuté karbidy se však v oblasti obrábění jako nástrojové materiály 
vývojově nezastavily. Následoval další vývoj SK, kde se bral zřetel na difúzní 
opotřebení vyskytujícího se při obrábění ocelí. Tento typ opotřebení měl za následek 
lom břitu, dokonce se i projevoval při řezných rychlostech, kterými se běţně materiál 
obrábí rychlořeznou ocelí. Zkoumaly se i jiné druhy karbidŧ např. karbid tantalu TaC, 
niobu NbC a titanu TiC. Tento vývoj vedl k tzv. ocelovým druhŧm slinutých karbidŧ. 
Spočíval na WC jako 1. fázi, dalších karbidŧ jako 2. fázi a kovovém pojivu jako 3. 
fázi. 1. fáze je zodpovědná za základní pevnost, 2. fáze ovlivňuje odolnost proti 
opotřebení a 3. fáze houţevnatost výsledného materiálu. Slinuté karbidy se 
pouţívají pro obrábění ocele, šedé a tvrzené litiny, slitiny hliníku, tvrdého dřeva či 
plastŧ. Příkladem břitové destičky určené pro obrábění korozivzdorné oceli jsou 
ADMX16 a LNGX16 na obr. 1.8 [3, 5, 7]. 
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Obr 1.8 Břitové destičky ADMX16 (vlevo) a LNGX16 (vpravo) z SK určené pro  
obrábění korozivzdorných ocelí a těţkoobrobitelných materiálŧ [12]. 

 

Pro porovnání materiálŧ řezných nástrojŧ: Daný pracovní proces při práci s RO 
nástroji trvá 26 minut, s nástroji ze slévárenské slitiny se docílilo urychlení procesu 
na 15 minut a nástroj s břity ze SK sníţil dobu obrábění pouze na 6 minut [5].  

Z této statistiky lze potvrdit skutečnost, ţe vývojem nástrojových materiálŧ se 
značně zvyšuje řezná rychlost obrábění a zlepšují se jejich vlastnosti (viz. obr 1.9 
a 1.10). 

 

Obr. 1.9 Historický vývoj řezných rychlostí [13]. 
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Obr. 1.10 Vliv mechanických vlastností nástrojového materiálu na pracovní  
podmínky [14]. 

 

1.6 Korozivzdorné oceli 

Korozivzdorné oceli jsou oceli charakteristické zvýšenou odolností proti korozi za 
normální i zvýšené teploty. Patří do skupiny ţelezných materiálŧ se zvláštními 
vlastnostmi. Korozivzdorné oceli řadí do třídy ocelí 17 [9, 15]. 

Pro určení jak odolná je ocel nebo jiný materiál vŧči korozi se pouţívá termín 
korozivzdornost. Jedná se o vlastnost daného materiálu odolávat korozi při teplotě 
20 °C. Koroze se definuje jako samovolné znehodnocování materiálu a vzniká při 
vzájemném pŧsobení povrchu daného prvku s okolním prostředím. Projevuje se 
změnou struktury materiálu, jeho vzhledu, pevnosti, hmotnostním a rozměrovým 
úbytkem [15, 16]. 

Korozivzdorné oceli však nejsou proti korozi zcela imunní. Postupem času se na 
jejich povrchu mŧţe koroze objevit. Pravděpodobnost výskytu koroze se mŧţe zvýšit 
při výskytu materiálu v agresivním prostředí [17]. 

Definují se svým chemickým sloţením jako oceli s minimálním obsahem chromu 
10,5 % a s obsahem uhlíku maximálně 1,2 %. Korozivzdorné oceli se dále rozdělují 
na oceli s niţším obsahem niklu neţ 2,5 %, obsahem niklu rovným 2,5 % nebo 
vyšším [18]. 

V prŧmyslu má korozivzdorná ocel široké uplatnění, např. v lékařském 
(chirurgické nástroje), potravinářském (příborové noţe), lodním prŧmyslu (lodní 
šrouby) a mnoho dalších [17]. 
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1.6.1 Vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Korozivzdorné oceli se z hlediska materiálových vlastností liší od běţných tříd 
ocelí: 

 Vyšší adhezí materiálu – při zvýšené adhezi materiálu dochází během 
procesu obrábění k utváření nárŧstku na břitu, coţ ovlivňuje řezný proces 
více neţ při obrábění běţných ocelí. Hlavní zřetel se tedy bere na správné 
nastavení řezné rychlosti. 

 Třísky jsou nepravidelného tvaru – kontrola dlouhých třísek je obtíţná. 

 Vyšší tendencí k deformačnímu zpevnění – počáteční řez utváří na povrchu 
obrobku tvrdou vrstvu, jiţ představuje překáţku pro následující řezy. 
Obrábění se stává náročnější a sniţuje se ţivotnost nástroje. 

 Nízkou tepelnou vodivostí – během procesu obrábění je zapotřebí vzniklé 
teplo odvádět třískami z místa řezu, to však u korozivzdorných ocelí není tak 
snadné. Výsledkem je větší koncentrace tepla v oblasti řezu [19]. 

 

1.6.2 Obrábění korozivzdorných ocelí 

Na díly z korozivzdorné ocele je ideální zvolit silné břitové destičky (příkladem 
je břitová destička HR2 na obr. 1.11) o větších rozměrech, avšak s ostrou geometrií 
(lehce řezající geometrie, velký úhel čela a zesílený břit). Je vhodné vyuţít velkých 
šířek záběrů ostří a velkých posuvů na otáčku. Je-li nutné pouţít malé posuvy na 
otáčku a malou šířku záběru ostří, musí být řezná rychlost navýšena tak, aby bylo 
dosaţeno správné teploty v řezu [19]. 

Pravidelně se musí měnit (popř. otáčet) břitové destičky (tím se zamezí příliš 
velkému opotřebení). Pokud je to moţné, tak by se měl vést řez pod oblastí 
deformačního zpevnění. Je vhodné omezit vznik tepla (chladit ve správném místě 
a utvářet silné třísky s dostatečným objemem pro zajištění maximálního odvodu 
tepla) [19]. 

 

Obr. 1.11 Hrubování tyčového polotovaru z korozivzdorné oceli břitovou destičkou HR2 [20]. 

 

1.6.3 Základní pravidla frézování korozivzdorných ocelí 

 Zvolit silné břitové destičky s ostrou geometrií. 

 Volit velkou šířku záběru ostří a posuvy na otáčku. 
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 Vybírat nástroj s menším úhlem řezu. Úhel řezu je definován jako úhel, který 
svírá tečná rovina vedená k čelu ve zvoleném místě ostří (v případě 
rovinného čela přímo jeho rovina) s rovinou řezu. 

 Pouţívat houţevnaté slinuté karbidy pro hrubování (utváření třísek, nárŧstek, 
trhliny) a tvrdé karbidové třídy pro dokončovací operaci (plastická deformace, 
otěr). 

 Pravidelně otáčet či vyměňovat destičky, čímţ se zamezí opotřebení. Zvýšení 
řezné rychlosti při obrábění s malou hloubkou řezu, vede k dodrţení optimální 
teploty v řezu. Velmi dŧleţité je zvolit řez s menšími řeznými silami, velký úhel 
čela, dostatečně ostrý, avšak zesílený břit. Řez je nutné vést pod tvrdou 
povrchovou vrstvou (toho se dosáhne pouţitím sousledného frézování). 

 Omezit zvyšování teploty při obrábění chlazením ve správném místě a utvářet 
silné třísky, které svým dostatečným objemem zajistí maximální odvod tepla. 

 Obrábět s co největší šířkou záběru (alespoň 1 mm) a vynechat dokončovací 
řez (pokud není nezbytně nutný). 

