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ABSTRAKT 

Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 
při výrobě součástky do palné zbraně. Obsahem práce je rešeršní část zaměřená 
na problematiku kombinovaných palných zbraní, konkretizaci řešené součástky 
a rozbor používaných materiálů. Praktická část zahrnuje řešení upnutí součásti, 
volbu nástrojů a následné vypracování NC programů pro obrábění. V závěru práce 
je znázorněna simulace daného procesu s kontrolou kolizních stavů. 

 
Klíčová slova 

CAM software, palná zbraň, konstrukční návrh, technologický postup výroby, 
simulace obrábění 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis deals with possibilities of the CAM software 
PowerMILL 2018 for machining of a component for a firearm. The thesis consists of 
a research focused on the issue of combined firearms, the specification of the part 
the thesis deals with and the analysis of the materials used. The practical chapters 
solve component clamping, tool selection and subsequent elaboration of the NC 
programs. At the end of the thesis there is shown the simulation of machinig 
including collison control. 
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CAM software, firearm, design plan, technological procedure of manufacturing, 
simulation of machining 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

DRMOTA, J. Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění součástky do 
palné zbraně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 
2018. 71 s. 4 přílohy. Vedoucí diplomové práce Ing. Aleš Polzer, Ph.D.



PROHLÁŠENÍ 

5 ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Možnosti CAM softwaru 
PowerMILL 2018 při obrábění součástky do palné zbraně vypracoval samostatně 
s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu 
této práce. 

 

 

   

Datum  Bc. Josef Drmota 



PODĚKOVÁNÍ 

 

6 ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji tímto Ing. Aleši Polzerovi, Ph.D. z VUT za cenné rady a připomínky, 
poskytnuté při vypracování této diplomové práce. 

Dále děkuji vedoucímu konstrukčního oddělení Ing. Michalu Koutnému z firmy 
Zbrojovka Brno s.r.o. za cenné konzultace a rady při vypracování práce. 

V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině za podporu během celého 
studia. 



OBSAH 

7 ÚST FSI VUT v Brně 

OBSAH 

ABSTRAKT ................................................................................................................. 4 

PROHLÁŠENÍ ............................................................................................................. 5 

PODĚKOVÁNÍ ............................................................................................................. 6 

OBSAH ........................................................................................................................ 7 

ÚVOD .......................................................................................................................... 9 

1 PROBLEMATIKA KOMBINOVANÝCH PALNÝCH ZBRANÍ ................................... 10 

1.1 Způsoby řešení hlavňových svazků ................................................................. 10 

1.2 Konkretizace řešeného dílu palné zbraně ........................................................ 12 

1.2.1 Rozbor součástky hlavňová objímka ......................................................... 12 

1.2.2 Kulobrokové zbraně Zbrojovky Brno s.r.o. s hlavňovou objímkou ............. 14 

1.3 Konstrukční návrh součásti .............................................................................. 16 

1.3.1 Tvorba modelu hlavňové objímky .............................................................. 16 

1.3.2 Problematika předepsaných tolerancí ....................................................... 17 

2 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ STŘELNÝCH ZBRANÍ .......................... 19 

2.1 Materiály pro výrobu pažeb .............................................................................. 19 

2.2 Kovové materiály ve výrobě palných zbraní ..................................................... 20 

2.2.1 Výroba hlavní z damascénské oceli .......................................................... 20 

2.2.2 Výroba zbraní a barevné kovy ................................................................... 21 

2.2.3 Litá ocel ve výrobě součástí do palných zbraní ......................................... 21 

2.2.4 Současnost a materiály pro palné zbraně ................................................. 22 

2.3 Materiál pro výrobu řešené součásti ................................................................ 23 

3 MOŽNOSTI VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ PODPORY TECHNOLOGIE ....................... 25 

3.1 CAD systémy – možnosti a použití .................................................................. 26 

3.2 CAM systémy – možnosti a použití .................................................................. 27 

3.3 CAD/CAM systémy a jejich průmyslová aplikace ............................................. 28 

3.4 Možnosti softwaru PowerMILL 2018 ................................................................ 29 

4 TECHNOLOGICKÝ NÁVRH VÝROBY SOUČÁSTI ................................................ 30 

4.1 Volba stroje ...................................................................................................... 30 

4.2 Návrh specializovaného upínače ..................................................................... 30 

4.3 Návrh polotovaru pro výrobu hlavňové objímky ............................................... 32 

4.4 Tvorba NC programů pro obrábění hlavňové objímky ..................................... 34 

4.4.1 Příprava polotovaru pro upnutí .................................................................. 34 

4.4.2 Frézování čelních ploch součásti .............................................................. 36 

4.4.3 Obrábění nábojových komor a dutin hlavní ............................................... 37 



OBSAH 

 

8 ÚST FSI VUT v Brně 

4.4.4 Frézování závitů v dutinách hlavní ............................................................ 41 

4.4.5 Hrubování vnějších prvků hlavňové objímky ............................................. 43 

4.4.6 Dokončování konstrukčních prvků uložení zbraně a drážek pro optiku ..... 45 

4.4.7 Dokončování tvarových ploch hlavňové objímky ....................................... 48 

4.4.8 Dělení materiálu ........................................................................................ 49 

4.4.9 Dokončování tvarových prvků spodní části obrobku ................................. 50 

4.4.10 Vygenerování vytvořeného NC kódu ....................................................... 51 

5 KONTROLA NC PROGRAMŮ, VIZUALIZACE A VERIFIKACE ............................. 52 

5.1 Příprava polotovaru pro upnutí ........................................................................ 52 

5.2 Zarovnání čel upnuté součásti ......................................................................... 53 

5.3 Obrábění nábojových komor a dutin hlavní ...................................................... 54 

5.3.1 Vrtání nábojových komor a dutin hlavní .................................................... 54 

5.3.2 Dokončení dutin hlavní s vizualizací zbytkového materiálu ....................... 55 

5.3.3 Frézování závitů ........................................................................................ 56 

5.4 Hrubování hlavňové objímky ............................................................................ 56 

5.5 Dokončení hlavňové objímky ........................................................................... 59 

5.5.1 Tvarové plochy součásti ............................................................................ 59 

5.5.2 2,5D prvky hlavňové objímky .................................................................... 60 

5.6 Oddělení obrobku a frézování tvarových prvků ................................................ 62 

5.7 Shrnutí dosažených hodnot parametrů obrábění ............................................. 63 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 64 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................. 65 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK ............................................................................ 68 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 71 

 



ÚVOD 

9 ÚST FSI VUT v Brně 

ÚVOD 

V celé historii lidstva se setkáváme s využíváním nejrůznějších druhů zbraní. 
Sloužily a stále slouží, jako prostředek pro boj s nepřítelem. Jejich neméně důležitou 
rolí je využití při lovu za účelem získávání potravy. Běžně je možné se s nimi setkat 
také při sportovní střelbě. Stejně jako ostatní odvětví lidské činnosti prošly i zbraně 
dlouhým vývojem. Původně se jednalo o zbraně primitivní. Postupně se začaly 
využívat zbraně chladné a střelné, mezi něž řadíme běžně se vyskytující zbraně 
palné. I některé starší typy jsou, zpravidla v moderním provedení, používány dodnes 
pro sportovní, pracovní, případně lovecké účely. Použití zbraní z jednotlivých skupin 
závisí na místní legislativě. V České republice jsou při výkonu práva myslivosti 
jako pracovní nástroje, případně dekorativní doplňky, využívány zbraně chladné 
(obr.1), a především zbraně palné. 

 

Obr.1 Příklady chladných zbraní využívaných v rámci myslivosti: a) ceremoniální - nahoře, 
b) pracovní – vpravo dole, c) společenský – vlevo dole. 

Počátek využívání palných zbraní souvisí s vynálezem střelného prachu, přičemž 
s rostoucími požadavky průběžně rostla také kvalita a úroveň jejich provedení. 
Současně s požadavky se měnily způsoby výroby a používané materiály. V dnešní 
době je již náročné požadavky, kladené především na kvalitu opracování, spolehlivost 
a vysokou bezpečnost součástí, při současném zvyšování produktivity, a naopak 
snižování nákladů i výrobních časů při použití dřívějších výrobních metod, dodržet. 

Z tohoto důvodu je dnes, nejen v tomto odvětví, standardem využití výpočetní 
techniky, jejíž použití umožňuje dodržení daných požadavků. Počítačová podpora je 
využívána od návrhu po odbyt až případnou recyklaci výrobku. Výjimkou tak není 
ani technologická příprava výroby, jejímž výstupem je program pro řízení obráběcího 
stroje. Právě touto problematikou se bude zabývat tato diplomová práce. 

Díky zájmu o myslivost a lovecké zbraně byla zvolena jedna ze součástí 
kombinované palné zbraně, nacházející uplatnění při lovu v podmínkách střední 
Evropy. Primárním cílem práce je navržení technologického postupu pro výrobu 
zvolené a navržené součásti a následná tvorba programu pro její realizaci za využití 
počítačové podpory výroby (CAM). Toto obrábění bude programováno a následně 
simulováno v softwaru PowerMILL 2018. Součástí práce bude také kapitola, 
zabývající se vizualizací programu a verifikací dosažených výsledků. 
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1 PROBLEMATIKA KOMBINOVANÝCH PALNÝCH ZBRANÍ 

Pro správné pochopení řešené problematiky je nutné definovat dva základní 
pojmy. Střelná zbraň je zařízení, uvádějící střelu do pohybu předáním energie. Jednou 
z kategorií střelných zbraní jsou pak zbraně palné, u nichž potřebná energie vzniká 
chemickou reakcí zápalné látky. [1] 

Sdružování více hlavní do hlavňového svazku je běžnou činností u loveckých 
zbraní s lůžkovými závěry. Na trhu se v posledních desetiletích prosadily především 
v důsledku vzniku jednotných nábojů a lze říci, že v dnešní době již zcela 
neodmyslitelně patří k lovecké tradici v Evropě. Primárním důvodem vysoké obliby 
tohoto typu loveckých zbraní je jejich univerzálnost. Někteří výrobci umožňují měnit 
hlavňové svazky dle aktuální potřeby, přičemž pažba a závěr zbraně zůstávají stále 
stejné. Hlavní výhodou zbraní kulobrokových je možnost jejich využití při lovu většího 
množství druhů zvěře právě díky kombinaci různých typů střeliva. Kombinované 
zbraně, s nimiž je možné se setkat, sestávají nejčastěji ze dvou, ale občas také ze tří 
nebo čtyř hlavní. Některé hlavňové svazky jsou znázorněny na obr.1.1. [2,3,4] 

 

Obr.1.1 Příklady hlavňových svazků: a) čtyřče, b) kulobroková kozlice, c) obojetnice, d) 
trojáček, e) trojče, f) troják. 

Pozn.: B – hlaveň broková, K – hlaveň kulová, m – hlaveň s malou kulovou ráží. 

Hlavním požadavkem, kladeným na svazky hlavní, je jejich správné sestřelení 
při zachování dobré vizuální stránky zbraně. Historicky byla tato část zbraně 
zhotovována z jednoho kusu materiálu, nicméně z důvodu vysoké výrobní náročnosti 
bylo od využívání tohoto „monobloku“ upuštěno. [2,3] 

1.1 Způsoby řešení hlavňových svazků 

Mezi první způsoby spojování svazků patřilo pájení brokových hlavní 
tím způsobem, že hlavně byly spolu s plátky mosazi připasovány k hákům a svázány 
železným drátem. Takovýto svazek byl omotán koudelí a kamnářskou hlínou, tvořící 
ochranný obal a vložen do ohně, kde byl v celém objemu zahřán na stejnou teplotu. 
Svazek byl následně připasován do baskule a lišty připájeny měkkou cínovou pájkou. 
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Stejná metoda je využívána také v dnešní době s tím rozdílem, že ohřev probíhá 
vlivem indukce v ochranné atmosféře a pro pájení se používá nízkotavitelná pájka 
s obsahem stříbra. Po dokončení procesu je svazek přesunut do pece, kde pozvolna 
chladne. Největším problémem, se kterým se setkáváme při výrobě hlavňových 
svazků, je poloha průsečíku os jednotlivých hlavní. [2] 

U některých zbraní je svazek dvou hlavní spojen v místě podélně děleného 
závěrového háku. Toto řešení se nazývá „demiblok“ a bylo využíváno u řady 
dvojek ZP, vyráběných Zbrojovkou Brno ve druhé polovině minulého století (obr.1.2). 
Další metodou, kterou je vytvoření hlavňového svazku realizováno, je spojení hlavní 
umístěných nad sebou pomocí rybinové drážky. [2,3] 

 

Obr.1.2 Spojení hlavní do „demibloku“ u brokové zbraně ZP 149. [5] 

Nejpoužívanějším řešením vytvoření hlavňového svazku je od druhé poloviny 
20. století uložení do hlavňové objímky, ve které jsou všechny hlavně ukotveny. 
Dlouholetou tradici ve výrobě vícehlavňových zbraní má Zbrojovka Brno s.r.o. Uložení 
hlavní do hlavňového svazku s využitím hlavňové objímky bylo tímto výrobcem 
realizováno již u několika řad kulobrokových zbraní a v modifikované podobě je 
využíváno také u nové kombinované zbraně Brno Combo. [2,6,7] 

V rámci vývoje řešení uložení hlavní do hlavňové objímky se lze setkat se dvěma 
variantami řešení [7]: 

a) objímka s průběžnou hlavní, 

b) objímka s dělenou nábojovou komorou. 

Při uložení s průběžnou hlavní je nábojová komora součástí samotných hlavní. 
V případě využití varianty s dělenou nábojovou komorou je tato naopak řešena 
jako součást hlavňové objímky. U druhé varianty je nicméně vysoká technologická 
náročnost při řešení dosedacích ploch mezi hlavní a objímkou. Na uložení jsou 
tak z důvodu vznikajících tlaků při výstřelu kladeny vyšší nároky z hlediska drsnosti 
povrchů a při obrábění součásti vznikajících rohových prvků. Rozdíl mezi oběma 
způsoby uložení hlavní je znázorněn na obr.1.3. [7,8] 

Možné způsoby realizace spojení hlavně a hlavňové objímky [7]: 

a) pájení, 

b) lisování, 

c) spojení pomocí závitu. 
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a) b) 

Obr.1.3 Způsob uložení hlavní do hlavňové objímky: a) s průběžnou hlavní, b) s dělenou 
nábojovou komorou. [7] 

Využívané kombinace způsobu řešení uložení hlavní s příslušnou realizací spojení 
u brněnských kombinovaných zbraní popisuje tab.1.1. 

Tab.1.1 Uložení hlavní do hlavňového svazku u zbraní firmy Zbrojovka Brno s.r.o. [7,8] 

Označení 
zbraně 

Brno ZP 
Brno Super 

Brno ZH Brno 500 Brno 800 
Brno 

Combo 

Uložení demiblok 
objímka 

s průběžnou 
hlavní 

objímka 
s průběžnou 

hlavní 

objímka 
s průběžnou 

hlavní 

objímka 
s dělenou 
komorou 

Typ spoje pájený závitový pájený pájený závitový 

Výroba hlavňového svazku je stále velmi náročnou operací a každý výrobce má 
svůj vlastní postup. 

1.2 Konkretizace řešeného dílu palné zbraně 

Pro zpracování diplomové práce byl zvolen způsob vytvoření hlavňového svazku 
pomocí hlavňové objímky, která bude také předmětem řešení (obr.1.4). Konkrétně se 
bude jednat o díl do zbraně, vyráběné Zbrojovkou Brno s.r.o. pod označením Brno 
Combo. 

1.2.1 Rozbor součástky hlavňová objímka 

Hlavní funkce součásti: 

• uložení jednotlivých hlavní do hlavňového svazku, [9] 

• spojovací prvek hlavní se zbylými částmi zbraně (lůžko, pažba...), [9] 

• přenos zatížení vznikajícího při výstřelu, [7] 

• součást mechanismu pro uzavření nábojové komory – do drážky 
vyfrézované v objímce zapadá část závěru, [9] 

• součást mechanismu pro vytahovače náboje, [9] 

• možnost nabití zbraně, [7] 

• základna pro umístění optického zaměřovače – pomocí rybinových drážek 
v horní části objímky, [9] 

• řešení balistiky hlavňového svazku. [7] 
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Z důvodu uložení a slučování celého hlavňového svazku je hlavňová objímka 
nejdůležitějším prvkem kombinované zbraně a jsou tak na ni kladeny následující 
požadavky [7]: 

• geometrie – úzká souvislost s balistikou, 

• pevnost – přenos sil vznikajících při výstřelu, 

• vyrobitelnost – technologické hledisko, 

• provozní vlastnosti – řešení spojování hlavní mimo objímku s ohledem 
na odvod tepla: 

o klasický svazek, 

o termostabilní svazek. 