 Pouţít vysokorychlostní metodu bez chlazení. Dŧleţitý je však správný odvod 
třísek [19].  

I kdyţ se korozivzdorné oceli z hlediska materiálových vlastností liší od běţných 
ocelí, lze docílit produktivního a nákladově efektivního procesu obrábění. Během 
obrábění korozivzdorných ocelí se však spotřebuje více břitových destiček neţ při 
obrábění běţných ocelí se stejným mnoţstvím odebraného materiálu, dŧsledkem 
jsou vyšší náklady za nástroj [19].  
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2 ROZBOR TECHNOLOGIČNOSTI SOUČÁSTI 

V úvodu této kapitoly bude proveden základní rozbor zbraní. Výrobou 
zbraňových součástek se následně budeme podrobněji zabývat. 

 

2.1  Zbraně a jejich charakteristika 

Zbraně se v současné době dělí na chladné, úderné a střelné. 

 Chladná zbraň je charakterizována jako ostrá nebo studená zbraň. Pŧsobí 
bodnutím čepele, vedenou jílcem nebo ratištěm, popřípadě topŧrkem. Jde 
o nŧţ, meč, sekeru, oštěp, apod. 

 U úderné zbraně se pŧsobí značnou energií na cílovou oblast zasaţeného 
místa. Úder touto zbraní má destruktivní následky a typickým příkladem je 
kyj, palcát, aj. 

 Střelné zbraně jsou zbraněmi, u kterých je střela poháněna tlakem 
prachových plynŧ ve vývrtu hlavně. Jejich funkce je charakterizována 
okamţitým uvolněním daného druhu energie při výstřelu [21].  

 

2.1.1 Hlavňové palné zbraně 

Předmětem našeho rozboru budou hlavňové palné zbraně. 

Palné zbraně se charakterizují jako zbraně vyuţívající k pohonu střely  
chemicko-tepelnou přeměnu střeliviny, tím se docílí prudkého vývinu plynŧ [22]. 

Hlavňové palné zbraně se člení podle druhu zbraně, zpŧsobu drţení při střelbě, 
dle ráţe, stupně automatizace, zpŧsobu uzamčení nábojové komory aj [22]. 

Pro správný popis konstrukce dané zbraně je dŧleţité ji klasifikovat. Názorným 
příkladem mŧţe být například pistole CZ 75 B (viz. obr. 2.1), kterou lze 
charakterizovat jako samonabíjecí pistoli (krátká zbraň) s uzamčeným závěrem, 
vyuţívající pro svoji činnost impuls výstřelu [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBOR TECHNOLOGIČNOSTI SOUČÁSTI 

23 ÚST FSI VUT v Brně 

Obr. 2.1 Samonabíjecí pistole CZ 75 B [23]. 

 

2.1.2 Klasifikace zbraní podle druhu 

Obecně se zbraně klasifikují podle druhu na: 

a) pistole, 

b) revolvery, 

c) pušky, 

d) brokovnice, 

e) kombinované zbraně, 

f) samopaly, 

g) osobní ochranné zbraně, 

h) kulomety, 

i) granátomety, 

j) minomety, 

k) děla [22].  

 

2.1.3 Klasifikace zbraní podle drţení při střelbě 

Tento zpŧsob dělení zbraní je určen pouze pro ruční zbraně. 

 Krátká zbraň je zbraň, jejíţ konstrukce předpokládá střelbu za pouţití jedné 
ruky. Jedná se především o pistole a revolvery. 

 Dlouhá zbraň je zbraň, jejíţ konstrukce předpokládá střelbu za pouţití obou 
rukou a zpravidla s opřením zbraně do ramene. Příkladem jsou pušky, 
brokovnice, samopaly, přenosné kulomety, atd. [22]. 
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Klasifikace zbraní podle ráţe a stupně automatizace nejsou aţ tak úzce spjaty 
s revolvery a předmětem této práce není zapotřebí tato kritéria definovat. 

 

Dále se jiţ budeme zabývat konkrétním typem zbraně souvisejícím s náplní této 
práce, tedy krátké ruční palné zbraně, revolveru. 

 

2.2    Revolver 

Revolvery jsou krátké zbraně s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými 
komorami. Komory se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně [22].  

V současnosti se v armádách po celém světě s revolvery setkáme uţ jen 
zřídkakdy. Pistole je zcela nahradily a u policejních sloţek se pouţívají uţ jen pro 
některé speciální účely. Počátkem 20. století významný konstruktér zbraní John 
Moses Browning usoudil, ţe vynálezem samonabíjecích a automatických zbraní jsou 
revolvery odkázány historii. Výrok J. M. Browninga se však stal velkým omylem 
a dnes se s revolvery mŧţeme například setkat jako se zbraněmi určených pro 
sebeobranu nebo sportovní střelbu v řadě disciplín [24]. 

Základním rozlišovacím znakem revolverŧ je délka hlavně. Tradičně se délky 
hlavní revolverŧ označují v anglických palcích (1 palec = 25,4 mm). U sportovních 
revolverŧ patří mezi nejoblíbenější 6“ (152 mm) dlouhá hlaveň, ale lze se setkat 
i s hlavněmi delšími. Příkladem je desetipalcový revolver BFR od společnosti MRI 
(viz. obr. 2.2) [24]. 

Obr. 2.2 Revolver BFR ráţe .45-70 s desetipalcovou hlavní [11]. 

 

2.2.1 Modernizace revolverů napříč historií 

Technický vývoj dnešních revolverŧ vychází z patentŧ z konce 19. století. Prvním 
charakteristickým znakem modernizace revolverŧ je postupné zkracování hlavně. 
Zkracování hlavní má souvislost s nahrazením černého střelného prachu za 
bezdýmný prach jako zápalnou sloţ v náboji. Klasický černý prach má totiţ niţší 
detonační rychlost neţ prach bezdýmný. U bezdýmného střelného prachu dojde ke  
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vznícení téměř okamţitě. Výklopný revolverový válec s centrálním vytahovačem je 
jednou z modernizací revolverŧ. Vyklopený válec lze snadno přebíjet a centrální 
vytahovač umoţňuje výhoz prázdných nábojnic ze všech komor pouhým zatlačením 
na osu válce. Další technickou výhodu, kterou mají moderní revolvery je dvojitý 
spoušťový a bicí mechanismus. První střela je odpálena pouze stisknutím spouště 
a po nataţení kohoutu lze vystřelit následující střelu přesně na daný cíl [24]. 

 

2.2.2 Revolver ALFA steel model Sport 

Sportovní verze revolverŧ společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. se vyrábějí v ráţi 
.22 LR, .22 WMR, .32 S&W, 9 mm Luger, .38 Special či .357 Magnum. 
U sportovních uţivatelŧ patří mezi nejoblíbenější revolvery v ráţi .22 LR či .22 WMR. 
Revolvery disponují vysokou přesností. Celoocelová konstrukce (vyjímaje paţbičky) 
a zpracování vysoké kvality zaručují výborné střelecké výsledky po velmi dlouhou 
dobu uţívání. Na obr. 2.3 je vyobrazen Revolver ALFA steel model Sport ráţe .38 
Special [1]. 

 

Obr. 2.3 Revolver ALFA steel model Sport ráţe .38 Special. 