 
 

a) b) 

Obr.1.4 Ukázka součásti hlavňová objímka: a) obrobený kus, b) sloučení hlavňového 
svazku kombinované zbraně Brno Combo. 

Možnost realizace termostabilního řešení hlavňového svazku je jednou 
z důležitých funkcí hlavňové objímky. Takové řešení zaručuje, že rychlá střelba 
z jedné hlavně neovlivní, vlivem tepelných dilatací, nastřelení celého svazku 
a soustřel hlavní tak bude i po zahřátí správný. Při návrhu tohoto provedení bylo 
využito poznatků z uložení tzv. plovoucích hlavní u zbraní kulových. V dnešní době 
již toto provedení využívá velká část výrobců kombinovaných zbraní. Rozdíl 
mezi termostabilním a klasickým provedením je ve spojení jednotlivých hlavní. 
Zatímco u klasického provedení jsou krycí lišty letovány po celé délce mezi oběma 
hlavněmi, u svazků termostabilních jsou hlavně vetknuty do dvou, případně tří 
hlavňových objímek, přičemž prostřední je objímkou regulační, sloužící k výškové 
regulaci soustřelu hlavní. Velká část hlavní je tak volná a může kmitat. Jsou-li použity 
krycí lišty, jsou připájeny pouze k jedné z hlavní (většinou brokové) a mezi lištou 
a hlavní kulovou je malá mezera. [2,3,8,9] 

Je zvyklostí, že hlavňové objímky jsou, stejně jako závěr a součásti předpažbí 
zbraně, vyráběny z ocelí, vhodných k zušlechťování (například ocel 12 060 
dle ČSN 41 5230 a oceli třídy 13 a 15). Polotovarem pro výrobu mohou být odlitky, 
výkovky nebo hutní polotovary. [6,7,9] 
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1.2.2 Kulobrokové zbraně Zbrojovky Brno s.r.o. s hlavňovou objímkou 

Spojování hlavní do hlavňových svazků má ve výrobě zbraní dlouhou tradici. 
Výjimkou není ani tradiční český výrobce loveckých zbraní Zbrojovka Brno s.r.o. 
V této firmě již byla vytvořena celá řada vícehlavňových zbraní, přičemž v rámci 
této kapitoly budou přiblíženy některé z kategorie kombinovaných. Provedení každé 
zbraně je odvislé především od kladených požadavků. Jedním je například 
požadovaný výkon náboje. Toto rozdělení je znázorněno v tab.1.2. [7] 

Tab.1.2 Porovnání výkonu nábojů jednotlivých kulobrokových kozlic Zbrojovka Brno s.r.o. [7] 

Název 
zbraně 

Brno ZH Brno 500 Brno 800 
Brno 
Super 

Brno 
Combo 

Výkon 
náboje 

nízký střední vysoký vysoký střední 

A. Kulobroková kozlice ZH 

Největší boom kulobrokových kozlic nastal zkonstruováním kozlice ZH panem 
Holkem (obr.1.5). V brněnské Zbrojovce byla vyráběna dlouhých 40 let, a i dnes patří 
k nejoblíbenějším zbraním mezi myslivci. Tato obliba se odvíjí především od již 
zmiňované univerzálnosti kombinovaných zbraní, která hraje důležitou roli vzhledem 
k narůstajícímu množství naháněk na černou zvěř. [2] 

 

Obr.1.5 Kulobroková kozlice ZH 304 12/70, 7x57 R. [10] 

Uspořádání hlavní je oproti běžným kulobrokovým zbraním netradiční, 
jelikož hlaveň kulová je umístěna nad brokovou. Jak již bylo uvedeno výše, je uložení 
hlavní u této zbraně realizováno závitovým spojem průběžné hlavně. [2,8] 

B. Kulobroková kozlice Brno Super 

Dalším zástupcem kombinovaných palných zbraní, vyráběných brněnskou firmou, 
je řada s označením Brno Super. Provedení zbraně v podobě „kulobroku“ je pouze 
jednou z nabízených variant řešení vícehlavňového svazku. V porovnání s řadou ZH 
se tyto řadí mezi zbraně klasického typu, vyznačující se umístěním kulové hlavně 
pod hlavní brokovou. Taktéž pro lovecké účely byly pod stejným označením vyráběny 
kozlice brokové. Dvě brokové hlavně měly také kozlice určené pro sportovní střelbu. 
V tomto provedení bylo Brno Super vyráběno s jednospoušťovým, zatímco lovecké 
varianty s dvouspoušťovým, ústrojím. [2] 

Dalšími řadami kulobrokových kozlic z nabídky Zbrojovky Brno s.r.o, jsou zbraně 
vyráběné pod označením Brno 500 a Brno 800. Žádná z těchto zbraní si nicméně 
nezískala takovou oblibu jako zmiňované zbraně řady ZH. [2] 
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C. Kulobroková kozlice Brno Combo 

Po roce 1989 procházela firma složitým vývojem. V roce 2006 se nakonec stala 
dceřinou společností České zbrojovky Uherský Brod. Jednou z nabízených zbraní, 
s jejíž pomocí se firma snaží navázat na úspěšnou historii, je právě Brno Combo. [11] 

Nová kozlice je určena převážně pro výkon práva myslivosti ve středoevropských 
podmínkách. Je charakteristická především svojí nízkou hmotností a kompaktností. 
Odlehčení není uskutečněno použitím lehkých slitin, ale změnou v uložení hlavní. 
Tato změna se projevila především ve velikosti hlavňové objímky. Zatímco ostatní 
modely ve většině případů vycházejí z konstrukčního řešení brokových kozlic, je 
brněnská zbraň výsledkem samostatného vývoje. Díky tomu se produkt může 
pochlubit přívětivými uživatelskými i technickými parametry a taktéž zdařilým 
designem (obr.1.6). [6,12] 

 

Obr.1.6 Kulobroková kozlice Brno Combo. [13] 

Zbraň přesto vychází z tradičních řešení. Svazek hlavní je sklopný, uložený 
v lůžkovém závěru. Uzamčení hlavní v lůžku je realizováno příčným klínem, který je 
ovládán temenní kličkou. Závěr je uzavřen pomocí hranolů po bocích hlavňové 
objímky a vnitřních svislých plochách lůžka. Použití tohoto mechanismu umožnilo 
významně snížit výšku i šířku objímky hlavní. Cílem výrobce bylo optimalizovat 
objímku pro co nejnižší „zástavbu“ obou hlavní (tab.1.3). Díky tomu se snížila rozteč 
mezi hlavněmi při současném zajištění dostatečné pevnosti a snížení hmotnosti. 
Pažba a předpažbí jsou vyrobeny z ořechového dřeva a mají matnou olejovou 
povrchovou úpravu. Na horní plošině objímky hlavní se nachází rybinová drážka, 
umožňující použití většiny zaměřovacích dalekohledů. Velkou výhodou, 
poskytovanou objímkou, je termostabilní uložení hlavní. [6,12,13] 

Tab.1.3 Porovnání rozměrů hlavňových objímek zbraní Brno 802 a Brno Combo. [7,8] 

Název 
zbraně 

Hmotnost Délka Šířka Výška 

[kg] [mm] [mm] [mm] 

Brno 802 0,293 57,9 32 63,1 

Brno Combo 0,425 90 25,8 52,5 

Na výrobu Comba navázal výrobce v posledním roce výrobou naháňkového 
speciálu na černou zvěř v podobě kulové kozlice Brno Express. 
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1.3 Konstrukční návrh součásti 

Pro návrh výrobního postupu v rámci příslušného softwaru je zapotřebí 3D model 
obráběné součásti. Tato část práce tak bude zaměřena na navržení modelu hlavňové 
objímky, přičemž důraz bude kladen na problematiku předepisování tolerancí 
součásti, jimž bude část této kapitoly věnována. 

1.3.1 Tvorba modelu hlavňové objímky 

Při tvorbě 3D modelu součásti bylo vycházeno z výkresové dokumentace 
a modelu vyráběné součásti firmou Zbrojovka Brno s.r.o. Pro potřeby této diplomové 
práce byl vytvořen nový 3D model včetně výkresové dokumentace, viz Příloha 1. 
K úpravě výchozí součásti bylo přistoupeno především z důvodu nezveřejňování 
původních myšlenek firmy a tím dodržení autorských práv. 

Jak model, tak výkresová dokumentace, byly vytvořeny v softwaru Autodesk 
Inventor Professional 2017. Tento program byl primárně zvolen z důvodu kompatibility 
mezi softwarem pro počítačovou podporu výroby (CAD) a CAM systémem, jelikož oba 
tyto softwary jsou produkty firmy Autodesk. 

Nový model se od původního liší absencí, respektive změnou, některých 
konstrukčních prvků, týkajících se know-how firmy, při zachování základních 
vlastností součásti a současném ponechání používaných technologií při její výrobě, 
na kterou je tato práce primárně zaměřena. Úprava se tak dotkla především částí 
podílejících se na dosedání objímky vůči baskuli zbraně, respektive jejich vzájemném 
spojení. Dále pak prvků určených k uzavření a uzamčení zbraně. Vizuálně 
nejvýraznější změnou je absence děleného závěrového háku, který je nahrazen 
plochou pro tvarové frézování. [7,8] 

Na základě požadavku firmy a s přihlédnutím k zaměření práce na technologii 
výroby, byly všechny tyto úpravy učiněny nejen z důvodu ochrany dat, ale také 
z důvodů bezpečnostních, čímž je myšleno zamezení konstrukční funkčnosti 
a použitelnosti dílu vůči ostatním částem vyráběných zbraní v případě jeho výroby. 

Rozdíl mezi originální a novou součástí lze vidět na obr.1.7. 

  

a) b) 

Obr.1.7 Porovnání 3D modelů součástí se znázorněním upravených konstrukčních prvků: 
a) výchozí model, b) upravený model. 
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1.3.2 Problematika předepsaných tolerancí 

Vzhledem k požadavkům kladeným na jednotlivé součásti palných zbraní je nutné 
dodržet rozměrové a geometrické tolerance předepsané ve výkresové dokumentaci 
součásti. Při konstrukčním návrhu hlavňové objímky je možné se v rámci výkresové 
dokumentace setkat s těmito druhy tolerancí: 

a) tolerance funkčních ploch dle požadavku konstruktéra – na výkrese 
předepsány u každého příslušného rozměru (např. ±0,05; -0,2; +0,1), [7] 

b) tolerance smontovatelnosti (vůle nebo přesahy) s protikusy – na výkrese 
předepsány u každého příslušného rozměru (např. ±0,05; H7), [7] 

c) tolerance všeobecné – předepsány pouze jmenovité hodnoty, velikost 
tolerancí se v tomto případě určí dle normy ČSN ISO 2768-1 mH. [7,14] 

Pro dosažení výsledných rozměrů součásti v rámci požadovaných tolerancí byly 
při konstrukčním návrhu modelu hlavňové objímky uvažovány dvě možnosti: 

a) nastavení korekcí nástrojů, 

b) vytvoření 3D modelu součásti o rozměrech odpovídajících středům 
tolerančních polí. 

Korekce nástrojů jsou geometrickou charakteristikou nástroje. Všechny rozměry 
jsou obvykle zapsány v paměti řídícího systému a nejsou tak součástí programu, 
ale pouze se odkazují na odpovídající řádek tabulky nástrojů. Jsou-li korekce 
nesprávně seřízeny, mohou vést k výrobě zmetků, případně havárii stroje. [15,16] 

Základní dělení korekcí při frézování [15]: 

a) délkové – započtení poloměru špičky a vzdálenosti mezi vztažným bodem 
nástroje a koncem frézy ve směru osy nástroje, 

b) průměrové (poloměrové) – eliminují odchylky vznikající opotřebením, čímž 
je dosahováno předepsaných rozměrů obrobku (obr.1.8), 

c) dráha středu – na základě poloměru frézy je vypočtena dráha středu 
nástroje. 

 
 

a) b) 

Obr.1.8 Průměrová korekce frézovacího nástroje: a) bez započtení korekcí, b) se 
započtenými korekcemi. [16] 
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Důvodem pro použití korekcí je eliminace výrobních odchylek, způsobených 
opotřebením řezných nástrojů. Ty by se tak bez použití korekcí pohybovaly 
vůči obrobku po drahách jejichž výsledkem by byl obrobek neodpovídající 
předepsaným výrobním tolerancím. Právě použití některých korekcí tomuto problému 
předchází. Poloha pracovního bodu břitu vzhledem k poloze vztažného bodu je různá 
a z těchto rozdílů vzdáleností bodů vychází konkrétní hodnoty korekcí. Řídící systém 
poté podle zadané polohy a zaoblení nástroje vypočítá jeho dráhu vztaženou 
k vrcholu břitu. Dráha je tak korigována o korekční hodnotu pro délku nástroje v jeho 
ose a pro rádius v rovině obrábění. Při výpočtu jednotlivých korekcí se vychází 
z některých nulových bodů jako jsou [15,17,18]: 

• Bod špičky nástroje – nezbytný pro stanovení korekce délkové a následně 
korekce zaoblení špičky nástroje (rádiusové). 

• Vztažný bod suportu/vřetene (nulový bod) – bod na upínací ploše nosiče 
nástroje. Nástroj má v tomto bodě nulové rozměry a vztahují se k němu 
jednotlivé korekce nástroje. 

• Bod nastavení stroje – bod držáku nástroje. V upnutém stavu se jedná 
o totožný bod jako nulový bod. Je tak využíván pro dodržení korekcí 
nástroje mimo stroj na přístroji. 

Druhou variantou, která byla zvolena pro obrábění hlavňové objímky, je vytvoření 
3D modelu součásti tak, že všechny rozměry odpovídají rozměrům středů 
tolerančních polí jednotlivých konstrukčních prvků dle výkresové dokumentace 
a nikoliv rozměrům jmenovitým. Problémem může být fakt, že model vytvořený 
konstruktérem má často právě rozměry jmenovité a není možné jej přemodelovat. 
Tento problém by nastal i při programování obrábění původního modelu, nicméně 
při tvorbě modelu nového již s touto skutečností bylo počítáno a byly použity rozměry 
odpovídající požadovaným tolerancím. Při samotné práci v CAM softwaru tak není 
zapotřebí pracovat s korekcemi jednotlivých nástrojů. Výjimkou je možnost nastavení 
automatických korekcí pro opotřebení nástroje. 

S předepisováním a dodržováním tolerancí souvisí také jejich následná kontrola. 
Při zahájení výroby, případně výměně nástroje, probíhá celková kontrola prvního 
obrobeného kusu. V případě potřeby jsou následně použity korekce nástrojů, řezných 
podmínek, případně změna programu. Dalším krokem je opět celková kontrola první 
obrobené součásti. Při následující sériové výrobě se v dávce kontroluje vždy jeden 
kus z předepsaného množství, přičemž se kontrolují pouze konstruktérem 
předepsané funkční rozměry. Označení takových rozměrů ve výkresové dokumentaci 
je znázorněno na obr.1.9. [7,8] 

 

Obr.1.9 Příklad označení funkčního rozměru, určeného pro kontrolu. 
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2 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ STŘELNÝCH ZBRANÍ 

Jak již bylo uvedeno výše, je střelná zbraň zařízení uvádějící střelu do pohybu 
předáním energie. Nezáleží přitom na způsobu vzniku potřebné energie. V některých 
případech se jedná o energii vzniklou chemickou reakcí, jindy o energii mechanickou. 
Je tedy zřejmé, že mezi střelné zbraně se neřadí pouze zbraně palné, vyráběné 
převážně z kovových materiálů, ale také zbraně podstatné především z historického 
hlediska jako byly katapulty, luky, samostříly a podobné. [1,19] 

2.1 Materiály pro výrobu pažeb 

Nejstarším materiálem, používaným při výrobě střelných zbraní, bylo dřevo. 
Tento materiál zaujímal zpravidla velkou část celé konstrukce zbraně. Postupně bylo 
dřevo nahrazováno novými materiály, nicméně až do dnešní doby se zachovalo 
v podobě pažeb a předpažbí loveckých zbraní. Tyto části mají přímý vliv na výsledek 
střelby, jelikož se jedná o části s jejichž pomocí střelec manipuluje se zbraní, 
a které umožňují ustavení zbraně při zamíření a následné střelbě. 

Z důvodu předcházení poškození při užívání je zapotřebí, aby pažba byla 
vyrobena z materiálu, který vhodně kombinuje vlastnosti jako jsou pevnost, pružnost, 
houževnatost a tvrdost. Zároveň se musí jednat o materiál těžce štípatelný, zaručující 
možnost dobrého opracování, moření a leštění. V neposlední řadě je důležitá také 
jeho hmotnost. Všechny tyto vlastnosti vykazuje dřevo vlašského ořechu, přičemž 
jednotlivé charakteristiky se liší dle klimatu krajiny, ve které roste. Nejčastěji se 
tak v puškařství setkáváme s pažbami z ořechového dřeva anglického, 
francouzského, kavkazského, tureckého a dalších. Často se lze setkat také s pažbami 
vyrobenými ze dřeva třešně, italského javoru, případně s různými druhy exotických 
dřev jako eben, palisandr a teak. Na počátku 20. století byly lícnice pažeb vykládány 
korkem z oblastí Středozemního moře pro dokonalou tepelnou izolaci 
a nepropustnost vody a plynů. [3] 

 

Obr.2.1 Pažba z lamino překližky GRS. [20] 

I tento materiál je však v dnešní době čím dál častěji nahrazován pažbami 
z plastových polymerů, které jsou levnější, lehčí, a především odolnější proti vnějším 
vlivům. Jedná se především o pažby zbraní využívaných armádou, případně lovci 
v tropických oblastech, kde by dřevěná pažba jen stěží odolávala agresivnímu 
klimatu. Další možností je využití speciální lamino překližky s označením Grodas rifle 
stock (GRS) (obr.2.1). Tento materiál lze v porovnání se dřevem obrobit 
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do složitějších tvarů a design přizpůsobit požadavkům zákazníka. V neposlední řadě 
vykazuje GRS vyšší pevnost než běžně používané dřevo. [20,21] 

2.2 Kovové materiály ve výrobě palných zbraní 

S ohledem na vzrůstající nároky, kladené na střelné zbraně, bylo dřevo postupně 
nahrazováno novými materiály, které vykazovaly vyšší odolnost proti opotřebení 
při běžném užívání a především vyšší odolnost proti poškození vlivem vzrůstající 
energie vyvinuté zbraní pro urychlení střely. Při jejich výrobě bylo pro puškaře 
výchozím materiálem železo. První puškařské dílny se tudíž nacházely v místech 
železářské výroby, respektive v místech výskytu této a jiných kovových surovin. [3] 

2.2.1 Výroba hlavní z damascénské oceli 

Z damascénské oceli byly až do konce 18. století ve Španělsku a zemích Orientu 
vyráběny především hlavně (obr.2.2). Tento typ oceli vyniká pružností a vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi. Vyznačuje se také specifickou povrchovou kresbou. 
Tohoto jevu je dosaženo vzájemným stočením a následným skováním různých 
materiálů dohromady. Svazek sestává z různých železných a ocelových drátů 
nebo pásků. Ztorzírovaný svazek se následně překová do plochého pásu, který je 
ve své polovině přehnut k sobě a svařen. Celý postup se opakuje, čímž vzniká stále 
kvalitnější ocel. [3] 

 

Obr.2.2 Lovecká brokovnice „Lankasterka“ s hlavní z damascénské oceli. [22] 

Při výrobě hlavní byl výsledný pás šroubovitě navinut na ocelový trn tak, že okraje 
pásu k sobě musely těsně přiléhat. Trn byl poté vytažen a trubka se po malých 
částech svařovala. Hlavním problémem při použití ocelových pásů byla tvrdost 
a křehkost. Řešením bylo využití kombinace oceli a mechanické směsi železa 
v poměru 3:1. Takto získaný kov vykazoval dostatečnou tvrdost a pevnost potřebnou 
pro odolání tlakům plynů při výstřelu. Zároveň však nebyl tak křehký jako ocel. [3] 

U původní damascénské oceli bylo součástí skladby materiálu i železo meteorické, 
vykazující dokonalou chemickou čistotu – železo a nikl. Výhodou tohoto materiálu byla 
možnost kování za studena bez nebezpečí křehnutí a praskání. Takovýto materiál 
navíc vykazoval vysokou korozivzdornost. [3] 

V Británii využili výrobci hlavní poznatku, že vlastnosti železa lze zlepšit 
opakovaným kovářským zpracováním. Vhodný materiál našli v hřebících, 
používaných na kování koní a ocel ve starých pružinách, používaných u kočárů. Oba 
tyto materiály byly v daném poměru rozsekány, zbaveny nečistot a následně použity 
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pro výrobu hlavní pod označením „podkovákové železo“. Ve velmi krátké době byla 
nicméně tato směs pro své malé pevnostní charakteristiky zcela vytlačena železem 
drátovým, vykazujícím dobrou pevnost a vysokou tažnost. [3] 

Do této doby byly hlavně vyráběny z obyčejného kujného železa, případně 
ze železných drátů sletovaných mosazí. Jejich povrch připomínal po opracování ocel 
damascénskou. [3] 

2.2.2 Výroba zbraní a barevné kovy 

Nejčastějším materiálem pro výrobu palných zbraní byly historicky slitiny mědi. 
nejběžnější bylo použití mosazi, tedy slitiny mědi a zinku, především z dekorativních 
důvodů. Od počátku 18. století se ve výrobě loveckých zbraní využíval bronz, 
čímž došlo k výraznému zvýšení tažnosti materiálu vlivem přítomnosti cínu. 
V 19. století se začaly z mosazi odlévat také další součásti, jako jsou rámy a závěry 
zbraní. [3] 

Pro civilní zbraně byly jednotlivé díly odlévány z různých slitin mědi s cínem, 
antimonem, vizmutem, zinkem, niklem a arsenikem viz tab.2.1. Některé z těchto slitin 
byly díky své bílé barvě mylně pokládány za stříbro a některé měly barvu podobnou 
jako zlato. [3] 

Tab.2.1 Příklad slitin barevných kovů pro výrobu palných zbraní. [3] 

Označení slitiny Složení Vlastnosti 

Královnin kov 

75 % cínu 
8,3 % vizmutu 
8,3 % antimonu 
8,3 % olova 

Kov podobný stříbru –  neztrácí barvu 

Tombak 
89 % mědi 
5,5 % cínu 
5,5 % zinku 

Lepší odolnost a lesk než měď 

Piauter 
85 % cínu 
15 % antimonu 

Trvanlivost 
Houževnatost 
Vysoký lesk 

Britania 
33,3 % mosazi 
33,3 % vismutu 
33,3 % antimonu 

Velká tvrdost 
Barva – dekorativní účely 

Kromě výše uvedených materiálů byly pro výrobu palných zbraní využívány taktéž 
slitiny, jejichž značná část byla tvořena niklem. Na přelomu 17. a 18. století byla 
nejčastěji využívána slitina s označením „Nové stříbro“, obsahující 26,3 % mědi, 
36,8 % zinku a 36,8 % niklu. Slitina vykazovala, v porovnání s mosazí, lepší odolnost 
proti negativním vlivům ovzduší a kyselým tekutinám. Velkou měrou byla slitina 
využívána pro svou stříbrobílou barvu a lesk jako dekorace. [3] 

2.2.3 Litá ocel ve výrobě součástí do palných zbraní 

První konstrukční ocel byla vyráběna ve slévárnách od druhé poloviny 19. století. 
Takto vyrobená ocel vykazovala vyšší tvrdost a pevnost než ocel svařovaná. 
Martinská ocel (vyráběná v martinské zkujňovací peci) nahradila damascénské 
a kované hlavně především u vojenských pušek. 

Pro vyšší tvrdost a pevnost začal být do tavby přidáván mangan. Vývoj materiálů 
pro jednotlivé části zbraní šel ruku v ruce s chemickým průmyslem. Na trhu se totiž 
začaly objevovat střeliviny o vysokém výkonu. Musely tak být vyvinuty materiály 
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pevné, tvrdé, houževnaté a pružné, vykazující dobrou žárupevnost a žáruvzdornost. 
Základním legujícím prvkem nadále zůstával mangan, ovšem začaly se využívat 
i další legující prvky (tab.2.2), což vedlo ke vzniku nových slitin, se kterými se 
v modifikacích setkáváme dodnes. [3] 

Tab.2.2 Vliv legujících prvků na slitiny pro výrobu palných zbraní. [3] 

Legující prvek Vliv na vlastnosti slitiny 

Křemík Pružnost 

Nikl Korozivzdornost, houževnatost, tažnost 

Chrom Mechanická odolnost, pevnost 

Wolfram Žáruvzdornost 

Molybden 
Základní legura pro moderní vysokopevnostní 
oceli pro namáhané hlavně 

2.2.4 Současnost a materiály pro palné zbraně 

Na součásti zbraní jsou kladeny poměrně vysoké nároky na otěruvzdornost, 
tvarovou stálost a pevnost za současného dodržení podmínky dobré obrobitelnosti, 
případně tvařitelnosti. V minulosti byly především hlavně vyráběny z konstrukčních 
ušlechtilých ocelí třídy 13. Dnes jsou tyto oceli nahrazeny nejčastěji ocelí 15 230 
(dle ČSN 41 5230, 32CrMo12 dle DIN), případně dalšími ocelemi třídy 15 s obsahem 
chromu, vanadu a molybdenu. Trendem posledních let je používání korozivzdorných 
materiálů s vysokým obsahem niklu a chromu (obr.2.3). Důvodem je zvýšení odolnosti 
zbraně v extrémních klimatických podmínkách. Dalším důvodem, díky kterému jsou 
zbraně z korozivzdorných ocelí využívány především sportovními střelci na delší 
vzdálenosti, je vyšší tuhost a tím nižší náchylnost ke kmitání hlavně. Jistou nevýhodou 
je udávaná nižší životnost v porovnání s hlavněmi z běžně užívaných ocelí. [23] 

 

Obr.2.3 Kulovnice TIKKA T3 z korozivzdorné oceli. [24] 

Pro výrobu loveckých zbraní byla určena niklová ocel. V dnešní době jsou hlavně 
vyráběny výhradně z ocelí slitinových. V České republice jsou používány slitiny 
s přísadou chromu, v USA se jedná o oceli molybdenové. Jednotliví výrobci používají 
odlišné oceli a jejich přesné složení většinou nezveřejňují. Jednou z mála firem, 
u nichž lze zjistit více o používaném materiálu, je italská Chiappa Firearms. 
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Pro výrobu jednotlivých komponent jsou využívány nízkolegované oceli 
niklchrommolybdenové (např.38NiCrMo4), uhlíková ocel C40, hliníková slitina 
s označením Ergal a pro výrobu prototypů umělá AVP pryskyřice. [3,25] 

Z důvodu neustálé potřeby snižování celkové hmotnosti zbraní se stále více 
výrobců přiklání k výrobě plastových rámů zbraní. Snižování hmotnosti nicméně 
nesmí být na úkor jejich výkonu.  

Prakticky v celé historii bylo při výrobě zbraní dbáno na jejich estetické provedení, 
jelikož zbraň byla jakousi vizitkou svého majitele. Z tohoto důvodu se dodnes můžeme 
setkat se zbraněmi, při jejichž výrobě byly použity neobvyklé materiály, které neplní 
funkci technickou ale dekorativní (obr.2.4). Je tak možné setkat se s materiály 
jako jsou kosti, slonovina, perleť a rohovina, případně mohou být zbraně vykládány 
drobnými kaménky, nebo taušírovány pomocí zlata a stříbra. [3] 

 

Obr.2.4 Ukázka zdobení lovecké zbraně. [26] 

2.3 Materiál pro výrobu řešené součásti 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, je v dnešní době zvykem vyrábět většinu 
součástí palných zbraní z nízkolegovaných chrom-molybdenových ocelí třídy 15. 
Taktéž pro výrobu řešeného dílu, kterým je zadní hlavňová objímka kombinované 
zbraně, bude použit materiál řadící se do této skupiny. Konkrétně bude obráběn 
polotovar z materiálu 15 142 (viz tab.2.4) o chemickém složení viz tab.2.3. [27] 

Tab.2.3 Chemické složení oceli 15 142. [27] 

 C Si max. Mn P max. S max. Cr Mo 

Složení 
[hmot. %] 

0,36 – 
0,47 

max. 
0,43 

0,56 – 
0,94 

max. 
0,030 

max. 
0,040 

0,85 – 
1,25 

0,12 – 
0,33 

Tab.2.4 Orientační srovnání se zahraničními normami. [28] 

Norma ČSN W.Nr. DIN 
EN 

10027-1 
norma 

EN 

Značení 15 142 1.7255 42CrMo4 42CrMo4 10083-1 
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Použitá ocel je vhodná k zušlechťování, přičemž po zušlechtění lze u součástí 
o rozměrech do 100 mm dosáhnout pevnosti vyšší než 1000 MPa (viz tab.2.5) 
při současném zachování dostatečné houževnatosti. Pro výrobu hlavňové objímky byl 
zvolen materiál 15 142.6, tedy materiál v zušlechtěném stavu. V tomto stavu bude 
použit polotovar v podobě ocelových tyčí válcovaných za tepla. [27] 

Alternativou by bylo použití polotovaru ve stavu žíhaném na měkko (15 142.3). 
Jelikož u hlavňové objímky je požadavek pevnosti 1050 MPa, bylo by zapotřebí 
obrobek následně zušlechtit. Zušlechtění by bylo provedeno po oddělení obrobku 
od upínače a frézování tvarových ploch součásti (viz technologický postup níže). 
Rizikem při tomto postupu je změna obrobených rozměrů součásti při zušlechtění. 
Z tohoto důvodu by následovalo broušení součásti, díky čemuž by bylo dosaženo 
finálních rozměrů v rámci předepsaných tolerancí. [7,8] 

Tab.2.5 Mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu. [27] 

Mechanická vlastnost Označení Veličina Hodnota 

Mez kluzu Re min [MPa] 650 

Mez pevnosti Rm [MPa] 900 až 1100 

Tažnost A min [%] 12 

Kontrakce Z min [%] 50 

Rázová práce KV min [J] 35 

Podle EN 10083 má tato ocel větší rozsah zaručených vlastností (obr.2.5). 
Především se jedná o prokalitelnost, díky čemuž je ocel vhodně použitelná pro výrobu 
namáhaných strojních dílů, součástí v automobilním průmyslu a v zušlechtěném 
stavu u součástí, u nichž je požadována dobrá odolnost proti abrazi. Pro ocel 15 142 
se při kalení, z důvodu náchylnosti na vznik kalicích trhlin, případně povrchových vad, 
používá mírnější kalicí prostředí. Doporučené hodnoty teplot jsou v tomto případě 
820 až 860°C pro kalení a 540 až 680°C pro popouštění. V tomto stavu vykazuje ocel 
dobrou odolnost vůči opotřebení a nízkou náchylnost k popouštěcí křehkosti. [27] 

  

Obr.2.5 Pás prokalitelnosti (vlevo) a průběh mechanických vlastností oceli (vpravo). [29] 



MOŽNOSTI VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ PODPORY TECHNOLOGIE 

25 ÚST FSI VUT v Brně 

3 MOŽNOSTI VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ PODPORY TECHNOLOGIE 

Rozvoj výpočetní techniky se v dnešní době promítá do většiny odvětví, výrobní 
technologie nevyjímaje. Cílem počítačové podpory v technologiích je především 
zkrácení doby mezi navržením a výrobou nového produktu, dále pak zvýšení kvality 
práce v rámci celého cyklu vývoje a výroby. Výše uvedeného je dosahováno díky 
kladeným požadavkům na výrobu, které lze zařadit v rámci systému, zabývajícím se 
správou životního cyklu výrobku (PLM). Z těchto požadavků lze zmínit [30,31]: 

• snižování zásob, 

• snižování odpadu, 

• snižování celkových nákladů, 

• zvýšení flexibility, 

• zvýšení kvality, 

• zvýšení produktivity. 

PLM zahrnuje celý cyklus od výzkumu přes vývoj a návrh, až po samotnou výrobu, 
servis a recyklaci (obr.3.1). 

 

Obr.3.1 Znázornění životního cyklu výrobku. [30] 

Součástí cyklu jsou integrované informace o nástrojích, postupech a systémech, 
týkající se nového, případně inovovaného výrobku. Mezi základní přednosti PLM patří 
jeho přizpůsobitelnost požadavkům zákazníka. Hlavní funkce PLM [30,32]: 

• sběr výrobních požadavků a dat, 
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• portfolio, řízení výrobků, 

• konstrukční návrh, 

• technologické řešení výroby, 

• správa výrobních dat. 