 

Mezi hlavní části zbraně patří revolverový válec. Válec je vloţen ve výklopné 
konzole a řízení přenosu rázu z konzoly do rámu se vyrábí s ohledem na 
dlouhodobé zachování minimálních vŧlí. Rotace revolverového válce je řešena tak, 
aby se válec otočil vţdy o přesně danou rozteč a byl spolehlivě aretován vŧči hlavni. 
Velmi nízký zpětný ráz střelby ze sportovního revolveru ráţe .22 a poloha těţiště 
jsou vhodné nejen pro výcvik střelcŧ začátečníkŧ, ale patří i mezi častou volbu 
pokročilých sportovních střelcŧ. Ergonomická dřevěná paţbička umoţňuje střelci 
pohodlnou manipulaci se zbraní při míření. Zbraň (konkrétně plášť hlavně) je v horní  
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části vybavena rybinovým vedením, jeţ umoţňuje montáţ kolimátoru či puškohledu 
pro jednodušší a rychlejší zamíření na cíl. V tabulce 2.1 jsou uvedeny základní 
informace o sportovním revolveru ALFA Steel ráţe .22 LR [1].  

 

Tab. 2.1 Základních specifikace revolveru ALFA Steel model Sport ráţe .22 LR [1]. 

Ráţe 
Délka 
hlavně 

Délka 
zbraně 

Hmotnost Kapacita Hledí 

.22 LR 6“/152 mm 300 mm 1390 g 9 ran 
LPA 

stavitelné 

 

2.3   Plášť hlavně Sport 

Studie se dále bude zabývat jednou ze stěţejních součástí zbraně ALFA steel 
model Sport, kterou je plášť hlavně. 

Plášť hlavně Sport je součást zbraně, jeţ chrání hlaveň a mŧţe splňovat funkci 
její vnější výztuhy. Při výstřelu má hlaveň vlivem energie vzniklé při iniciaci střelného 
prachu tendenci se „nafouknout“, respektive zvětšit svŧj prŧměr. Pro zbraně 
vybavené pláštěm hlavně je moţné navrhnout vloţnou hlaveň s tenčí stěnou, neboť 
plášť brání vŧči pruţné deformaci vzniklé při výstřelu. 

Plášť hlavně je svými funkcemi podobný rámu zbraně. Upevňují se na něj další 
součásti zbraně, např. muška, či lze prostřednictvím rybinového vedení (viz. 
obr. 2.4) upevnit příslušenství zbraní, mezi které mŧţeme zařadit kolimátory, 
puškohledy apod. Dále tvoří tvarovou kulisu pro ovladač vytahovače. 

 

Obr. 2.4 Plášť hlavně Sport – detail rybinového vedení. 

 

K lepší aretaci hlavně se plášť a hlaveň mohou nerozebíratelně spojit pomocí 
kolíkŧ. V případě, ţe kolíky vedou skrz vývrt, má kolík bezpečnostní funkci. Kolík 
brání nedovolenému vyvrtání hlavně na díru většího prŧměru a plášť tvoří masu, 
o kterou se kolík opírá. 
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Má i estetickou funkci, patří mezi hlavní vzhledové prvky na zbrani, jeţ určují 
celkový tvar a design zbraně. Na horní straně pláště hlavně je vyrobeno rýhování 
(viz. obr. 2.5). Zamezuje odlesku světla do očí střelce. Střelce by lesk zbraně mohl 
při střelbě rušit a tím by se mohla sníţit jeho schopnost přesného výstřelu. 

Plášť hlavně Sport má v porovnání s ostatními součástmi velkou hmotnost. Jeho 
vedlejší funkcí je záměrné posunutí celkového těţiště zbraně směrem k ústí hlavně. 
Výstřel z revolveru zdvihá zbraň vzhŧru. Plášť hlavně svou hmotností sniţuje tento 
zdvih při výstřelu a střelci zajišťuje příjemnější střelbu a rychlejší opětovné zamíření. 

 

 

Obr. 2.5 Plášť hlavně Sport – detail rýhování. 

 

2.3.1 Technologičnost pláště hlavně 

Studie se dále bude zabývat rozborem technologičnosti pláště hlavně Sport, jeţ 
se ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. vyrábí z plochého (obdélníkového) 
tyčového profilu z korozivzdorné oceli. 

Materiál pláště hlavně je (konstrukční legovaná) korozivzdorná chromoniklová 
ocel dle ČSN 41 7240. Třída oceli je 17 a číselné označení 1.4301 [25, 26]. 

Technologický postup výroby pláště hlavně je ve standardním provedení. Plášť 
hlavně je moţné z tyčového profilu vyrobit ve firmě ALFA - PROJ spol. s r.o. podle 
vydaného technologického postupu. Stroje se v současné době vyuţívají ve 
dvousměnném provozu. Ve výrobě se však vyskytuje jeden velký problém a tím je 
produktivita práce na CNC obráběcích centrech. ALFA - PROJ spol. s r.o. disponuje 
tříosými CNC obráběcími centry s přídavnou čtvrtou osou. 

V současnosti je produkce na takové úrovni, ţe se výroba zaměřuje spíše na 
univerzální součásti zbraní, jimiţ jsou například rámy revolverŧ, revolverové válce, 
drţáky revolverových válcŧ, hlavně, kohoutky, spouště atd. Univerzální součásti lze 
namontovat na většinu druhŧ revolverŧ, jeţ ALFA - PROJ spol. s r.o. nabízí.  

Malosériové výrobky, mezi které patří i plášť hlavně Sport, brzdí výrobu 
součástek univerzálních, avšak jejich výroba je pro montáţ jednotlivých dílŧ do 
finální sestavy potřebná. Roční výroba plášťŧ hlavní Sport se pohybuje okolo 100 
kusŧ. 
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Aby se z tyčového profilu vyrobila hotová součást pláště hlavně, musí 
proběhnout na CNC strojích několik obráběcích etap. Etapy (neboli operace) mezi 
sebou rozděluje široká řada upnutí obrobku do rŧzných pozic. Tím se docílí 
odebírání materiálu ze všech potřebných stran a zajistí se tak úplnost obrábění dle 
technologického postupu a dle výkresu. 

 

2.3.2 Proces výroby pláště hlavně  

Ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. výroba pláště hlavně probíhá v několika 
operacích a obrobení jedné série plášťŧ je velmi zdlouhavé. Mezi určitými 
operacemi se náhodně vybrané součásti ze série posílají do oddělení technické 
kontroly OTK ke zjištění, zda jsou jednotlivé rozměry v operaci ve vyhovující 
toleranci dle výrobního výkresu. Pokud by došlo k chybnému obrobení, mŧţe dojít 
k zastavení následujících operací a začne se zjišťovat, kde nastala chyba a zda je 
opravitelná. Jakmile je kontrola všech funkčních kót vyhovující, následuje upnutí 
obrobku do určité pozice a spustí se další obráběcí operace na CNC obráběcím 
centru. Po poslední etapě je zhotovený plášť hlavně (viz. obr 2.6) připraven 
k montáţi do zbraně. 

 

Obr. 2.6 Leštěný plášť hlavně Sport určený k montáţi do zbraně.  
 

2.3.3 Příčina vzniku výrobních chyb 

Největším problémem výroby pláště hlavně je mnohočetné upínání do přípravku. 
Zvyšuje se tak riziko vzniku chyb. Odchylky se navíc mohou zvětšovat zvyšováním 
počtu operací, mezi kterými součást mění svoji pozici ve stroji. Mezi hlavní chyby 
patří nesouosost děr a nerovnoběţnost obrobených ploch s osami děr. 

Společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. v současnosti, jak je jiţ zmíněno výše, má 
pracovně vytíţená obráběcí centra sportovní plášť hlavně Sport je kvŧli zdlouhavé 
výrobě nerentabilní. 
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3 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 

Pro rozebrání problematiky nad technologickým postupem pláště hlavně Sport je 
v první řadě zapotřebí se zmínit o podstatě výrobního postupu, jehoţ součástí je 
právě zmíněný technologický postup. 