Jedním ze systémů, integrovaných v rámci PLM, je počítačem integrovaná výroba 
(CIM). Tento systém je zaměřený již přímo na řízení výroby od vývoje po odbyt 
výrobku. Součástí CIM jsou softwary určené pro jednotlivé fáze výroby, obecně 
označované jako počítačem podporované technologie (CAx). Tyto systémy jsou 
navzájem provázány, díky čemuž mezi nimi dochází ke sdílení dat a je tak umožněna 
oboustranná asociativita. CAx zahrnují velké množství oblastí, které, v souvislosti 
s výrobním procesem, využívají výpočetní techniku. Modely nejsou pouze objekty, 
definované rozměry a geometrií, ale jsou jim přiřazeny také fyzikální vlastnosti, 
informace o zatížení, cenách, počtech kusů, možnosti recyklace a podobně. 
S pojmem CAx se lze setkat nejen ve strojírenství, ale i v dalších průmyslových 
oborech [30,31,32]. 

Některé CAx systémy [30]: 

• CAE – počítačová podpora inženýrských prací, 

• CAQ – počítačová podpora řízení kvality, 

• CAA – počítačová podpora montáže, 

• CARC – počítačová podpora k programování a řízení robotů, 

• CAPP – počítačová podpora plánování výroby. 

3.1 CAD systémy – možnosti a použití 

Systémy určené pro konstruování sestav a jejich jednotlivých součástí, jsou, spolu 
s tvorbou výkresové dokumentace, označovány zkratkou CAD. Velmi často jsou 
nedílnou součástí CAD softwaru i moduly pro realizaci výpočtů a analýz součástí. 
Data získaná při práci v CAD systémech jsou výchozím podkladem pro následné 
zpracování výrobku. Provázanost s ostatními softwary se projevuje 
především možností nahrát vytvořený model do ostatních systémů CIM. [17,30] 

CAD je interaktivním způsobem modelování geometrického tvaru o požadovaných 
rozměrech, kdy se jedná o vyjádření matematického popisu objektu s využitím 
výpočetní techniky. Tento popis je při využití CAD systémů zhotovován způsobem 2D 
modelování, které je realizováno v rovině, kdy postupný profil modelu je tvořen 
uzavřenou lomenou čárou, případně je modelování prováděno ve 3D prostoru a tvar 
vytvářeného modelu je totožný s tvarem zadání. [32]  

Geometrický model lze vytvářet pomocí modelování drátového, plošného, 
nebo objemového. Výchozím typem je modelování drátové, jehož hlavní výhodou je 
malá velikost na disku a možnost využití výsledné geometrie jako řídícího prvku dráhy 
nástroje. Nevýhodou je pak především jeho nepřehlednost. Plošné modelování je 
poměrně náročnou metodou, poněvadž součást je tvořena pouze plochami, jejichž 
vymodelování již vyžaduje určitou zkušenost konstruktéra. Oproti předchozímu 
způsobu pracuje modelování objemové nejen s vnějšími plochami součásti, 
ale také s vnitřním objemem modelu. [30,31] 
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Jednou z možností rozdělení CAD systémů je taktéž podle velikosti softwarů. 
Do jednotlivých skupin jsou softwary děleny podle nabízených možností uživateli. 
Rozdělení dle velikosti, včetně uvedení některých zástupců je zobrazeno na obr.3.2. 

 

Obr.3.2 Dělení CAD systémů dle velikosti s uvedením charakteristických zástupců 
jednotlivých skupin. [32] 

3.2 CAM systémy – možnosti a použití 

Z technologického hlediska hrají významnou roli systémy CAM, zaměřené 
na podporu výroby, jejichž primárním účelem je zkrácení doby potřebné pro přípravu 
výroby a také možnost ověřit si funkčnost programu, případně odhalit a opravit kolize 
nástroje a technologické chyby ještě před použitím při výrobě na stroji. Zkrácení doby 
je mimo jiné dosahováno díky opakovatelnosti výroby při obrábění totožné součástky 
a nutnosti pouhé úpravy programu při obrábění součástky podobné. Použití CAM 
systémů taktéž umožňuje obrábění součástí se složitější geometrií při dosahování 
vyšších přesností, jejichž výroba by nebyla konvenčními způsoby možná. [17,30,31] 

Vstupy programu jsou výstupní geometrie součásti, vstupní rozměry polotovaru, 
zvolené nástroje pro danou technologii výroby a odpovídající funkce a podmínky. 
Po zpracování a následném ověření celého postupu je výstupem generovaný 
program (tzv. G kód) pro numerické řízení jednoho z následujících typů strojů [30]: 

• NC (Numerical Control), 

• CNC (Computer Numerical Control), 

• DNC (Direct Numerical Control). 

Obecně se lze setkat s CAM systémy v provedení 2D; 2,5D a 3D. Posledními 
skupinami jsou pak tzv. 3 + 2 obrábění a obrábění 5osé. Varianta 3 + 2 obrábění se 
od obrábění 5osého liší tím, že nejprve je pomocí dvou rotačních os vřeteník přesunut 
na danou pozici a následně se obrábí ve třech lineárních osách jako při frézování 
3osém, zatímco při 5osém frézování je samotné obrábění řízeno ve všech pěti osách. 
Od provedení 2,5D se softwary využívají spíše pro frézovací operace. 
Tato „nejjednodušší“ varianta se pak využívá při frézování drážek, kdy je nastavena 
hloubka řezu nástroje, v níž se nástroj pohybuje a následně je pohyb omezen dvěmi 
zbývajícími osami. Pro frézování složitějších součástí je vhodné využít již 3D, 
případně 5osé CAM softwary, jejichž hlavní výhodou oproti 3D je možnost obrábět 
na menší počet upnutí obrobku. 2D softwary jsou využívány především 
při programování soustružnických operací. [32,33] 
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3.3 CAD/CAM systémy a jejich průmyslová aplikace 

V posledních letech je častá integrace dvou a více CAx technologií v rámci 
jednoho softwaru, který kombinuje jejich vlastnosti. Pravděpodobně největší progres 
se díky vzájemné provázanosti projevuje v rámci tzv. CAD/CAM softwarů. 
Takovýto systém tedy podporuje jak konstruování součástí, tak i následný návrh 
technologické dokumentace v rámci jednoho softwaru, což má za následek zvýšení 
spolehlivosti, přesnosti vyráběných součástek, snížení časové náročnosti 
a s tím související zvýšenou produktivitu výroby. Při tvorbě programu se často 
vychází z více variant řešení, přičemž se vybírá co nejvhodnější výroba z hlediska 
výrobních časů, dosahované kvality a dalších. [17,31,32] 

V rámci CIM může kombinace CAD/CAM pracovat jako specializovaný software 
(obr. 3.3), nebo je tento systém doplněn o další softwary, s jejichž pomocí dochází 
k lepšímu zpracování PLM [30]. 

 

Obr.3.3 Schéma výroby součásti pomocí CAD/CAM. [27] 

Při vývoji a výrobě prototypů, případně samotných výrobků, je důležitá spolupráce 
jednotlivých systémů se systémem CAD/CAM, přičemž významnou roli hraje 
integrace CAE, případně dalších aplikací, z důvodu analýz přípravy výroby 
a výpočtové simulace. Propojení těchto tří systémů při vývoji prototypu je znázorněno 
na obr.3.4. [30,33] 

 

Obr.3.4 Schéma propojení CAD/CAE/CAM při výrobě prototypu [30]. 
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3.4 Možnosti softwaru PowerMILL 2018 

PowerMILL 2018 je software, patřící mezi přední CAM systémy, využívané v rámci 
technologické přípravy výroby. Původně se jednalo o software firmy Delcam, která 
byla v roce 2014 odkoupena společností Autodesk, mezi jejíž produkty se tak zařadil 
i software PowerMILL. Nejnovější verze softwaru tak již oproti verzím předchozím 
uživatelsky více připomíná ostatní produkty od Autodesku [34,35,36]. 

Výhody CAM softwaru PowerMILL 2018: 

• kompatibilita s většinou formátů, [35] 

• postprocesory pro různé řídicí systémy, [36] 

• metoda postupného výběru při tvorbě programu – usnadnění práce, [35] 

• možnost aplikace rozdílných přídavků u jednotlivých ploch, [35] 

• propracovaná editace nájezdů a výjezdů, [35] 

• množství strategií – obrábění prakticky libovolného tvaru, [36] 

• uložení velkého množství nástrojů a řezných podmínek do databáze, [36] 

• pojetí modelu jako celku – rychlý výpočet drah, [35] 

• možnost vysokorychlostního obrábění (HSC), [35] 

o hrubovací operace s využitím metody řádkování (obr.3.5), 

o trochoidní obrábění – zamezení přetěžování nástroje (neobrábí 
celým průměrem), snížení času obrábění, 

• grafická simulace obrábění, [35] 

• zobrazení zbytkového materiálu, [36] 

• kontrola kolizí. [36] 

  

Obr.3.5 Příklad řádkování (vlevo) a trochoidního obrábění (vpravo). [35] 

Uplatnění nachází software v leteckém, automobilovém, ale i dalších odvětvích 
průmyslu. Důvodem je možnost obrábění složitých tvarových ploch s využitím 
2,5D, 3D, případně 5osého obrábění, při použití primárně frézovacích a vrtacích 
operací. Relativní novinkou je také možnost programování operací soustružnických. 
Právě díky možnosti obrábění až v pěti osách lze tento software zařadit mezi systémy 
vyšší skupiny. Součástí softwaru jsou také moduly pro automatizovanou výrobu 
elektrod, obrábění kanálků a lopatek. Pro vizualizaci a verifikaci frézování slouží 
modul s označením ViewMILL [34,36]. 
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4 TECHNOLOGICKÝ NÁVRH VÝROBY SOUČÁSTI 

Výroba součásti z příslušného materiálu bude provedena podle navrženého 
technologického postupu, který bude obsahovat informace o jednotlivých procesech 
obrábění. Tato kapitola tak bude zahrnovat podkapitoly, zabývající se volbou 
vhodného obráběcího stroje, způsobu upnutí obrobku v průběhu obrábění, 
a především návrh a vytvoření příslušných NC programů. 

4.1 Volba stroje 

Pro výrobu většiny konstrukčních prvků objímky bylo zvoleno univerzální pětiosé 
vertikální obráběcí centrum od firmy Haas Automation Inc, dodávané pod označením 
UMC-750 (obr.4.1). Tento stroj byl zvolen na základě jeho využívání 
Zbrojovkou Brno s.r.o., přičemž tento typ součástí je na něm běžně obráběn. 
K obrábění podobných součástí je stroj využíván z důvodu spolehlivosti, 
ale především díky dosahované kvalitě při dokončování povrchu obrobku 
při současném dosažení vysokých výkonů. Stroj je vhodný jako doplněk hrubovacích 
technologií. Díky technologii TrueMill centrum je umožněno zvýšení produktivity 
výroby. [37,38] 

 

Obr.4.1 Haas UMC-750. [39] 

UMC-750 umožňuje obrábět jak v režimu 3 + 2, tak ve všech pěti osách 
kontinuálně. Součástí standardní výbavy je sklopný stůl a postranní zásobník nástrojů 
40 + 1. Základní příslušenství je možné rozšířit o množství volitelných prvků, jako jsou 
pásový dopravník třísek, rozšíření paměti stroje a vysokotlaké chlazení vřetene. 
Některé parametry centra jsou vypsány v Příloze 2. [38,40] 

4.2 Návrh specializovaného upínače 

Z důvodu požadavků kladených na přesnost hotové součásti je zapotřebí zajistit, 
pokud možno co nejpřesnější, upnutí polotovaru. Jelikož v případě dané součásti 
hovoříme o kusové, případně malosériové výrobě, není zapotřebí navrhovat nový, 
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specializovaný přípravek. Z tohoto důvodu byl pro obrábění konstrukčních prvků 
součásti na vertikálním obráběcím centru UMC-750 zvolen upínač pro pětiosé 
obrábění Makro-Grip 5-Axis Vise 125 (obr.4.2) od firmy LANG Technovation Co. 
Použitím tohoto upínače je zaručena přesnost vystředění obrobku ± 0,02 mm. 
Této přesnosti je dosaženo díky čelistem, které jsou oboustranně vybaveny 
upevňovacím ozubením Präge Fix o výšce 3 mm. Čelisti jsou otočné, díky čemuž je 
možné realizovat vyšší rozsah upínání. Při použití tohoto upínače je nicméně možné 
upínat i neznačené a hotové dílce, případně použít vlastní měkké čelisti. 
Další parametry upínače jsou popsány v tab.4.1. [41,42] 

Tab.4.1 Technické parametry upínače Makro-Grip. [42] 

Základní délka Rozsah upínání Hmotnost Maximální upínací síla 

[mm] [mm] [kg] [kN] 

160 0 až 155 9 20 

 

Obr.4.2 Makro-Grip 5-Axis Vise 125. [42] 

Z důvodu ustavení obrobku pomocí upevňovacího ozubení (obr.4.3) je 
kromě upínače nezbytné také použití zařízení pro lisování tohoto ozubení 
dodávaného pod názvem Makro-Grip Stamping Unit, které je produktem stejného 
výrobce jako upínač. Součástí zařízení jsou také bloky pro měření opotřebení razících 
čelistí. Tuto značící jednotku je možné použít ke značení polotovarů pro použití 
na všech upínačích využívajících danou technologii. Parametry zařízení jsou popsány 
v tab.4.2. [43] 

Tab.4.2 Technické parametry značící jednotky Makro-Grip Stamping Unit. [43] 

Maximální tlak Rozsah upínání Hmotnost 
Maximální tvrdost 
značeného materiálu 

[MPa] [mm] [kg] [HRC] 

36 0 až 245 76 35 
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Obr.4.3 Ukázka upevňovacího ozubení. [43] 

4.3 Návrh polotovaru pro výrobu hlavňové objímky 

Jako výchozí materiál byla pro výrobu řešené součásti zvolena plochá ocelová tyč 
válcovaná za tepla dle ČSN EN 10058 z výše uvedeného materiálu 15 142.6 
o průřezu 30 x 60 mm a délce 3 000 mm. Tyč je následně dělena na pásové pile 
na přířezy o délce 92 mm pro další obrábění. Jednotlivé přídavky na polotovar byly 
zvoleny s ohledem na obrábění součásti tak, aby výsledný polotovar svými rozměry 
co nejblíže odpovídal rozměrům obrobené součásti. Rozměr polotovaru 60 mm je, 
na rozdíl od zbývajících rozměrů, výrazně větší než rozměr 50 mm hotové součástky. 
Tato hodnota byla zvolena nejen jako přídavek na obrábění, ale také jako přídavek 
nutný pro značení a upnutí polotovaru mimo samotnou součást. Tento přídavný 
materiál bude po dokončení odpovídajících obráběcích operací oddělen a součást 
bude dokončena odebráním zbytkového materiálu. Celková hodnota tak zahrnuje 
přídavek na obrábění, řezání a upnutí polotovaru [44,45]. 

Jednou z podmínek při návrhu polotovaru je minimalizace spotřeby materiálu. 
K hodnocení této podmínky lze využít výpočet koeficientu využití materiálu. 
Při výpočtu se bude vycházet z některých hodnot polotovaru a obrobené součásti. 
Hodnoty rozměrů byly stanoveny při volbě polotovaru a hmotnosti pomocí 
CAD softwaru Inventor Professional 2017 pro příslušnou měrnou hmotnost materiálu. 
Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab.4.3 [45]. 

Tab.4.3 Výchozí hodnoty pro výpočet normy spotřeby materiálu. 

Rozměry přířezu Hmotnost součásti Hmotnost přířezu Prořez pásové pily 

a x b x c Qs Qp u 

[mm] [kg] [kg] [mm] 

30 x 60 x 92 0,451 1,300 1 

• Počet přířezu z jedné tyče dle (4.1): 

𝑛𝑖 =
𝑙𝑡

𝑐 + 𝑢
 (4.1) 
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kde: ni [ks]  počet přířezů z jedné tyče 

  lt [mm]  délka tyče 

  c [mm]  délka přířezu  

  u [mm]  prořez pásové pily 

𝑛𝑖 =
3 000

92 + 1
= 32 𝑘𝑠 

• Délka koncového odpadu z jedné tyče dle (4.2) [45]: 

𝑙𝑘 = 𝑙𝑡 − [𝑛𝑖 ∙ (𝑐 + 𝑢)] (4.2) 

kde: lk [mm]  délka koncového odpadu 

𝑙𝑘 = 3 000 − [32 ∙ (92 + 1)] = 24 𝑚𝑚 

• Ztráta materiálu koncovým odpadem tyče dle (4.3) [45]: 

𝑞𝑘 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑘 ∙ 10−9 ∙ 𝜌

𝑛𝑖
 (4.3) 

kde: qk [kg]  ztráta materiálu koncovým odpadem/kus 

  a [mm]  šířka přířezu 

  b [mm]  výška přířezu 

  ρ [kg/m3] měrná hmotnost materiálu 

𝑞𝑘 =
30 ∙ 60 ∙ 24 ∙ 10−9 ∙ 7850

32
= 0,011 𝑘𝑔 

• Ztráta materiálu dělením tyče dle (4.4) [45]: 

𝑞𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑢 ∙ 10−9 ∙ 𝜌 (4.4) 

kde: qu [kg]  ztráta materiálu dělením tyče/kus 

𝑞𝑢 = 30 ∙ 60 ∙ 1 ∙ 10−9 ∙ 7850 = 0,014 𝑘𝑔 

• Výpočet normy spotřeby materiálu dle (4.5) [45]: 

𝑁𝑚 = 𝑄𝑝 + 𝑞𝑢 + 𝑞𝑘 (4.5) 

kde: Nm [kg]  norma spotřeby materiálu 

  Qp [kg]  hmotnost přířezu 

𝑁𝑚 = 1,300 + 0,011 + 0,014 = 1,325 𝑘𝑔 

• Výpočet stupně využití materiálu dle (4.6) [45]: 

𝑘𝑚 =
𝑄𝑠

𝑁𝑚
 (4.6) 

kde: km [-]  stupeň využití materiálu 

  Qs [kg]  hmotnost součásti 
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𝑘𝑚 =
0,448

1,325
= 0,340 

Předepsané hodnoty, ve kterých se pohybuje stupeň využití materiálu, jsou 
0,4 až 0,8, přičemž nižší hodnota znamená vyšší pracnost a vyžaduje vyšší spotřebu 
pracovního času a naopak. V tomto případě je hodnota stupně využití materiálu 
pod spodní hranicí intervalu. Tato skutečnost je nicméně zapříčiněna poměrně velkým 
přídavkem pro značení a upnutí polotovaru, který je ve výpočtu také obsažen. 

4.4 Tvorba NC programů pro obrábění hlavňové objímky 

Vytvoření NC programů bude uskutečněno v rámci softwaru PowerMILL 2018. 
Pro jeho vytvoření je zapotřebí nastavení jednotlivých fází procesu obrábění. Řešení 
této tematiky bude součástí následujících kapitol. Ty tak budou obsahovat informace 
o použitých nástrojích, řezných podmínkách, oblastech a omezeních pohybu řezných 
nástrojů na základě kterých budou vypočteny příslušné dráhy pohybu nástrojů. 
Z těchto informací bude následně možné vygenerovat odpovídající NC programy. 

4.4.1 Příprava polotovaru pro upnutí 

Většina operací výroby hlavňové objímky bude provedena na pětiosém vertikálním 
obráběcím centru UMC-750 při jednom upnutí v upínači od firmy LANG 
Technovation Co z důvodu zajištění přesného upnutí v průběhu všech probíhajících 
operací. 

Pro správné upnutí obrobku je v první řadě zapotřebí zarovnat jednotlivé plochy, 
podílející se na správném ustavení obrobku v upínači. Cílem těchto operací je 
odstranění případných nepřesností výchozího polotovaru a dosažení předepsaných 
geometrických tolerancí pro jeho následné upnutí. Tyto plochy tak budou frézovány 
pro dosažení paralelity protilehlých bočních ploch a zároveň kolmosti spodní plochy 
ke zmíněným plochám bočním. Na obr.4.4 jsou znázorněny dráhy nástroje 
při frézování bočních ploch součásti. Dráha při frézování spodní plochy by měla 
podobný průběh se zohledněním rozměrů této plochy. [8] 

  
a) b) 

Obr.4.4 Frézování a úhlování bočních upínacích ploch polotovaru: a) levé, b) pravé. 

Tyto operace budou provedeny na konvenčním stroji s využitím běžného strojního 
svěráku. Jelikož se jedná o operace hrubovací a na obrobené plochy nejsou kladeny 
vysoké nároky z hlediska výsledné drsnosti povrchu (pro upnutí polotovaru je 
požadována hodnota Ra 6,3 μm), byla pro obrábění zvolena čelní fréza CoroMill 245 
se dvěma vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD) orientovanými pod úhlem 45° 
(obr.4.5). Tato volba byla učiněna z důvodu zajištění stabilního řezu a nižšího 
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požadovaného výkonu stroje než v případě použití nástroje s úhlem 90°. Parametry 
použitého nástroje a řezné podmínky jsou popsány v tab.4.4 a tab.4.5. [46] 

Tab.4.4 Parametry čelní frézy CoroMill 245 a příslušné VBD. [46] 

Označení nástroje: R245-032A32-12M 

DC DCX DCON APMX LF KAPR Počet břitů 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [-] 

32 44,5 32 6 117 45 3 

Označení VBD: R245-12 T3 M-PL 

IC BS S KRINS LE RE Velikost VBD 

[mm] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [mm] 

13,4 2,1 3,97 45 10 1,5 12 

Mezi jednotlivými operacemi zarovnání čelních ploch bude obrobek přeupnut. 
Na obrázku jsou pro přehlednost znázorněny pouze dráhy nástroje na bočních 
plochách. 

 

 

 

a) b) c) 

Obr.4.5 Nástroj pro frézování čelní plochy: a) frézovací hlavice, b) schematický nákres, 
c) použité VBD. [46] 

Tab.4.5 Řezné parametry operace. [46] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc fz n 

[m/min] [mm] [min-1] 

150 0,2 1073 

• Výpočet otáček: 

𝑛 =
𝑣𝑐 ∙ 103

𝜋 ∙ 𝐷
 (4.7) 

kde: n [min-1]  počet otáček 

  vc [m/min] řezná rychlost 

  D [mm]  řezný průměr nástroje 
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𝑛 =
150 ∙ 103

𝜋 ∙ 44,5
= 1072,95 𝑚𝑖𝑛−1 ≅ 1073 𝑚𝑖𝑛−1 

4.4.2 Frézování čelních ploch součásti 

Po předchozí operaci bude obrobek upnut za zarovnané plochy 
do specializovaného upínače. Při tomto upnutí budou provedeny všechny obráběcí 
operace až do oddělení obrobené součásti. Jako první se bude obrábět horní plocha 
objímky, která je součástí mechanismu pro umístění montáže lovecké optiky. Jedná 
se o prvek, na němž se nachází nulový bod součásti a budou tak od něj měřeny 
všechny výškové rozměry (obr.4.6). [8] 

Z důvodu požadovaných hodnot, kterých má být na obráběné ploše dosaženo, se 
jedná o obrábění dokončovací, při němž bude odebrán přídavek o velikosti 1 mm. 
Použita bude čelní fréza s označením CoroMill 200 se čtyřmi VBD (obr.4.7). Předností 
kruhových VBD je velikost funkční plochy umožňující změnit její pozici při opotřebení, 
čímž je dosahováno vyšší životnosti destičky. Tuto variantu bylo možné využít 
z důvodu frézování celé čelní plochy bez potřeby frézování do rohu. Díky úhlu 
nastavení destičky vůči obráběné ploše je i v tomto případě zvýšena celková stabilita 
řezu a při obrábění tak bude dosahováno nižších hodnot výkonu stroje. 
Některé rozměrové a řezné parametry použitého nástroje jsou popsány v tab.4.6 a 
tab.4.7. [46] 

 
Obr.4.6 Frézování čelní plochy pomocí čelní frézy CoroMill 200. 

Tab.4.6 Parametry čelní frézy CoroMill 200 a příslušných VBD. [46] 

Označení nástroje: R200-038Q22-12M 

DC DCX DCON AZ APMXEFW APMXFFW LF 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

38 50 22 3,7 9,0 6,0 50 

Označení VBD: RCKT 12 04 M0-PM 

Počet VBD Velikost VBD IC S RE 

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] 

4 12 12 4,76 6 
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a) b) c) 

Obr.4.7 Nástroj pro frézování do rohu: a) frézovací hlavice, b) schematický nákres, 
c) použité VBD. [46] 

Tab.4.7 Řezné parametry operace. [46] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc fz n 

[m/min] [mm] [min-1] 

190 0,18 1210 

4.4.3 Obrábění nábojových komor a dutin hlavní 

Jak již bylo zmíněno výše, je jednou z funkcí hlavňové objímky nabíjecí schopnost. 
K uložení nábojů do zbraně slouží nábojové komory, které jsou v tomto případě 
součástí hlavňové objímky, stejně jako kapsy pro uložení jednotlivých hlavní. 
Jelikož se jedná o funkční prvky součásti, je kladen důraz na dodržení konstruktérem 
předepsaných rozměrů určených k pravidelné kontrole. Jedná se především 
o vzdálenosti jednotlivých os vůči nulovému bodu obrobku. [7,8] 

A. Navrtání středicího důlku pro vrtání dolní nábojové komory 

Pro vrtání spodní nábojové komory byly vzhledem k rozměrům obráběných otvorů 
zvoleny monolitní nástroje. První operací je navrtání vodicího otvoru pomocí 
středicího navrtáváku (obr.4.8) Díky tomuto prvku bude usnadněno vedení nástroje 
v další operaci a tím zajištěno dosažení požadované polohy osy komory. 
Některé parametry použitého nástroje a parametry řezného procesu jsou uvedeny 
v tab.4.8. [47] 

 
Obr.4.8 Nástroj pro navrtání středicího důlku. [47] 

Tab.4.8 Parametry středicího 120°navrtáváku K-TOOLS, vč. řezných podmínek. [47] 

Označení nástroje: 213020X.12006 Řezná rychlost Posuv Otáčky 

d1 d2 l1 vc fn n 

[mm] [mm] [mm] [m/min] [mm] [min-1] 

6 6 57 100 0,18 5305 
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B. Vrtání přechodového otvoru a dolní nábojové komory 

Po navrtání vodicího otvoru bude následovat vrtání přechodového otvoru 
mezi nábojovou komorou a spodní hlavňovou dutinou, v němž je při nabití zbraně 
uložen krček kulového náboje spolu se střelou. Tomu odpovídají také rozměry 
tohoto konstrukčního prvku. V další operaci bude poté vrtán otvor pro tělo kulového 
náboje. Tento otvor bude mít totožnou osu s prvky obráběnými v předchozích 
operacích. 

Z důvodu využití typově totožných nástrojů (obr. 4.9) pro dané operace jsou jejich 
parametry popsány a porovnány v rámci společné tab.4.9. 

Přehled použitých nástrojů a jejich katalogové označení [47]: 

a) vrtání přechodového otvoru do dutiny hlavně – 212220X.0680, 

b) vrtání dolní nábojové komory – 212220X.0980. 

 
Obr.4.9 Nástroj pro vrtání přechodového otvoru do dutiny hlavně. [47] 

Tab.4.9 Parametry vrtáku K-TOOLS, vč. řezných podmínek. [47] 

 

Rozměry nástroje 
Řezná 

rychlost 
Posuv Otáčky 

d1 d2 l1 l2 Lmax vc fn n 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m/min] [mm] [min-1] 

a) 6,8 8 155 115 104,8 70 0,163 3277 

b) 9,8 10 138 95 80,3 90 0,255 2923 

Vzhledem k překryvu drah pohybu nástrojů a odlišnosti pouze v jejich celkové 
délce v rámci jednotlivých operací je z důvodu větší přehlednosti na obr.4.10 
zobrazena pouze dráha vrtáku o průměru 9,8 mm. 

 
 

a) b) 

Obr.4.10 Vrtání dolní nábojové komory: a) znázornění obráběných prvků, b) znázornění 
dráhy třetího nástroje. 
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C. Vrtání dutin hlavní a horní nábojové komory 

Vzhledem k větším rozměrům zbývajících otvorů nebudou při jejich obrábění 
použity monolitní vrtáky, ale vrtáky od firmy Sandvik Coromant s obvodovou 
a středovou VBD (tab.4.10). Výhodou použití těchto nástrojů je, v porovnání s nástroji 
monolitními, vyšší tuhost a produktivita. Dále odpadá operace navrtání vodicího 
otvoru. Pro jednotlivé prvky byly zvoleny nástroje téhož provedení (obr.4.11), lišící se 
svými rozměry (tab.4.11), rozměry VBD (obr.4.12) a parametry vrtání (tab.4.12). [46] 

Tab.4.10 Přehled použitých nástrojů, příslušných VBD a jejich katalogové označení: [46] 

 a) b) c) 

Obráběný 
prvek 

dolní dutina hlavně horní komora horní dutina hlavně 

Označení 
nástroje 

880-D1600L20-02 880-D1750L25-02 880-D2100L25-02 

Středová 
VBD 

880-02 02 04H-C-LM 880-03 03 05H-C-LM 880-04 03 05H-C-LM 

Obvodová 
VBD 

880-02 02 W05H-P-
LM 

880-03 03 W06H-P-LM 
880-04 03 W07H-P-

LM 

 
 

a) b) 

Obr.4.11 Nástroj pro vrtání dutin hlavní a nábojové komory: a) ukázka vrtáku, 
b) schematický nákres. [46] 

Tab.4.11 Parametry vrtáků CoroDrill 880. [46] 

 

Rozměry nástroje 

DC DCON OAL LU LF KAPR LB1 PL 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] 

a) 16 20 101 32 50,66 88 36 0,33 

b) 17,5 25 163 88 106,8 88 91 0,31 

c) 21 25 120 88 63,56 88 46 0,46 

  
a) b) 

Obr.4.12 Nákresy VBD pro CoroDrill 880: a) středová, b) obvodová. [46] 
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Tab.4.12 Parametry použitých VBD, vč. řezných podmínek. [46] 

 Typ VBD 

Rozměry VBD 
Řezná 

rychlost 
Posuv Otáčky 

S RE IC vc fn n 

[mm] [mm] [mm] [m/min] [mm] [min-1] 

a) 
středová 2,4 0,4 4,9 

180 0,07 3581 
obvodová 2,4 0,5 5,1 

b) 
středová 2,6 0,5 5,7 

175 0,08 3183 
obvodová 2,6 0,6 6,0 

c) 
středová 2,8 0,5 6,8 

170 0,10 2577 
obvodová 2,8 0,7 7,4 

Použité obráběcí strategie jsou, stejně jako v případě obrábění dolní nábojové 
komory, podobné, lišící se především hloubkou a průměrem obráběného prvku. Osa 
nábojové komory a horní hlavňové dutiny je opět totožná. Z tohoto důvodu jsou 
na obr.4.13 pro přehlednost opět znázorněny pouze dráhy nástrojů obrábějících 
dutiny hlavní. 

 
 

a)                       b) 

Obr.4.13 Vrtání pomocí vrtáků s VBD: a) znázornění obráběných prvků, b) znázornění 
dráhy při vrtání dutin hlavní. 

D. Dokončení dutin hlavní 

Vyvrtané otvory je nutné následně dokončit. V rámci výroby součásti při daném 
upnutí budou dokončeny pouze hlavňové dutiny. Nábojové komory se dokončují 
až po montáži hlavní pomocí výstružníku, jehož pohyb je řízen stoupáním vývrtu 
příslušné hlavně. Z tohoto důvodu není možné provést vystružování již v této fázi 
výrobního procesu. Tuto dokončovací operaci je nicméně zapotřebí zohlednit 
v podobě přídavku pro vystružování. Na základě zmíněného přídavku byly voleny 
rozměry nástrojů předchozích operací. [8,48] 

Dokončování dutin hlavní je významnou částí celého výrobního procesu. 
Důvodem je požadavek výsledné drsnosti povrchu Ra 1,6 μm pro zajištění dostatečné 
těsnosti po montáži hlavní kvůli zamezení úniku plynů a s tím souvisejícím poklesem 
tlaku vznikajícího při výstřelu. Pro tuto operaci (obr.4.14) byla zvolena dokončovací 
monolitní karbidová fréza se šesti břity (obr.4.15). Stejný nástroj bude využit taktéž 
při obrábění přední a zadní plochy součásti před vrtáním otvorů. Pro obrábění těchto 
ploch nebyly využity nástroje pro zarovnání čelní plochy frézování do rohu. Stanovení 
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tohoto postupu bylo zvoleno z důvodu zamezení kolize nástroje s upínačem. 
Parametry použitého nástroje a řezného procesu jsou popsány v tab.4.13 a tab.4.14. 

  
a) b) 

Obr.4.14 Znázornění drah nástroje při obrábění: a) dutin hlavní, b) čelních ploch. 