Výrobní postup je předpis počtu jednotlivých etap a jejich účelného pořadí. 
Operace na pracovním předmětu se vykonávají jednotlivě za sebou. Výrobní postup 
se skládá z technologické části a části obsahující činnost pracovníka. 
Technologickou část tvoří technologický postup, ten obsahuje potřebný sled 
technologie pro změny na pracovním předmětu. Činnost pracovníka se uvádí 
v pracovním postupu [27].  

 

3.1 CNC obráběcí centrum DOOSAN DMN 500 

CNC obráběcí centrum je číslicově řízený obráběcí stroj (z angličtiny computer 
numerically controlled machine), jeţ je podle definice ISO schopen: 

 realizovat obráběcí operace na obrobku při jednom upnutí, 

 volby a výměny nástroje, 

 nastavení vzájemné polohy obrobku a nástroje, 

 řízení otáček, posuvŧ a dalších pomocných úkonŧ [7, 28]. 

 

Společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. disponuje 7 čtyřosými CNC frézovacími 
centry. Pro uvedení do problematiky bylo pro výrobu pláště hlavně Sport zvoleno 
CNC obráběcí centrum Doosan DNM 500 (viz. obr 3.1). Jedná se o frézovací 
vertikální obráběcí centrum určené pro výrobu nerotačních součástí. K řízení se 
vyuţívá řídicí systém Heidenhein, jeţ je umístěn na čelním panelu obsluhy. Doosan 
DNM 500 je tříosé frézovací obráběcí CNC centrum s přídavnou čtvrtou otočnou 
osou. Základní tři osy X, Y a Z umoţňují lineární pohyb nástroje a čtvrtá osa A 
vyjadřuje rotační pohyb obrobku. Pracovní stŧl se pohybuje v ose X a Y, osa 
Z vyjadřuje svislý pohyb vřeteníku a osa A vychází z montáţe dělicího přístroje 
s otočným NC stolem. Na pracovní stŧl je moţné upnout libovolný předmět pomocí 
T-dráţek. Pro Doosan DNM 500 společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. pouţívá dělicí 
přístroj s diferenciálním dělením s horizontální osou. Výroba sportovního pláště 
hlavně probíhá na uvedeném CNC obráběcím centru s nutnou montáţí dělicího 
přístroje. 
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Obr. 3.1 CNC obráběcí centrum Doosan DNM 500. 

 

Cílem této části studie je však rozbor technologického postupu sportovního 
pláště hlavně ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. Technologický postup je ve 
standardním provedení a lze podle něj součást plášť hlavně Sport vyrobit. Výroba 
probíhá v devíti ze čtrnácti operací na CNC obráběcím centru. Mezi kaţdou operací 
se obrobek upíná do jiné pozice pro umoţnění obrobit plášť hlavně ze všech stran. 

 

3.2 Operace 010 

1. operace se zaměřuje na řezání profilu. Plášť hlavně je vyroben z polotovaru 
ploché obdélníkové tyče     40×25–3000 ČSN EN 10058. Ploché tyče se řeţou na 
délku 207 mm, je tedy moţné z jedné třímetrové tyče získat 14 polotovarŧ 
     40×25–207 ČSN EN 10058. 

Jednotlivé nástrojové listy jsou vţdy uvedeny v tabulkách (viz. tab. 3.1) 
a ilustrační popis operace na obrázcích (viz. obr. 3.2) na konci kaţdé z předmětných 
operací. 

Obr. 3.2 Operace 010 – uříznutý tyčový profil na délku 207 mm. 
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Tab. 3.1 Nástrojový list 1/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017 

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Bomar STG 185 Číslo listu: 1. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Pásová pila Starrett 2315×20×0,9 M42 
10/14 

RO 

 

3.3 Operace 020 

Druhou operací je obráběcí operace na frézce FH 32. Polotovar se upne do 
svěráku pomocí čelistí. Tyčový profil se frézováním zarovná na rozměry 36,5–0,2 
mm a 21–0,2 mm. Následně se frézuje vybrání na výšku 9,5–0,1 mm. 

Obr. 3.3 Operace 020 – zarovnání ploch a utvoření vybrání. 

 

Tab. 3.2 Nástrojový list 2/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Frézka FH 32 Číslo listu: 2. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Válcová čelní fréza 
(63x40 mm) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-630973 RO Co8 

 

3.4 Operace 030 

Třetí operace se zaměřuje na CNC obrábění na stroji Doosan DNM 500 
s instalovanou čtvrtou osou. Z počátku je zapotřebí za pomoci dělícího přístroje 
naklopit obrobek do svislé polohy. Nejprve se frézováním zarovná čelo a zahloubí se 
díra ɸ17,4 mm do hloubky 2+0,1 mm. Následně se navrtá, vyvrtá a pak vystruţí díra  
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ɸ15H8 mm. Navrtá se a vyvrtá díra ɸ 2,5 mm pro závit M3, který je následně 
vyřezán. Nakonec se frézuje vybrání k díře ɸ15H8 mm pro trn v další operaci. 

Po třetí operaci proběhne kontrola rozměrŧ: 

 díry ɸ15H8 mm, 

 závitu M3, 

 zahloubení ɸ17,4 mm, 

 hloubky 2+0,1 mm. 

Četnost kontroly: Kaţdý 5. kus. 

 

Obr. 3.4 Operace 030 – obrábění jednotlivých děr a vytvoření závitu. 
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Tab. 3.3 Nástrojový list 3/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 3. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Stopková fréza (ɸ20 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81980 SK 

Dráţkovací fréza (ɸ10 
mm) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81681 SK 

Záhlubník (ɸ12×90°) Nachreiner E 5614.1.1200 SK 

Středící vrták (ɸ4×90°) SHERWOOD SHR-158-8540K SK 

Vrták s válcovou stopkou 
(ɸ14 mm) 

STIM ZET PN 2907, ČSN 
221127 

RO Co5 

Vrták s válcovou stopkou 
(ɸ2,5 mm) 

STIM ZET PN 2907, ČSN 
221127 

RO Co5 

Výhrubník (ɸ14,8 mm, 
vnitřní chlazení, speciální) 

FINAL Tools s.r.o. - SK 

Výstruţník (ɸ15H8 mm) FINAL Tools s.r.o. 6301-1500 SK 

Závitník M3 DORMER E240 RO 

Stopková fréza (ɸ12 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81780 SK 

 

3.5 Operace 040 

Ve čtvrté obráběcí operaci se utváří nové vyrovnání podle vyvrtané díry ɸ15H8 
mm na frézce FH 32. Do díry se vloţí trn, jenţ se upne do čelistí svěráku. Plochy se 
frézují na vzdálenosti 20mm, 18,5 mm a 16,5 mm od osy díry. Do díry ɸ15H8 mm 
(po proběhnutí všech operací) se vkládá hlaveň zbraně. Dŧvodem proč ostatní 
rozměry pláště vycházejí z osy díry ɸ15H8 mm je, ţe hlaveň a díra ɸ15H8 mm musí 
mít společnou osu. Vícero rozměrŧ i u ostatních součástí revolveru vychází z osy 
hlavně jako nejdŧleţitějšího prvku ve zbrani. 
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Obr. 3.5 Operace 040 – vyrovnání podle osy díry ɸ15H8. 

 

Tab. 3.4 Nástrojový list 4/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Frézka FH 32 Číslo listu: 4. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Válcová čelní fréza 
(63x40 mm) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-630973 RO Co8 

 

3.6 Operace 050 

Po zarovnání ploch vŧči ose díry ɸ15H8 mm se obrobek frézuje na vzdálenost 
18,15 mm ke spodní ploše součásti, 7,5–0,1 mm ke schodku. Dále se ve schodku 
vytvoří vybrání o šířce 16,15+0,05 mm a hloubce 13+0,05 mm. 