Tab.4.13 Parametry dokončovací válcové frézy K-TOOLS. [47] 

Označení nástroje: 113650X.1022 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 z rε 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] 

10 10 9,6 72 22 31 6 0,4 

 
Obr.4.15 Dokončovací válcová fréza K-TOOLS. [47] 

Tab.4.14 Řezné parametry operace. [47] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc fz n 

[m/min] [mm] [min-1] 

140 0,05 4456 

4.4.4 Frézování závitů v dutinách hlavní 

Spojení hlavní s hlavňovou objímkou je realizováno pomocí závitů. Stejně jako 
v případě dokončování hlavňových dutin je primární požadavek dosažení těsného 
spojení. Právě z důvodu vyšší přesnosti byla pro výrobu závitů zvolena varianta jejich 
obrábění. [7] 

Pro výrobu závitů byla zvolena monolitní karbidová stopková závitořezná fréza se 
sedmi břity. Jedná se o nástroj menšího průměru než je požadovaná hodnota 
řezaného závitu. Výsledku nicméně odpovídá hodnota stoupání na nástroji. V první 
fázi se nástroj přemístí na pozici v níž je čelo nástroje v hladině odpovídající délce 
obráběného závitu. Fréza následně vykoná pohyb kolem celého předvrtaného otvoru, 
přičemž díky odpovídajícímu stoupání je v celé délce vytvořen závit požadované 
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hodnoty. Pohyb nástroje je znázorněn na obr.4.16. Parametry nástroje (obr.4.17) 
a procesu jsou popsány v tab.4.15 a tab.4.16. [49] 

 
Obr.4.16 Znázornění drah nástroje při frézování závitů. 

Tab.4.15 Parametry monolitní karbidové stopkové závitořezné frézy TC610 Supreme. [49] 

Označení nástroje: TC610-M16x1-W1-WJ30RC 

Závit P DC LC l1 l4 d1 z 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] 

M16 1 14 24 83 38 14 7 

 

 
a) b) 

Obr.4.17 Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza: a) ukázka nástroje, 
b) schematický nákres. [49] 

Tab.4.16 Řezné parametry operace. [49] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc fz n 

[m/min] [mm] [min-1] 

75 0,1 1705 

Porovnání závitořezných fréz a odůvodnění volby použitého nástroje 

Jak již bylo zmíněno, byla z důvodu výsledné přesnosti závitů upřednostněna 
varianta obrábění před metodou tváření. Při návrhu nástrojového vybavení pro výrobu 
hlavňové objímky bylo v souvislosti s frézováním závitu uvažováno o dvou různých 
typech nástroje. Prvním z nich byla výše popsaná monolitní karbidová závitořezná 
fréza a druhou možností poté volba nástroje s VBD. [49] 

Pro možnost porovnání byly oba nástroje vybrány z nabídky Walter Tools tak, 
aby se svými parametry, pokud možno, navzájem co nejvíce podobaly. Jejich 
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porovnání bude demonstrováno na řezání závitu v horní hlavňové dutině objímky 
při použití totožných řezných podmínek. Řezný průměr nástroje s VBD byl zvolen 
15,5 mm, délka řezné části 15 mm a maximální možná délka obráběného závitu 
20,5 mm. Tento nástroj má vzhledem ke svým rozměrům možnost využití pouze jedné 
VBD. [49] 

Oproti monolitnímu nástroji neumožňují tyto rozměry obrábění daného závitu 
v rámci jednoho vykonaného závitu kolem osy dutiny a pro komplexní obrobení celého 
závitu musely být tyto pohyby vykonány celkem čtyři (obr.4.17) 

  
a) b) 

Obr.4.17 Porovnání drah závitořezné frézy: a) monolitní, b) s VBD. 

Výsledkem porovnání zmíněných možností jsou hodnoty v tab.4.17 ze kterých lze 
vyčíst delší dráhu pohybu řezného nástroje, a především výrazně delší výrobní čas 
v případě využití závitořezné frézy s VBD. Toto je způsobeno právě potřebnými závity 
pro kompletní obrobení a pouze jednou VBD (monolitní fréza z = 7) 
a tomu odpovídající nižší hodnotě posuvové rychlosti. 

Tab.4.17 Výsledné hodnoty porovnávaných metod obrábění závitu. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Monolitní nástroj 00:00:04 81 1 

Fréza s VBD 00:00:50 130 1 

Na základě těchto výsledků, malosériové výrobě a rozměrovým problémům 
při obrábění spodního závitu nástrojem s VBD, byla pro řezání obou závitů zvolena 
právě monolitní karbidová fréza. 

4.4.5 Hrubování vnějších prvků hlavňové objímky 

Při hrubování dochází k velkému úběru materiálu, díky kterému je docíleno tvaru, 
blížícího se tvaru výsledné součásti. Při upnutí obrobku v upínači LANG budou 
hrubovány části objímky, podílející se na upnutí montáže lovecké optiky, prvky 
přechodové, drážky plnící funkce spojené s nabíjením a odstraněním náboje 
a v neposlední řadě také prvky sloužící k uložení a ustavení celého hlavňového 
svazku v rámci zbraně. 

Pro všechny tyto operace byl zvolen stejný nástroj, kterým je monolitní hrubovací 
válcová fréza s lamači třísek (obr.4.18). Použití téhož nástroje je umožněno 
rozměrovou podobností jednotlivých obráběných prvků. Využití jednoho nástroje je 
v porovnání s více druhy ekonomicky výhodnějším řešením jak z důvodu nákladů 
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na jejich pořízení, tak z hlediska časové úspory při výměně jednotlivých nástrojů. 
Parametry zvoleného nástroje a řezného procesu jsou popsány v tab.4.18. 

 
Obr.4.18 Hrubovací válcová fréza K-TOOLS. [47] 

Tab.4.18 Parametry hrubovací válcové frézy K-TOOLS, vč. řezných podmínek. [47] 

Označení nástroje: 113041A.040 
Řezná 

rychlost 
Posuv Otáčky 

d1 d2 l1 l2 z vc fn n 

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] [m/min] [mm] [min-1] 

4 6 57 11 3 80 0,03 6366 

A. Přechodové plochy a rybinové drážky 

V rámci hrubovacích operací při výrobě této hlavňové objímky budou v první řadě 
obráběny konstrukční prvky v horní polovině součásti. Pravděpodobně tvarově 
nejvýraznějším prvkem je přechod mezi částmi, určenými pro montáž lovecké optiky 
a dolní polovinou objímky, kde se nachází většina funkčních prvků součásti. 
Jako první tak budou oboustranně obráběny právě tyto prvky. Následovat bude 
hrubování rybinových drážek. Ty je díky úhlu 90° možné hrubovat i dokončovat taktéž 
válcovou frézou a pro jejich výrobu není nutné využití frézy speciální. Pohyby nástroje 
při hrubování obou prvků jsou znázorněny na obr.4.19. [7] 

  

a) b) 

Obr.4.19 Hrubování prvků horní poloviny hlavňové objímky: a) tvarové plochy, b) rybinové 
drážky. 

B. Zadní část objímky 

Po vyhrubování prvků v horní polovině součásti se v další fázi hrubují prvky, 
u nichž je směr osy nástroje stejný jako v případě vrtání nábojových komor. Konkrétně 
se jedná o dvě drážky, které se přímo podílejí buď na manipulaci s nábojem, 
nebo jsou součástí nabíjecího mechanismu. Funkcí horní drážky mezi nábojovými 
komorami je uložení vytahovače, který napomáhá při vytažení náboje, případně 
vystřelené nábojnice z nábojové komory. Spodní drážka, spolu s hákem v její spodní 
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části, je součástí mechanismu pro otevírání závěru a napínání zbraně. Pohyby 
nástroje při hrubování obou prvků jsou znázorněny na obr.4.20. 

  
a) b) 

Obr.4.20 Hrubování drážek zadní části hlavňové objímky: a) drážka pro vytahovač, 
b) drážka pro otevírání a napínání zbraně. 

C. Prvky uložení objímky 

Posledními prvky, které je zapotřebí zvoleným nástrojem vyhrubovat, jsou prvky, 
sloužící k uložení svazku hlavní do lůžka závěru. Pokud by tyto prvky nebyly správně 
vyrobeny, respektive pokud by neodpovídaly předepsaným rozměrům, nebylo by 
možné konkrétní zbraň složit dohromady. Poloha montážní křivky pro čep (kruhová 
kapsa) je navíc kontrolovaným funkčním rozměrem. Hrubování těchto prvků 
při samotné výrobě probíhá na obou stranách součásti, přičemž pro potřeby této práce 
bude pro přehlednost znázorněno obrábění pouze pro prvků jedné strany. Pohyby 
nástroje při hrubování daných prvků jsou znázorněny na obr.4.21. [7] 

 

 
a) b) 

Obr.4.21 Hrubování bočních prvků uložení: a) znázornění obráběných prvků, b) dráhy 
nástroje při obrábění. 

4.4.6 Dokončování konstrukčních prvků uložení zbraně a drážek pro optiku 

Po vyhrubování součásti je pro dosažení finálního tvaru obrobku nutné provést 
operace dokončovací. Při těchto operacích je z obrobku odebrán zbytkový materiál 
ponechaný ve formě přídavků při hrubování. Pro dokončení prvků typu drážka a kapsa 
byl zvolen dokončovací nástroj v podobě monolitní válcové frézy s šesti břity 
(obr.4.22). Vyšší počet břitů nástroje v tomto případě umožňuje přesnější, stabilnější 
obrábění bez rázů než při použití menšího počtu břitů při hrubovacích operacích 
a tím dosažení povrchů vyšší kvality i přesnosti. Dokončovací obrábění bude 
zvoleným řezným nástrojem provedeno na totožných prvcích jako v případě 
hrubování (viz předchozí kapitola), s výjimkou tvarových ploch v horní polovině 
objímky. Navíc budou tímto nástrojem obráběny také zbývající boční plochy, vzniklé 
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při frézování čel v rámci přípravy polotovaru pro upnutí. Parametry řezného nástroje 
a příslušných řezných podmínek jsou uvedeny v tab.4.19. 

 
Obr.4.22 Dokončovací válcová fréza K-TOOLS. [47] 

Tab.4.19 Parametry dokončovací válcové frézy K-TOOLS, vč. řezných podmínek. [47] 

Označení 
nástroje: 

113050A.040 
Řezná 

rychlost 
Posuv Otáčky 

d1 d2 l1 l2 z rε vc fn n 

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [m/min] [mm] [min-1] 

4 6 57 13 6 0,3 90 0,03 7162 

A. Zadní část objímky 

Pro dokončení drážky pro vytahovač a otevírání, respektive napínání zbraně byly 
zvoleny totožné strategie obrábění. Nesprávné obrobení těchto prvků by znemožnilo 
montáž vytahovače a zabránilo jeho správné funkci. V případě nesprávného obrobení 
spodní drážky by nebylo možné zbraň odpovídajícím způsobem otevírat, případně by 
mohlo docházet k nedokonalému uzavření zbraně, čímž by byla snížena bezpečnost 
celé soustavy. Pro jejich dokončování byl využit způsob, kdy je nejprve dokončeno 
dno drážky s ponechaným přídavkem na stěnu a následně dokončeny stěny prvku již 
bez přídavku. Princip výroby obou drážek je totožný. Z tohoto důvodu jsou na obr.4.23 
znázorněny pouze dráhy nástroje při obrábění drážky pro vytahovač. Dokončení 
spodní drážky bude znázorněno v rámci simulací. 

  
a) b) 

Obr.4.23 Dokončování drážky pro vytahovač: a) dokončení dna, b) dokončení stěn. 

B. Prvky uložení objímky 

Dokončování prvků, určených pro uložení hlavňové objímky do lůžka závěru 
zbraně je důležité z důvodu zajištění smontovatelnosti hlavňového svazku s ostatními 
částmi zbraně. Velmi důležité je především přesné dokončení montážní křivky, 
respektive kruhové kapsy, pro příčný čep. U tohoto prvku a druhé kapsy bylo 
dokončování rozděleno na dokončení dna a následně stěn obdobným způsobem jako 
při výrobě drážky pro vytahovač (obr.4.24). 
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a) b) 

Obr.4.24 Dokončování bočních drážek uložení: a) dokončení dna, b) dokončení stěn. 

Při dokončující operaci obrábění zbývajících bočních prvků uložení hlavňové 
objímky již toto rozdělení vzhledem k rozměrům prvků nebylo zvoleno a dokončení 
bylo provedeno v rámci jedné strategie. Obrábění pouze přídavku na dně, případně 
na stěnách součásti z důvodu rovnoměrného zatížení nástroje bez skokové změny 
zatížení a rázů, bylo docíleno zvolením kroku pro strmé obrábění stěn. Dráhy nástroje, 
vykonané při dokončení těchto prvků jsou znázorněny na obr. 4.25. 

  
a) b) 

Obr.4.25 Dokončování bočních prvků uložení: a) boční plochy, b) dokončení boční drážky. 

C. Boční plochy a rybinové drážky 

Dokončením bočních ploch hlavňové objímky bude odebrán přídavek, ponechaný 
v rámci frézování a úhlování čelních ploch při přípravě polotovaru pro upnutí 
v následujících operacích. Požadovaná hodnota drsnosti povrchu je v tomto případě 
shodná s obecně předepsanou Ra 3,2 μm. Výsledkem této operace je získání 
požadované celkové šířky obrobené součásti a napojení na horní tvarovou plochu. 

Při dokončení rybinových drážek je postup totožný jako při jejich hrubování 
s tím rozdílem, že nástroj se vůči součásti pohybuje, stejně jako u ostatních 
dokončovacích operací, bez přídavku pro další obrábění. Přehled obráběných ploch 
a znázornění pohybu nástroje při jednotlivých operacích lze vidět na obr.4.26. 
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a) b) 

Obr.4.26 Dokončování bočních ploch a rybinové drážky: a) znázornění dokončovaných 
ploch, b) dráhy nástroje při dokončování. 

4.4.7 Dokončování tvarových ploch hlavňové objímky 

Primárním rozdílem, který je třeba brát v potaz při dokončovacích operací 
tvarových prvků hlavňové objímky, je fakt, že oproti prvkům, jejichž dokončení bylo 
popsáno v předešlé kapitole, se nejedná o 2,5D frézování, nýbrž již o obrábění 
3D prvků. Tomu je zapotřebí uzpůsobit nejen metodu a tím i strategii, kterou budou 
tyto plochy obráběny, ale také volbu příslušného nástroje. 

Při těchto operacích bude také využita monolitní karbidová fréza, nebude se 
nicméně již jednat o frézu válcovou, ale nástroj s kulovým čelem. Využití monolitních 
nástrojů je vhodné při výrobě součástí s vysokými požadavky kladenými na kvalitu. 
Dalším důvodem pro použití tohoto typu nástroje jsou obráběné rozměry objímky. 
Výsledkem tak je dosažení kvalitních obrobených ploch, odpovídajících úzkým 
tolerancím při současné efektivitě obrábění. V případě monolitních karbidových fréz 
CoroMill Plura (obr.4.27) je životnost nástroje zvýšena možností až třikrát opakovat 
renovaci nástroje, přičemž jsou dodrženy originální parametry frézy. Provedení fréz 
s kulovým čelem je převážně využíváno pro frézování 3D tvarů a dle konkrétního 
provedení je lze využít jak pro hrubovací, tak dokončovací operace. Zaoblené ostří 
pak zvyšuje rozměrovou stálost nástroje i při delších časech obrábění. Parametry 
frézy a řezné podmínky operace jsou vypsány v tab.4.20 a tab.4.21. [50] 

Tab.4.20 Parametry monolitní karbidové frézy CoroMill Plura s kulovým čelem pro tvarové 
frézování. [50] 

Označení nástroje: R216.42-04030-AK05G 

DC DCON APMX LU LF RE1 z 
Stoupání 

šroubovice 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [°] 

4 6 5 5 80 2 2 30 

Tab.4.21 Řezné parametry operace. [50] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc fz n 

[m/min] [mm] [min-1] 

100 0,06 7958 
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               a) b) 

Obr.4.27 Nástroj pro tvarové frézování: a) monolitní karbidová fréza s kulovým čelem, 
b) schematický nákres. [50] 

Zvoleným nástrojem budou na obráběné součásti dokončovány plochy se 
zaoblením R15 a R4 mm. Pro dosažení uspokojivého výsledku v oblasti montáže 
lovecké optiky budou zbylé, neobrobené plochy kolem rybinových drážek, dokončeny 
stejně jako předchozí prvky válcovou monolitní frézou o průměru 4 mm. Tak jako 
v předchozích případech budou i tentokrát dráhy nástrojů znázorněny pouze na jedné 
polovině součásti (obr.4.28), přičemž při výrobě budou stejným způsobem obráběny 
i plochy symetrické. 