Po operaci 050 proběhne kontrola rozměrŧ s četností kaţdý 5. kus: 

 132,6–0,1 mm, 

 204,3 mm, 

 16,15+0,05 mm, 

 71,7 mm. 

 

Obr. 3.6 Operace 050 – frézování ploch a vytvoření vybrání. 
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Náhodně vybrané obrobené součásti ze série se odešlou do oddělení technické 
kontroly OTK. Zjišťuje se, zda veškeré kóty na výkresu součásti jsou rozměrově 
v pořádku a spadají do předepsané tolerance. Četnost kontroly je 2× za směnu, 
obvykle se provádí během začátku a konce směny v OTK. 

Kontrola prvního kusu (viz tab. 3.5) se vţdy provádí dle schválené dokumentace 
pro danou operaci. 

 

Tab. 3.5 Ukázka kontrolního protokolu z OTK – kontrola rozměrŧ prvního kusu. 

Kontrolní protokol 

Název součásti: Plášť hlavně Sport Číslo součásti: 135317 

Kontrolovaných kusů: 1/050 Výrobní příkaz: 

Pořadí 
Kontrolovaný 
rozměr [mm] 

Naměřený 
rozměr [mm] 

Ano Ne 

1 0,05 mm    

2 18,15 mm    

3 
7,5-0,1 (2×) 
mm 

   

4 (204,3) mm    

5 132,6–0,1 mm    

6 71,7 mm    

7 
16,15+0,05 
mm 

   

8 13+0,05 mm    

9 Osa dráţky     

10 R5 (2×) mm    
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Tab. 3.6 Nástrojový list 5/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 5. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Stopková fréza (ɸ20 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81980 SK 

Stopková fréza (ɸ10 mm, 
opotřebená – hrubování) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81680 SK 

 

3.7 Operace 060 

V této operaci se frézou zarovná horní plocha pláště na výšku 16–0,1 mm od 
osy. Zadní část horní plochy se následně vyfrézuje na vzdálenost 26,35 mm do 
hloubky 14-0,1 mm od osy. Dále se frézují vybrání 14+0,2 mm do hloubky 12,8–0,1 
mm od osy a 10+0,2 mm do hloubky 11,4–0,1 mm od osy. Navrtají se a vyvrtají díry 
ɸ7H8 mm a 2× ɸ3,2 mm (pro mušku a pro šroub před dráţkou pro hledí). Díra pro 
mušku ɸ3,2 mm se nakonec vyřeţe na závit M4. Nakonec se záhlubníkem ɸ5,5 mm 
utvoří kuţel ɸ5,7 mm v místě díry pro šroub. 

Po 6. etapě výroby pláště hlavně se kontrolují prŧměry díry ɸ7H8 mm a závitu 
M4 s četností pěti kusŧ ze série. 

 

Obr. 3.7 Operace 060 – frézování ploch a dráţky pro hledí, obrábění děr a kuţele, řezání 
závitu. 
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Náhodně vybrané obrobené součásti ze série se opět zašlou do OTK pro zjištění 
veškerých rozměrŧ z operace. Četnost kontroly je 2× za směnu, obvykle se provádí 
během začátku a konce směny v OTK. 

Kontrolované rozměry prvního kusu v OTK: 

 16–0,1 mm, 

 ɸ7H8, 

 11 mm, 

 osa ɸ7H8, 

 10+0,2 mm, 

 15,85+0,1 mm, 

 14-0,1 mm, 

 11,4-0,1 mm, 

 61,2±0,1 mm, 

 14+02 mm, 

 12,8-0,1 mm, 

 6+0,1 mm, 

 40,8±0,1 mm, 

 M4, 

 osa M4, 

 0,6×45°, 

 58,5±0,1 mm, 

 71,7 mm, 

 ɸ5,7 mm, 

 90°, 

 ɸ3,2 mm, 

 1,8 mm, 

 osa ɸ3,2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBOR STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 

38 ÚST FSI VUT v Brně 

 

Tab. 3.7 Nástrojový list 6/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 6. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Stopková fréza (ɸ20 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81980 SK 

Dráţkovací fréza (ɸ10 
mm) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-83230 SK 

Středící vrták (ɸ4×90°) SHERWOOD SHR-158-8540K SK 

Vrták (ɸ3,3 mm) STIM ZET PN 2907, ČSN 
221127 

RO Co5 

Vrták (ɸ3,2 mm) STIM ZET PN 2907, ČSN 
221127 

RO Co5 

Záhlubník (ɸ 6/90 mm) Nachreiner E.5614.1.0600 SK 

Dráţkovací fréza (ɸ6 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81481 SK 

Stopková fréza (ɸ6 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81480 SK 

Závitník (M3) DORMER E240 RO 

Výstruţník (ɸ7H8 mm) STIM ZET ČSN 22 1430 RO 

Dráţkovací fréza (ɸ5 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81431 SK 

Záhlubník (ɸ6/90° mm, 
upravený na ɸ5,5 mm) 

STIM ZET ZVSE 221625 RO 

  

3.8 Operace 070 

Frézování zkosení na zadní straně pláště pod dráţkou pro hledí na délku 9,5 mm 
a hloubku 4,5 mm (2 mm od horní plochy). Součást je nutné otočit a upnout do 
speciálního svěráku pod určitým úhlem (viz. obr. 3.8). 
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Obr. 3.8 Operace 070 – detail naklopené zadní části pláště hlavně. 

 

Tab. 3.8 Nástrojový list 7/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 7. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Stopková fréza (ɸ10 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81680 SK 

 

3.9 Operace 080 

K této operaci je zapotřebí součást opět upnout na dělicím přístroji a frézuje se 
dráţka délky 28 mm, šířky 7 mm a nájezd do dráţky pod úhlem 16°. Dráţka slouţí 
jako kulisa pro ovladač vytahovače, v níţ je ovladač uloţen při zamknutí 
revolverového válce do rámu zbraně. Frézují se zkosení 19°, 20° a 35°. Dělicí 
přístroj otočí obrobek tak, aby se následně vyfrézovalo 19° zkosení na druhé straně. 

Kontrolují se rozměry dráţky 28 mm a 7 mm. 

Obr. 3.9 Operace 080 – frézování dráţky pro ovladač vytahovače a jednotlivá zkosení. 
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Obr. 3.10 Operace 080 – frézování zkosení na pravé strany pláště hlavně. 

 

Po operaci se opět náhodně vybrané kusy ze série zasílají do OTK. Četnost 
kontroly je 2× za směnu (během začátku a konce směny v OTK). 

Kontrolované rozměry v OTK: 

 28 mm, 

 R3,5 mm, 

 16°, 

 2,2 mm, 

 11,5±0,05 mm, 

 osa R3,5 mm, 

 (6,3), 

 5 mm, 

 20°, 

 35°, 

 19°, 

 2,5 mm (19°), 

 19,5 mm, 

 9+0,2 mm. 
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Tab. 3.9 Nástrojový list 8/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 8. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Dráţkovací fréza (ɸ6 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81481 SK 

Stopková fréza (ɸ6 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81480 SK 

Kulová fréza (ɸ7 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81534 SK 

Stopková fréza (ɸ20 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81980 SK 

Fréza s VBD (ɸ 20 mm, 
vnitřní chlazení) 

Fraisa W5...008 (přesné 
označení nelze 
zveřejnit)  

SK 

  

3.10 Operace 090 

Frézují se rybinová vedení pod úhlem 60°. Vedení slouţí k montáţi zbraňového 
příslušenství (nejčastěji kolimátoru). 

Obr. 3.11 Operace 090 – výroba rybinového vedení. 
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Tab. 3.10 Nástrojový list 9/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 9. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Stopková fréza (ɸ6 mm) ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

Master-81480 SK 

Úhlová čelní fréza 
s válcovou stopkou  
(ɸ16 /60°) 

ZPS - FRÉZOVACÍ 
NÁSTROJE a.s. 

ČSN 22 2260 RO Co5 

 

3.11 Operace 100 

U desáté operace se součást upevňuje na dělicím přístroji z dŧvodu frézování 
oblouku R8,5 na výšku od osy hlavně 18 mm. 

Obr. 3.12 Operace 100 – utváření zaoblení R8,5. 

 

Tab. 3.11 Nástrojový list 10/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Doosan DNM 500 Číslo listu: 10. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Tvarová fréza 
(ɸ59,12/63,3 mm, 
speciální) 

ZV-nástroje – RO 
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3.12 Operace 110 

U operace 110 se provádí zámečnická práce, respektive doříznutí závitu M3 
k ose díry pro mušku ɸ7H8 mm. Na CNC obráběcím centru se závit vyřezává pouze 
do poloviny vzdálenosti mezi čelem pláště hlavně a osou díry pro mušku ɸ7H8 mm. 
Závit se k ose díry dořezává ručně. 

 

Tab. 3.12 Nástrojový list 11/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: – (ruční práce)  Číslo listu: 11. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Závitník (M3-6H) GÜHRING 5734-M3 RO 

 

3.13 Operace 120 

Dvanáctá operace je operace dokončovací. Brousí se celá šířka pláště 19,5 mm, 
šířka schodku vzdáleného 7,5–0,1 mm od osy hlavně, vzhledová zkosení 19°, horní 
plocha o výšce 16 mm od osy hlavně a zbrousí se hrany horní části pláště hlavně 
pod úhlem 20°. 

 

Tab. 3.13 Nástrojový list 12/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Bruska BPH Číslo listu: 12. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Brousicí kotouč plochý 
(ɸ200 mm) 

Cominvest CZ s.r.o. T0110200 Umělý 
korund+  
keramic-
ké pojivo 

Lešticí kotouč (ɸ400 mm) Micron Plus LK4003545SSIC Sisal a 
bavlna 

Kartáčový (drátěný) 
kotouč (ɸ60 mm, prŧměr 
drátku 0,2 mm), pasta 
LANGSOL 39.106 (ţlutá) 

OSBORN 373 598 KO 

Látkový leštící kotouč 
(ɸ300 mm, bavlněný)  

NAKOL s.r.o. 00002864-300-25 Bavlna 
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Nástroje jsou vhodné k dokončování korozivzdorných ocelí. K dokončování 
brousicím kotoučem plochým (ɸ400 mm) a kartáčovým (drátěným) kotoučem (ɸ60 
mm) se pouţívá lešticí pasta LANGSOL 39.106 (ţlutá). K dokončování bavlněným 
lešticím kotoučem (ɸ300 mm) se pouţívá lešticí pasta Pragopol 2 (zelená). 

 

3.14 Operace 130 

Na horní ploše se frézuje rýhování 11×1 mm v délce 176,13 mm od čela pláště, 
který zabraňuje odlesku horní plochy pláště hlavně. Světelné paprsky odraţené 
z horní plochy mohou rušit střelce při míření na cíl. 

 

Tab. 3.14 Nástrojový list 13/13. 

VUT FSI ÚST BRNO NÁSTROJOVÝ LIST DATUM VYDÁNÍ: 15. 5. 2017  

Vyhotovil: Jan Jiráček Stroj: Frézka FH 32 Číslo listu: 13. 

Název nástroje: Výrobce: Označení výrobce: Materiál: 

Tvarová fréza (ɸ55x15 
mm, speciální) 

ZV-nástroje – RO 

 

3.15 Operace 140 

Poslední operací je omílání obrobené součásti.  

Omílání je metoda zaloţená na chemicko-mechanickém opracování povrchu 
součásti. Etapa probíhá v kruhových omílacích strojích Rösler. Brusná tělíska 
a plášť hlavně se uvedou do vzájemného relativního pohybu v pracovní nádobě, 
jejichţ vzájemné tření zpŧsobuje: 

 odstranění rŧzných otřepŧ vzniklých během obráběcího procesu 
z povrchu součásti,  

 vyhlazování povrchu, 

 leštění. 

Nejprve se součást vkládá do omílacího stroje s kuţelovými omílacími tělísky 
(hrubování) a následně do stroje s válečkovými tělísky (dokončování). Vyjmuté 
součásti jsou v dŧsledku pouţité emulze saponátu s vodou v těchto strojích mokré. 
Aby se zamezilo korozi na povrchu součásti, suší se v sušícím kruhovém vibračním 
zařízení nebo se vkládají do sušící pece s horkým vzduchem. K vysušení povrchu 
se v sušícím vibračním zařízení pouţívají kukuřičná zrna. 

Omílací stroje (viz. obr. 3.13) se dávkují po 50 kusech. 
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Obr. 3.13 Operace 140 Omílací stroj k hrubování (vlevo dole), omílací stroj 
k dokončování (vpravo nahoře), sušicí zařízení (uprostřed nahoře). 

 

Po operaci 140 se zhotovený plášť hlavně posílá do oddělení montáţe, kde se 
veškeré součásti zbraně včetně pláště hlavně sestavují. 

Detailní obrázky operací byly vyhotoveny v programu AutoCAD 2017. Veškeré 
rozměry v operacích jsou přepsané na rozměry dle aktuální výkresové 
dokumentace. 
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4 NÁVRH DÍLČÍCH RACIONALIZAČNÍCH OPATŘENÍ 

V předchozí kapitole se studie zabývala rozborem stávajícího technologického 
postupu sportovního pláště hlavně ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. Byly 
podrobně analyzovány jednotlivé kroky výroby této součásti na víceúčelovém 
obráběcím stroji Doosan DNM 500.  

Časově nákladná výroba, ač se jedná o výrobu desítek kusŧ za rok, ve své 
podstatě nevyhovuje celkové produkci ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. 
Společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. se zabývá především výrobou stěţejních 
(univerzálních) součástí revolverŧ a náročná výroba vedlejších prvkŧ zbraní, mezi 
které patří i plášť hlavně Sport, ve své podstatě tento proces omezuje. 

Technologická práce se následně bude zabývat moţnými kroky, jimiţ se mŧţe 
produkce pláště hlavně zefektivnit. 

 

4.1 Moţnosti racionalizačních opatření 

Ačkoli je stávající technologický postup sportovního pláště hlavně ve společnosti 
ALFA - PROJ spol. s r.o. vyhotoven tak, aby se dle něj mohla součást vyrobit, 
vyskytují se v něm nedostatky, jeţ je moţné bez značných finančních nákladŧ 
upravit. 

Společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. disponuje tříosými CNC obráběcími centry, 
pro které je moţnost připojit čtvrtou osu. Pro výrobně sloţitý tvar sportovního pláště 
hlavně jsou tato centra k jeho zhotovení neefektivní. CNC obráběcí centra postrádají 
pátou řízenou osu, jeţ mŧţe se součástí otáčet tak, aby se obrobila z většiny stran 
při jedné operaci. Výroba je sestavena ze 14 operací, z nichţ 8 operací se realizuje 
na CNC obráběcím centru. Na pětiosých víceúčelových CNC strojích se počet 
operací k provedení výsledného tvaru sportovního pláště hlavně mŧţe výrazně 
sníţit. 