 
 

a) b) 

Obr.4.28 Dokončování tvarových ploch a ploch v oblasti rybinové drážky: a) znázornění 
dokončovaných ploch, b) dráhy nástrojů při dokončování. 

Z jednotlivě vypočtených drah v rámci celého technologického návrhu výroby lze 
ze zadaných hodnot řezných parametrů, z informací o použitém polotovaru, orientaci 
součásti a jednotlivých nástrojů v rámci post procesingu, vložením těchto spočtených 
drah do příslušné záložky programu vygenerovat příslušné NC programy použitelné 
při samotné výrobě. 

4.4.8 Dělení materiálu 

Po dokončení všech operací, určených k obrábění při jednom upnutí v upínači 
LANG, je zapotřebí obrobek oddělit od zbývajícího materiálu, za který je součást 
upnuta ve zmíněném upínači. Při tomto kroku je nutné správně určit polohu řídicí 
křivky, po níž se bude nástroj pohybovat tak, aby nedošlo k poškození obrobených 
prvků nebo nenastala kolize mezi upínačem a zvoleným nástrojem, kterým je pilový 
kotouč na kov s 12 zuby a šířkou prořezu 1 mm (obr.4.29). Parametry nástroje, včetně 
řezných parametrů obrábění jsou uvedeny v tab.4.22. [51] 
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a) b) 

Obr.4.29 Pilový kotouč na kov: a) ukázka nástroje, b) schematický nákres. [51] 

Tab.4.22 Parametry pilového kotouče na kov, vč. řezných podmínek. [51,52] 

Označení nástroje: 7229102000100 
Řezná 

rychlost 
Posuv Otáčky 

D d s z vc fz n 

[mm] [mm] [mm] [-] [m/min] [mm] [min-1] 

200 32 1 12 95 0,06 152 

Pohyb řezného nástroje vůči obrobku je znázorněn na obr.4.30. 

 
Obr.4.30 Znázornění dráhy pilového kotouče vůči součásti a polotovaru. 

4.4.9 Dokončování tvarových prvků spodní části obrobku 

Po oddělení obrobené součásti od zbytku polotovaru je zapotřebí dokončit spodní 
část součásti. Jedná se o obrábění tvarových ploch o poloměru 12,5 mm, respektive 
25 mm. Obě tyto operace budou provedeny na konvenční horizontální frézce 
při upnutí obrobku do dílenského svěráku vybaveného měkkými čelistmi. 
Pro obrábění byly zvoleny následující nástroje (Obr.4.31) [51]: 

a) půlkruhová vydutá fréza nástrčná složená R12,5 – 820075V.125, 

b) půlkruhová vydutá fréza nástrčná R25 – 820075V.250. 

 
 

a) b) 

Obr.4.31 Půlkruhová fréza vydutá: a) tělo frézy, b) schematický nákres. [51] 
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Parametry obou řezných nástrojů, včetně řezných podmínek jsou uvedeny 
v tab.4.23 a jejich dráhy znázorněny na obr.4.32. 

Tab.4.23 Parametry půlkruhové vydutých fréz, vč. řezných podmínek. [51] 

 
Rozměry frézy 

Řezná 
rychlost 

Posuv Otáčky 

D d s R z vc fz n 

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] [m/min] [mm] [min-1] 

a) 45 12 40 12,5 8 26 0,09 184 

b) 160 40 68 25 12 16 0,2 32 

 

 
Obr.4.32 Znázornění drah nástrojů, včetně obráběných prvků. 

4.4.10 Vygenerování vytvořeného NC kódu 

Nastavením všech výše zmíněných parametrů a definováním průběhu jednotlivých 
drah pohybu nástrojů byly vytvořeny jednotlivé obráběcí strategie. V rámci softwaru 
PowerMILL 2018 je možnost vytvořit „NC programy“. Do takto vytvořených programů 
se následně zařadí vybrané strategie obrábění v určeném pořadí. Při následné 
simulaci a kontrole kolizí obráběcího procesu je již možné najednou vyhodnotit 
strategie sdružené v daném NC programu. 

Pro správnou funkci daného NC programu je zapotřebí použít při jeho nastavení 
soubor obsahující informace o obráběcím stroji a použitém postprocesoru. 
Pro potřeby této práce byl v rámci tvorby NC programů využit postprocesor 
Sinumerik 840D a portálové obráběcí centrum TAJMAC MCV 1210. NC kód je 
následně generován ve formě textového souboru. 

Ukázka takového NC kódu je obsahem Přílohy 3. Jedná se o NC kód vrtací 
operace horní nábojové komory hlavňové objímky.
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5 KONTROLA NC PROGRAMŮ, VIZUALIZACE A VERIFIKACE 

Součástí CAM softwaru PowerMILL 2018 je mimo jiné modul s označením 
ViewMILL určený pro simulaci vytvořených NC programů obráběcího procesu. 
Součástí simulace mohou být nejen model obrobku, příslušný polotovar a obráběcí 
nástroj, ale v případě, že jsou k dispozici modely ostatních prvků, jako jsou upínače 
nástrojů, upínač polotovaru či celý stroj, tak i tyto nedílné součásti celého procesu. 
Možností softwaru je také nastavení přídavků těchto prvků tak, aby v jejich blízkosti 
nedocházelo k pohybu řezného nástroje, čímž je zvýšena bezpečnost výrobního 
procesu. Ukázku sestavy, včetně nastavení upínače do režimu pro zamezení jeho 
obrábění, lze vidět na obr.5.1. 

 

Obr.5.1 Příklad vizualizace sestavy nástroj – obrobek – upínač, vč. nastavení režimu 
„Neobrábět“ u vybraných komponent. 

Simulací programu se rozumí možnost přehrání celého NC programu za účelem 
přesnější představy, kontroly pohybu drah nástrojů, případně kontroly bourání a kolizí, 
které nemusí být z pouhého znázornění drah nástroje v rámci tvorby programu 
zřetelné. Tuto možnost CAM softwaru lze využít ke zdokonalení celého procesu 
a zvýšení bezpečnosti obrábění. 

V rámci verifikace obrábění hlavňové objímky bude tato kapitola zaměřena 
na zajištění bezkolizních stavů, případně jejich detekování, a na následné vyřešení 
problému. Vzhledem k uskutečnění simulace při stejných řezných podmínkách jako 
v případě samotné výroby součásti budou pro tyto zadané hodnoty následně 
vygenerovány také odpovídající hodnoty jednotlivých fází procesu, jako jsou celkový 
čas operace a dráha vykonaná řezným nástrojem. V rámci simulace obrábění 
některého z konstrukčních prvků, na nějž jsou kladeny vyšší nároky stran geometrické 
přesnosti, případně výsledné kvality obrobené plochy, bude taktéž demonstrována 
možnost vizualizace zbytkového materiálu po dané operaci. 

5.1 Příprava polotovaru pro upnutí 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je první operací po dělení polotovaru 
na přířez požadované délky jeho obrábění za účelem dosažení geometricky 
dostatečně přesného tělesa pro upnutí ve specializovaném upínači v dalších fázích 
výroby. Konkrétně se tedy jedná o frézování určitých čelních ploch polotovaru. 
Pro všechny tyto operace byla v rámci CAM softwaru zvolena strategie s názvem 
„Frézování plochy“. Jedná se o jednu ze základních 2,5D strategií umožňující pohyb 



KONTROLA NC PROGRAMŮ, VIZUALIZACE A VERIFIKACE 

53 ÚST FSI VUT v Brně 

obráběcího nástroje v dané hladině při zvolených a nastavených řezných 
podmínkách. 

Obrábění jednotlivých ploch výchozího polotovaru se provádí pokaždé při jiném 
upnutí. Na obr.5.2 je znázorněna část simulace obrábění. 

  
a) b) 

Obr.5.2 Vizualizace zarovnání čelních ploch polotovaru: a) v průběhu obrábění, 
b) obrobené plochy a nástroj v koncovém bodě operace. 

Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.1. 

Tab.5.1 Výsledný součet parametrů obrábění čelních ploch polotovaru. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:02:04 1 956 3 

5.2 Zarovnání čel upnuté součásti 

Po upnutí polotovaru do upínače LANG budou nejdříve zarovnány zbývající čelní 
plochy přířezu. V případě horní plochy součásti bude použita obdobná strategie jako 
v předchozích operacích, pouze s využitím jiného řezného nástroje a odpovídajících 
řezných podmínek, z důvodu požadavku dosažení vyšší kvality výsledného povrchu. 
Pro obrábění předního, respektive zadního čela tato strategie být použita nemůže, 
neboť je zapotřebí zamezit pohybu nástroje v oblasti upínače. Z tohoto důvodu bude 
využita další 2,5D strategie s označením „Hrubování dle křivky“ umožňující omezení 
pohybu nástroje na danou oblast. Simulace obrábění jsou znázorněny na obr.5.3. 

  
a) b) 

Obr.5.3 Vizualizace zarovnání čelních ploch polotovaru: a) při zarovnání horní plochy 
součásti, b) v průběhu obrábění čelní plochy součásti. 
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Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.2. 

Tab.5.2 Výsledný součet parametrů obrábění daných čelních ploch součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:59 1 059 3 

5.3 Obrábění nábojových komor a dutin hlavní 

Přesné obrobení vnitřních prvků hlavňové objímky je jedním z nejdůležitějších 
bodů celé výroby součásti. Především správná poloha os má výrazný vliv 
na výslednou funkčnost a přesnost celé zbraně. Výrobní postup těchto konstrukčních 
prvků sestává z příslušných vrtacích operací obou nábojových komor a hlavňových 
dutin, dokončení hlavňových dutin a následného obrábění závitů pro realizaci spojení 
dílu s hlavněmi. Nábojové komory v této fázi výroby zbraně nebudou dokončovány 
z důvodů popsaných v rámci kapitoly 4.4.3. 

5.3.1 Vrtání nábojových komor a dutin hlavní 

Pro vrtací operace výroby spodní nábojové komory budou použity monolitní 
karbidové vrtáky, zatímco pro výrobu komory horní a obou dutin hlavní vrtáky s VBD. 
Při výrobě všech zmíněných prvků bude využita strategie „Vrtání“ s přerušovaným 
cyklem z důvodu zajištění bezproblémového odvodu vzniklých třísek. Vrtání spodní 
nábojové komory bude probíhat s využitím vodicího otvoru v případě výroby menšího 
otvoru a v případě výroby s nástrojem většího průměru bude nástroj veden otvorem 
vrtaným v předchozí operaci. Vrtání zbylých prvků pomocí nástrojů s VBD bude 
provedeno do plného materiálu. Simulace výroby s využitím monolitních nástrojů, 
respektive nástrojů s VBD je znázorněna na obr.5.4 a obr.5.5. Výstupní parametry 
pro všechny zmíněné operace jsou uvedeny v tab.5.3 a tab.5.4. 

  
a) b) 

Obr.5.4 Vizualizace vrtání spodní nábojové komory: a) vrtání prvního otvoru v průběhu 
operace, b) konečná fáze vrtání otvoru většího průměru, vč. viditelně obrobených ploch. 

Tab.5.3 Výsledný součet parametrů navrtání a vrtání spodní nábojové komory. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:16 314 21 
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a) b) 

Obr.5.5 Simulace výroby otvorů pomocí nástrojů s VBD: a) průběh vrtání spodní hlavňové 
dutiny, b) vizualizace obrobených prvků. 

Tab.5.4 Výsledný součet parametrů vrtání hlavňových dutin a horní nábojové komory. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:35 291 28 

5.3.2 Dokončení dutin hlavní s vizualizací zbytkového materiálu 

Na rozdíl od předchozích operací v rámci výroby vnitřních konstrukčních prvků 
hlavňové objímky nebude obrábění realizováno vrtací, nýbrž frézovací operací, 
pomocí které bude dosaženo výsledných rozměrů v rámci předepsaných tolerancí. 
Zvolenou strategií pro tyto operace je strategie s označením „Dokončení strmé 
a plošné“. V tomto případě se již jedná o 3D strategii kombinující strategie dokončení 
stěn a taktéž dna kapes, přičemž v rámci nastavení je možné nadefinovat rozdílné 
parametry pro oba typy uvedených prvků. Tato společná strategie byla zvolena 
z důvodu relativně malých ploch dokončovaného dna.  V případě dna plného by 
tato operace byla rozdělena na dvě části jako u některých následujících 
dokončovacích operací. Simulaci daného procesu lze vidět na obr.5.6a. 

  
a) b) 

Obr.5.6 Dokončení hlavňových dutin: a) průběh obrábění, b) vizualizace zbytkového 
materiálu po dokončení dolní hlavňové dutiny. 

Jednou z nabízených možností softwaru PowerMILL je také výpočet a následné 
vykreslení zbytkového materiálu po předchozích obráběcích operacích. Přesnost 
tohoto vykreslení je závislá na předdefinovaných podmínkách při jeho nastavení. 
V rámci znázornění byl zbytkový materiál vypočten pro spodní hlavňovou dutinu 
po dokončovací operaci. Na obr.5.6b tak lze vidět obrobené stěny a dno kapsy se 
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zbylým přídavkem pro vystružování v malém otvoru a zbytkovým materiálem, jenž 
svým rozměrem odpovídá rozměru zaoblení špičky nástroje rε. Konkrétně se 
tedy jedná o hodnotu 0,4 mm. Ačkoliv tato hodnota není v rámci výrobní dokumentace 
součásti předepsána, požadovanému rozměru vyhovuje. Nekótované rozměry 
sražení hran, případně zaoblení rohů, není nutné na výkrese až do rozměru 0,5 mm 
předepisovat, jelikož se s jejich přítomností počítá v rámci odjehlení, případně omílání 
obrobené součásti. 

Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.5. 

Tab.5.5 Výsledný součet parametrů dokončení hlavňových dutin. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:39 709 2 

5.3.3 Frézování závitů 

V obou hlavňových dutinách budou frézovány závity se stoupáním 1 mm, které 
budou sloužit ke spojení objímky s hlavněmi zbraně. Pro tuto operaci bude využita 
strategie s označením „Frézování závitu“, která se nachází v sekci operací vrtacích. 
Tato frézovací strategie se mezi vrtacími nachází z důvodu vzájemné podobnosti 
při definování celého procesu. Pohyb nástroje lze sledovat v rámci vizualizace 
frézování závitu (obr.5.7). 

 
Obr.5.7 Frézování závitu v horní hlavňové dutině. 

Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.6. 

Tab.5.6 Výsledný součet parametrů frézování závitů. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:06 141 2 

5.4 Hrubování hlavňové objímky 

Jak bylo popsáno v některých předešlých kapitolách, budou hrubovací operace 
provedeny za použití monolitní válcové karbidové frézy. V rámci výroby hlavňové 
objímky je z důvodu přehlednosti vhodné rozdělit jednotlivé hrubovací operace 
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do několika skupin. První z nich je hrubování drážky pro montáž lovecké optiky 
a tvarových ploch v horní polovině součásti, dále pak drážky podílející se 
na manipulaci s náboji v zadní části objímky a v poslední řadě boční prvky uložení. 

V rámci první zmíněné skupiny bude provedeno dvojí hrubování. Prvním bude 
obrábění strategií „Hrubování modelu“ s předdefinovaným omezením pro pohyb 
řezného nástroje tak, aby byla obrobena pouze část objímky do určité vzdálenosti od 
horní plochy pro montáž. Druhou použitou strategií pak bude „Profilování křivky“, 
využité pro hrubování rybinové drážky. Nástroj v tomto případě vykoná pohyb přímo 
po zadané křivce, případně její profil kopíruje se zadaným odsazením. Simulace obou 
zmíněných strategií je znázorněna na obr.5.8 a výsledné parametry obrábění popsány 
v tab.5.7. 

  
a) b) 

Obr.5.8 Hrubování modelu: a) obrábění tvarových ploch, b) obrábění rybinové drážky. 

Tab.5.7 Výsledný součet parametrů hrubování horní poloviny modelu (obě strany). 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:02:17 4 592 25 

Druhou skupinou hrubovacích operací je již zmíněné hrubování dvou drážek 
v zadní části objímky. V tomto konkrétním případě bude použita hrubovací strategie 
s označením „Hrubování kapsy“. Oproti předchozím hrubovacím operacím vyžaduje 
toto provedení vytvoření 2D prvku, který svým tvarem odpovídá rozměrům výsledné 
drážky. Po dodefinování ostatních parametrů se poté obrábění uskuteční 
pouze v rámci tohoto prvku. Hrubování obou drážek je znázorněno na obr. 5.9 
a výstupní parametry vypsány v tab.5.8. 