 

4.1.1 Úprava stávajícího technologického postupu  

V prŧběhu existence jakékoliv společnosti, jejímţ zaměřením je výroba, se 
mnohdy aktualizují výrobní výkresy. Společnost ALFA - PROJ spol. s r.o. není 
výjimkou. Vzhledem k navyšování produktivity ve společnosti ALFA - PROJ spol. 
s r.o. je pro oddělení technologie časově náročné se zaměřit na aktualizaci 
jednotlivých technologických postupŧ dle aktuálních výrobních výkresŧ. Aby součást 
však byla schopná výroby na CNC obráběcím centru po aktualizaci výrobního 
výkresu, je zapotřebí přepsat jednotlivé NC programy. Technologický postup pláště 
hlavně Sport tedy není doplněn o nejnovější údaje z výrobního výkresu. Změny se 
týkají určitých rozměrŧ, jeţ komplikují spojitost mezi technologickým postupem 
a výrobním výkresem. 

Úprava rozměrŧ platí pro: 

 hloubku 2+0,1 mm (operace 030), 

 výšku horní plochy pláště 16,5 mm od osy (operace 040), 

 délku 132,6-0,1 mm a 204,7 mm, šířku 16,15+0,05 mm (operace 050), 
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 výšku 16-0,1 mm, hloubku 6+0,1 mm (operace 060), 

 výšku 16-0,1 mm (operace 120), 

 délku rýhování 176,13 mm (operace 130). 

 

V technologickém postupu přebývají nefunkční rozměry ɸ2,8 mm (operace 080) 
a šířka 18,5 mm (operace 120). Díra ɸ2,8 mm se nacházela v zadní části pláště 
hlavně a slouţila k uchycení pláště k rámu revolveru. Díra ɸ2,8 mm byla nahrazena 
zkosením, které se tvaruje v operaci 070.  

Změny rozměrŧ v technologickém postupu dle aktuálního výrobního výkresu se 
dají realizovat okamţitě a bez značných finančních nákladŧ.  

Technologický postup pláště hlavně určený pro čtyřosá CNC obráběcí centra je 
sestaven na takové úrovni, ţe se jeho moţné změny (například sloučení některých 
operací) nevyplatí. Ideálním řešením je modernizace výrobního oddělení. Tím je 
myšlena investice do stroje disponujícího pěti osami pohybu. 

Vhodnou alternativou je poptávka po pětiosých CNC frézovacích centrech nebo 
otočných a sklopných NC stolech, které by mohly sníţit počet obráběcích operací. 

 

4.1.2 Pětiosá CNC obráběcí centra  

Obráběcí centra jsou v současnosti základem rozvoje moderního strojního 
prŧmyslu. Pětiosý multiprofesní CNC obráběcí (frézovací) stroj s vertikální osou 
vřetena zajišťuje kompletní obrobení sloţitých součástí z většiny stran bez nutnosti 
změny jejich upnutí a s moţností automatické výměny nářadí. Vřeteno s třemi osami 
(X, Y a Z) je umístěno na pojízdném portálu. Otočný a sklopný stŧl v obrobkové části 
5-osého CNC centra má dvě otočné osy (A a C) pro plnohodnotné obrábění. Také 
existuje varianta vřetene se dvěma ovládanými osami (X a Z), jeţ mají řízené osy 
(Y, A a C) v obrobkové části (viz. obr. 4.1) [7, 28]. 

 

Obr. 4.1 Vertikální pětiosé frézovací centrum Mori Seiki GV 5035AX [7]. 
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Hlavní výhodou pětiosých víceúčelových CNC obráběcích strojŧ oproti strojŧm 
 čtyřosým je jednoznačně přidaná pátá osa. Pětiosé obrábění je jednou z nejvyšších 
úrovní pro CNC a lze tak vyrábět součásti nejsloţitějších tvarŧ (dokonce i lopatky 
turbín). Pro výrobu pláště hlavně pětiosé CNC obráběcí stroje: 

 sníţí počet obráběcích operací, 

 urychlí proces výroby,  

 mohou sníţit výrobní náklady, 

 zlepší kvalitu vyrobeného kusu v dŧsledku sníţení upínání obrobku [29]. 

 

4.1.3 Investice do pětiosého CNC obráběcího centra  

Jak je uvedeno výše, moţnou alternativou pro zlepšení výroby pláště hlavně jsou 
pětiosá CNC obráběcí centra. Existuje mnoho výrobcŧ, kteří své víceúčelové 
obráběcí stroje nabízejí. V parametrech se jednotlivé pětiosé multifunkční obráběcí 
stroje mnohdy liší. Pro rozvedení problematiky byl vybrán stroj Hermle C 22 
společnosti Hermle AG (viz obr. 4.2). 

Hermle C 22 je pětiosé CNC frézovací centrum s vertikální osou vřetena. Má 
základní 3 osy (X, Y a Z) představující lineární pohyb pojízdného portálu vřetena a 2 
osy (A a C), které zajišťují sklopný a otočný pohyb stolu [30]. 

C 22 umoţňuje přesnou a hospodárnou výrobu součástí. Je určen pro vysoce 
kvalitní obrábění s nejmenšími tolerancemi, coţ pro výrobu zbraní má velký význam. 
Pouţívá kruhovitý zásobník, jeţ je integrovaný uvnitř obráběcího centra. Pro obsluhu 
je výhodou výškově nastavitelný ovládací pult. V tab. 4.1 jsou uvedeny základní 
technické parametry stroje ve standardním provedení [30]. 

 
Obr 4.2 Pětiosé CNC obráběcí centrum Hermle C 22 [31]. 
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Tab. 4.1 Hlavní technické parametry CNC obráběcího centra Hermle C 22 [32]. 

Poloţka Jednotka Technická data 

Pojezd 

Pojezd v ose X mm 450 

Pojezd v ose Y mm 600 

Pojezd v ose Z mm 330 

Pracovní plocha 
Rozsah mm ɸ450 

Výška pracovního prostoru mm 370 

Rozsah rychloposuvů  Osa X, Y a Z m/min 30 

Maximální prac. posuv Osa X, Y a Z m/min 1500 

Pracovní vřeteno 
Maximální otáčky 1/min 15000 

Krouticí moment Nm 98 

Výměník nástrojů 

Počet nástrojŧ v zásobníku – 40 

Čas výměny nástroje s 4,5 

Maximální hmotnost nástroje kg 8 

Otočný a sklopný stůl 

Rozsah  mm ɸ320 

Úhel sklopení osy A ° ±135 

Maximální otáčky osy A 1/min 25 

Maximální otáčky osy C 1/min 8/0 

Maximální zatíţení stolu kg 150 

Přesnost polohování 
os 

Osa X, Y a Z mm 0,008 

Rozměry stroje 

Délka mm 2170 

Šířka mm 3820 

Výška mm 3000 

Hmotnost stroje kg 8700 

Řídicí systém Heidenhein TNC 640 
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Nové pětiosé CNC obráběcího centrum je značně nákladná investice, která však 
mŧţe výrobu součástí včetně pláště hlavně Sport urychlit a předpokládá se také 
zvýšení kvality vyrobeného dílu. Pátá osa (C) představuje rotaci CNC stolu. Po 
obrobení jedné strany pláště hlavně se prostřednictvím této osy mŧţe součást otočit 
a pokračovat v obrábění druhé strany bez nutné změny upnutí v přípravku.  

Dále je zapotřebí zohlednit výrobní prostory ve společnosti ALFA - PROJ spol. 
s r.o. Pro Stroj Hermle C 22 je nutné uvolnit minimální plochu 2170×3820 mm ve 
výšce tří metrŧ. 

 

4.1.4 Investice do otočného a sklopného NC stolu  

Další moţnou (levnější) alternativou je investovat do otočného a sklopného NC 
stolu, který by byl schopný instalace do vybraného CNC obráběcího centra. Pro 
uvedení moţné alternativy stolu byl vybrán stroj Doosan DNM 500 a pro něj moţný 
otočný a sklopný NC stŧl TT 101 (viz obr. 4.3) od společnosti Kitagawa Iron Works, 
Ltd.  

 

Obr 4.3 Otočný a sklopný NC stŧl TT 101 [33]. 

 

Stoly s CNC řízenou čtvrtou a pátou osou zvyšují moţnosti v oblasti obrábění na 
CNC obráběcím stroji. Čtvrtá osa A, jeţ obrobek naklápí, je doplněna o osu C 
umoţňující otočení součásti do libovolné pozice. Těleso stolu TT 101 je moţné 
upnout na pracovní desku vertikálního CNC centra pomocí T-dráţek. 

Stŧl TT 101 se vyznačuje: 

 malými rozměry, 

 nízkou hmotností, 

 vysokou tuhostí, 

 vysokou rychlostí obou rotací, 

 pneumatické upínání obrobku [34]. 
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Ve své podstatě je CNC naklápěcí a sklopný stŧl další vhodnou moţností 
k obrábění pláště hlavně Sport. Instalací do čtyřosého CNC centra nahrazuje 
celkové pětiosé obráběcí centrum. V tab. 4.2 jsou uvedeny základní technické 
informace o stolu TT 101.  

U CNC stolu není třeba se zabývat výrobními prostory ve společnosti ALFA - 
PROJ spol. s r.o. Stŧl mŧţe být nastálo uloţen ve vybraném frézovacím CNC centru 
(vhodnou volbou je Doosan DNM 500).  

Frézovací CNC centrum Doosan DNM 500 disponuje svým pracovním 
prostorem 1020×540×510 mm (délka×šířka×výška), který je vhodný pro upnutí stolu 
TT 101 pomocí T-dráţek. Instalace umoţňuje obrobení pláště hlavně Sport pomocí 
všech 5 os. Základní informace o TT 101 jsou uvedeny v tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Hlavní technické parametry NC otočného a sklopného stroje TT 101 [34]. 

Poloţka Jednotka Technická data 

Rozsah pracovního prostoru mm ɸ153 

Rozsah pracovního stolu mm ɸ110 

Výška pracovního stolu (osa A v pozici 0°) mm 185 

Úhel sklopení osy A (záporný) ° -20 

Úhel sklopení osy A (kladný) ° +120 

Maximální otáčky osy A 1/min 25 

Maximální otáčky osy C 1/min 41,6 

Maximální zatíţení stolu Kg 73 

Celková délka mm 429 

Celková šířka mm 392 

Celková výška mm 227 

Řídicí systém TTM 101 

 

4.1.5 Kooperace s dodavatelem disponujícího pětiosým CNC centrem  

Výše uvedené moţnosti pro zlepšení výroby pláště hlavně Sport jsou finančně 
nákladné. U 4-osých CNC obráběcích center se však také nejedná o levnou výrobu. 
Vícero obráběcích operací navíc sniţuje kvalitu vyrobené součásti.  

Pro předpoklad sníţení operací, při pouţití CNC stroje s pěti osami pohybu, je 
efektivní vyuţít kooperace se společností, která těmito stroji disponuje. Spolupráce  
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by spočívala v tom, ţe se výroba pláště hlavně Sport převede k jinému výrobci. 
Je nutné se zaměřit na společnosti, které nabízejí cenově výhodnou nabídku 
a u společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. došlo k finanční úspoře.  

Kooperace mŧţe mít za následek:  

 zvýšení kvality vyrobeného kusu v dŧsledku sníţení obráběcích operací, 

 urychlení procesu výroby, čímţ se sníţí i finanční náklady za výrobu, 

 výroba ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. se nebude zabývat 
sportovními plášti hlavní a mŧţe se zaměřit na výrobu ostatních součástí 
revolveru. 
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Z hlediska stávající výroby pláště hlavně Sport není moţné technologický postup 
upravit (např. sloučení operací) do takové míry, při které dojde ke zlepšení efektivity 
obrábění na čtyřosých CNC obráběcích centrech. Moţnou alternativou se tedy jeví 
investice do pětiosého víceúčelového frézovacího (vertikálního) stroje nebo NC 
otočného a sklopného stolu. Investice jsou však finančně náročné, ale zachovala by 
se tím výroba ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. Další alternativou je navázání 
kooperace se společností, jiţ pětiosým strojem disponuje, a převést k ní výrobu 
sportovního pláště hlavně.  

Vzhledem k malému počtu vyráběných kusŧ pláště hlavně Sport (100 kusŧ za 
rok) není reálné nahradit tyčový profil za kovaný polotovar. Eventuelní východisko do 
budoucna by bylo v případě, ţe se charakter výroby z hlediska sériovosti změní na 
taţený polotovar. Vzhledem ke stávající kusové výrobě tato záleţitost nebyla v rámci 
této studie nijak zásadně řešena. 

Výroba ve společnosti ALFA - PROJ spol. s r.o. se zaměřuje převáţně na 
materiály z konstrukční legované oceli třídy 17 a konstrukční oceli pro strojní součásti 
třídy 11. V dosavadní velkovýrobě se často pouţívají nástroje určené pro ocel třídy 
11 k obrábění materiálŧ z korozivzdorných ocelí. Zvyšuje se tak opotřebení nástroje 
a sniţuje se jeho ţivotnost. 
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ZÁVĚR 

Cílem této rešerše byl rozbor technologického postupu pláště hlavně Sport a 
návrh moţných opatření pro efektivnější výrobu této součásti. 

 Byl proveden detailní rozbor stávající výroby. 

 Na základě rozboru stávajícího technologického postupu byla navrţena 
racionalizační opatření návrhu k zakoupení pětiosého CNC frézovacího 
(vertikálního) centra Hermle C 22 nebo otočného sklopného NC stolu TT 101. 
Standardní provedení Hermle C 22 je za 6 900 000 Kč bez DPH a stŧl TT 101 
bez servomotorŧ pro pohon čtvrté a páté osy je k dostání za 999 200 Kč bez 
DPH. 

 Vhodnějším řešení pro současný stav výroby ve společnosti ALFA - PROJ 
spol. s r.o. se jeví převod výroby součásti do kooperace s dodavatelem, jeţ 
pětiosým CNC obráběcím centrem disponuje. 

 Výrobní náklady sportovního pláště hlavně ve společnosti ALFA - PROJ spol. 
s r.o. jsou 1090 Kč za kus. Alternativní volbou pro sníţení nákladŧ za 
vyhotovení součásti je společnost Medin, a.s. která se zabývá vývojem, 
výrobou a distribucí lékařských nástrojŧ a implantátŧ. Společnost Medin, a.s. 
má ve své výrobě zavedené pětiosé CNC obráběcí centra DMG Mori DMU 80 
eVo a za výrobu jednoho kusu pláště hlavně Sport poţaduje částku 990 Kč. 

Malosériová výroba sportovního pláště hlavně neumoţňuje v oblasti výroby na 
čtyřosých CNC obráběcích centrech nějaké převratné řešení pro její zlepšení. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

ACP – 
Automatic Colt Pistol – pistolový  
náboj s moţností automatické střelby 

CNC – 
Computer Numeric Control – číslicové řízení 
počítačem 

Co – Kobalt 

ČSN – Československé normy 

D mm Prŧměr díry 

HSS – High Speed Steel – rychlořezná ocel 

ISO – 
International Organization for Standardization  
– Mezinárodní organizace pro normalizaci 

E J Energie 

L mm Hloubka díry 

LPA – Společnost LPA (výroba hledí) 

NbC – Karbid niobu 

NC – Numeric Control – číslicové řízení 

OTK – Oddělení technické kontroly 

RO – Rychlořezná ocel (HSS) 

SK – Slinutý karbid 

TaC – Karbid tantalu 

TiC – Karbid titanu 

VBD – Vyměnitelná břitová destička 

WC – Karbid wolframu 

ZP – Zbrojní prŧkaz 
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