 
Obr.5.9 Hrubování drážek pro vytahovač a otevírání zbraně. 
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Tab.5.8 Výsledný součet parametrů hrubování horní poloviny modelu (obě strany). 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:01:56 558 10 

Poslední skupinou hrubování hlavňové objímky je obrábění bočních prvků uložení. 
Těmito prvky jsou myšleny dvě kapsy, boční plocha a jedna delší drážka z každé 
strany součásti. Obdobně jako u ostatních operací bude i u této skupiny vizualizováno 
obrábění pouze jedné z obou stran. Pro obrábění kapes budou využity totožné 
strategie s označením „Hrubování prvku“. Jedná se o velmi podobné strategie jako 
v případě hrubování drážek v předchozí operaci. Výsledkem je pak vyhrubovaný 
prvek s přídavkem jak na dně, tak na stěnách kapsy. Pro hrubování zbývajících prvků 
byla zvolena strategie „Hrubování modelu“, kde pohyb nástroje není omezen 
2D prvkem, ale definovanou hranicí a mezní hladinou, v níž je ještě povoleno 
obrábění. Také v tomto případě budou ponechány přídavky na dokončení. Simulace 
hrubování vybraných prvků je znázorněna na obr.5.10. 

  
a) b) 

Obr.5.10 Hrubování modelu: a) obrábění bočních kapes, b) obrábění drážky a boční 
plochy součásti. 

Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.9. 

Tab.5.9 Výsledný součet parametrů bočních prvků modelu (obě strany). 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:08:20 2 354 12 

Modul ViewMILL, v němž se provádí simulace obráběcích procesů, nabízí 
možnost automatické kontroly kolizí. Díky jejímu použití byla při prvním sjezdu 
nástroje v rámci hrubování drážky simulace zastavena z důvodu detekování kolize 
frézy s neobrobeným materiálem. Důvodem bylo nastavení sjezdového pohybu, který 
byl proveden přímo, přičemž osa frézy nebyla v dostatečné vzdálenosti od obrobku. 
Příklad tohoto chybového hlášení, včetně vizualizace místa kolize (červená barva 
materiálu) a následného bezkolizního stavu po úpravě programu je znázorněn 
na obr.5.11. Bezkolizního stavu obrábění bylo dosaženo změnou pozice sjezdu 
řezného nástroje. 
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a) b) 

Obr.5.11 Řešení problému v podobě kolize řezného nástroje s neobrobeným materiálem: 
a) kolizní stav, b) bezkolizní stav. 

5.5 Dokončení hlavňové objímky 

Při operacích dokončovacích bude z obrobku odebrán materiál, ponechaný 
v rámci hrubovacích operací ve formě přídavků. Výstupem těchto operací pak budou 
prvky, které svými rozměry již splňují konstruktérem předepsané tolerance. 
Dokončování objímky bude rozděleno na dvě podkapitoly, přičemž v rámci jedné bude 
vizualizováno obrábění tvarových a v rámci druhé ostatních 2,5D prvků. 

5.5.1 Tvarové plochy součásti 

Dokončení všech tvarových ploch bude realizováno za využití monolitní karbidové 
kulové frézy. Použitou strategií bude „Dokončení plochy“. Jedná se o strategii, která 
je realizována na konkrétní ploše. Obdobně jako u ostatních strategií bude využita 
možnost automatické kontroly kolize s přídavkem na dřík nástroje. Dráha nástroje tak 
nebude vypočtena, pokud by se dřík přiblížil k modelu na tuto či kratší vzdálenost. 
Důvodem pro využití této kontrolní položky je především zvýšení bezpečnosti 
procesu. V rámci dosažení požadovaného výsledku bude při obrábění těchto ploch 
využita varianta 3+2 obrábění. Osa nástroje tak bude vůči obráběné ploše orientována 
v průběhu dokončování pod předdefinovaným úhlem. Obrábění tvarových ploch 
s využitím metody řádkování je znázorněno na obr.5.12. 

  
a) b) 

Obr.5.12 Dokončení tvarových ploch metodou řádkování: a) plocha R13, b) plocha R4. 

Zvolená dokončovací strategie je přednastavena na obrábění metodou řádkování, 
přičemž konkrétní směr drah nástroje je definován technologem při nastavování 
parametrů strategie. V rámci návrhu výroby hlavňové objímky byl zvolen nový způsob 
provedení tvarové plochy R13. Cílem této změny je dosažení výrazně řádkovité 
struktury povrchu, čímž má být docíleno rychlejšího odvodu tepla, vzniklého 
při výstřelu. Vyšší drsnost obrobené plochy dále zvýší tření mezi povrchem a rukou 
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uživatele zbraně a tím sníží riziko vyklouznutí při manipulaci. Popsaný výsledek bude 
v rámci použité strategie dosažen nastavením vyšší hodnoty radiálního kroku řezného 
nástroje. Příklad výsledné struktury obrobeného povrchu je znázorněn na obr.5.13. 

 
Obr.5.13 Vzhled plochy obrobené metodou řádkování s větší hodnotou radiálního kroku. 

Pro zadané parametry obrábění byly v rámci softwaru vypočteny výstupní 
parametry, popsané v tab.5.10. 

Tab.5.10 Výsledný součet parametrů dokončení tvarových prvků součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:01:36 2 690 12 

5.5.2 2,5D prvky hlavňové objímky 

Do této skupiny dokončovacích operací lze při obrábění dané součásti zařadit 
několik strategií, které byly při návrhu programu využity pro dokončení konkrétních 
konstrukčních prvků. 

První skupinou jsou plochy, které jsou součástí rybinové drážky, respektive 
mechanismu podílejícího se na správném upnutí montáže optiky. V tomto případě 
bude jejich obrábění realizováno v rámci dvou operací, symetricky pro každou stranu 
součásti. První operací bude dokončení samotné drážky a druhou poté dokončení 
kolmých přechodových ploch mezi horní dosedací plochou a rybinovou drážkou, 
respektive plochami tvarovými. V obou případech bude využita strategie „Profilování 
křivky“ jako u některých strategií hrubovacích pouze s parametry a nulovými přídavky 
odpovídajícími dokončovací operaci. Simulace zmíněného dokončování je 
znázorněna na obr.5.13 a výstupní parametry popsány v rámci tab.5.11. 

  
a) b) 

Obr.5.13 Dokončení ploch pro montáž lovecké optiky: a) rybinová drážka, b) přilehlé 
plochy. 
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Tab.5.11 Výsledný součet parametrů dokončení prvků montáže. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:28 446 4 

Dalšími strategiemi, použitými pro dokončovací operace jsou strategie 
s označením „Dokončení prvku“ a „Dokončení strmé a plošné“. V prvním případě se, 
stejně jako u „Hrubování prvku“ pro omezení pohybu nástroje využívá 2D prvku, který 
svým tvarem odpovídá obráběnému konstrukčnímu prvku součásti. Strategie 
umožňuje buď současné obrábění dna i stěn prvku, případně pouze jednoho z nich. 
Tato varianta bude zvolena i při dokončování dané součásti. To znamená, že nejdříve 
bude dokončeno dno s ponechaným přídavkem na stěnu. Až následně budou 
dokončeny stěny prvku, u nichž budou oba přídavky nulové. Důvodem je předcházení 
zatížení nástroje při obrábění obou druhů zbytkového materiálu. Možnosti druhé 
strategie byly popsány v kapitole zabývající se dokončováním hlavňových dutin. 
Vizualizace dokončení zbývajících prvků je znázorněna na obr.5.14 a obr.5.15. 
Získané parametry jsou pak uvedeny v tab.5.12 a tab.5.13. 

  
a) b) 

Obr.5.14 Dokončení drážky pro vytahovač: a) dokončení dna, b) dokončení stěn. 

 Tab.5.12 Výsledný součet parametrů dokončovacích operací zadních drážek součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:00:13 552 8 

  

a) b) 

Obr.5.15 Dokončení prvků uložení objímky: a) boční kapsy, b) drážka a boční plocha. 
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Tab.5.13 Výsledný součet parametrů dokončování bočních prvků uložení součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:05:05 3 395 26 

Pro poslední dokončovací operací bude využita strategie „Dokončení bočních 
rovin konturováním“ pro obrobení bočních ploch součásti. Tato strategie pracuje, 
pokud není pohyb nástroje omezen hranicí, s celým modelem a dokončuje všechny 
plochy po zadanou limitní hladinu pohybu nástroje. Simulace je znázorněna 
na obr.5.16 a získané hodnoty uvedeny v tab.5.14. 

 
Obr.5.16 Průběh dokončení bočních stěn hlavňové objímky. 

Tab.5.14 Výsledný součet parametrů dokončování bočních ploch součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:02:29 3 287 6 

5.6 Oddělení obrobku a frézování tvarových prvků 

Po dokončení všech předchozích operací bude zapotřebí oddělit obrobenou 
součást od upínače. K tomuto účelu byl zvolen pilový kotouč na kov, který je v rámci 
softwaru nahrazen válcovou frézou o velkém průměru. Pro simulaci půlkruhových 
vydutých fréz byly uvažovány dvě varianty jejich tvorby. První možností byla tvorba 
„Tvarového nástroje“, jehož nastavení nicméně neumožňuje vytvořit požadovaný 
profil. Druhým, ve finále použitým řešením, je „Obrysový nástroj“. Jistým problémem 
simulace tohoto nástroje je fakt, že při výpočtu drah a následné simulace program 
počítá geometrii frézy jako válec o daném průměru a kontrola kolizí je pak prováděna 
pouze v rámci tohoto průměru nástroje a nikoliv celého řezného profilu. Opět z důvodu 
omezení tvorby nástrojů budou pro simulaci každé operace použity dva totožné 
nástroje, které budou nicméně představovat pouze polovinu nástroje reálného. 
Obrábění tak bude simulováno dvakrát, pokaždé z jiné strany (obr.5.17), přičemž 
při samotné výrobě by byl použit nástroj jeden kompletní a pouze jedna z těchto drah. 

Pro simulaci všech zmíněných operací bude opět využita strategie „Profilování 
křivky“. U těchto křivek je zapotřebí zajistit jejich správnou polohu a pohyb nástroje 
vůči nim tak, aby obrobený povrch odpovídal předepsaným požadavkům. Parametry 
těchto operací jsou shrnuty v tab.5.15. 
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a) b) 

Obr.5.17 Finální operace výroby hlavňové objímky: a) oddělení obrobku od upínače, 
b) vizualizace obrobených tvarových ploch. 

Tab.5.15 Výsledný součet parametrů dělení a dokončení tvarových ploch součásti. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:12:30 794 3 

5.7 Shrnutí dosažených hodnot parametrů obrábění 

V rámci vizualizace a verifikace obrábění součásti hlavňová objímka je kladen 
důraz na zajištění bezkolizního stavu sestavených NC programů. Díky kontrolním 
funkcím programu v rámci simulace byl, po opravení jednotlivých kolizí, tento stav 
dosažen. Součástí verifikace je také zjištění některých, s výrobou souvisejících, 
parametrů, jako jsou celkový čas a délky drah, po nichž se jednotlivé nástroje 
při obrábění pohybují. Celkové výsledné hodnoty, získané na základě statistických dat 
programu, jsou vypsány v tab.5.16. Celý proces obrábění, včetně zadaných 
a získaných hodnot, je shrnut v přiloženém technologickém postupu (Příloha 4). 

Tab.5.16 Celkové hodnoty parametrů obrábění součásti hlavňová objímka. 

Měřená veličina Celkový čas Celková dráha nástroje Počet zdvihů 

Jednotka [h:min:s] [mm] [-] 

Hodnota 00:40:23 23 138 165 
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ZÁVĚR 

Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 
a jeho využitím v rámci přípravy výroby součástky do palné zbraně. Konkrétně se 
jedná o součástku hlavňová objímka, sloužící k vytvoření hlavňového svazku lovecké 
kombinované zbraně. Celková struktura práce koresponduje se zadanými cíli. 
V závěrečné práci se tak nachází: 

• popis problematiky a funkce zvolené součásti, 

• konstrukční návrh součásti hlavňová objímka, 

• stručný přehled materiálů využívaných při výrobě střelných zbraní, 

• volba obráběného materiálu a jeho výchozího stavu, 

• návrh specializovaného upínače s ohledem na předpokládané množství 
obráběných kusů součásti, 

• volba nástrojového vybavení, včetně řezných podmínek, 

• tvorba NC programů pro obrobení navržené součásti, 

• vizualizace a verifikace vytvořených NC programů zaměřená na kontrolu 
a odstranění možných kolizí. 

Konstrukční návrh řešené součásti vychází z hlavňové objímky kulobrokové 
zbraně výrobce Zbrojovka Brno s.r.o. Pro potřeby této diplomové práce byly 
provedeny některé konstrukční úpravy součásti. Jako výchozí materiál pak byla 
zvolena nízkolegovaná chrom-molybdenová ocel v zušlechtěném stavu 15 142.6. 

Následný návrh byl koncipován pro malosériovou výrobu na pětiosém vertikálním 
obráběcím centru očekávanou v podmínkách výroby loveckých zbraní ve střední 
Evropě. Množství obráběných kusů odpovídá taktéž použitý upínač. Tím je pětiosý 
upínač firmy LANG Technovation Co. zajišťující dostatečně přesné upnutí polotovaru. 
Nezanedbatelnou částí práce je shrnutí zahrnující popis funkcí a možností součásti 
hlavňová objímka v úvodním teoretickém rozboru řešené problematiky. 

V dalších kapitolách práce byly zvoleny vhodné řezné nástroje pro obrábění 
jednotlivých konstrukčních prvků součásti, včetně řezných podmínek, odpovídajících 
danému typu obrábění a obráběnému materiálu, na jejichž základě byly v programu 
následně vygenerovány příslušné dráhy pohybů řezných nástrojů, jejichž statistiky 
byly pomocí softwaru vyhodnoceny. Výsledná délka pohybů nástrojů tak bude 
23 138 mm, které budou vykonány za 40 minut a 23 sekund. Stroje v jejich průběhu 
vykonají celkem 165 zdvihů. 

Simulace výroby v prostředí CAM softwaru byla provedena především z důvodu 
kontroly vytvořených NC programů a zajištění bezkolizního procesu obrábění. 
Oproti běžnému postupu, užívanému při výrobě součástek tohoto typu, byl navržen 
odlišný způsob obrábění tvarových ploch součásti metodou řádkování s větším 
radiálním krokem, jejímž výstupem jsou plochy o vyšší drsnosti. Účelem této změny 
je zvýšení odvodu tepla vzniklého při výstřelu a možnost pevnějšího uchopení zbraně. 

Nyní je tedy vše připraveno k samotné výrobě hlavňové objímky kombinované 
palné zbraně na vertikálním obráběcím centru s využitím NC programů odpovídajících 
podmínkám navrženého technologického postupu výroby, vytvořených v rámci 
této diplomové práce. 
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https://www.industry-plaza.com/img/cnc-verticals-5-axis-vmc-umc-750-007548540-product_zoom.jpg
https://www.industry-plaza.com/img/cnc-verticals-5-axis-vmc-umc-750-007548540-product_zoom.jpg
http://www.oamk.fi/hankkeet/mec/docs/DS_UMC750_1033.pdf
https://www.protechnik-systems.cz/makro-grip-petiosysverak
http://www.lang-technovation.com/en/products/5-axis-vise-125.html
http://www.lang-technovation.com/en/products/stamping-unit.html
http://www.metalcentrum.cz/sortiment/ocel/
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TechnProcesy.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TechnProcesy.pdf
http://sandvik.ecbook.se/se/cs/rotating_tools_2017/
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http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf
https://www.waltertools.com/SiteCollectionDocuments/downloads/global/catalogues/en-gb/general-catalogue-2016-en.pdf
https://www.waltertools.com/SiteCollectionDocuments/downloads/global/catalogues/en-gb/general-catalogue-2016-en.pdf
http://sandvik.ecbook.se/se/cs/solid_round_tools_2018/
https://www.zps-fn.cz/root/download/katalogy/zps-fn_catalogue_34_2016.pdf
http://www.pilana.cz/?download=_/dwn_pk/sk--doporucene-rezne-podminky-metal-speed.pdf
http://www.pilana.cz/?download=_/dwn_pk/sk--doporucene-rezne-podminky-metal-speed.pdf
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Seznam zkratek 

Zkratka Popis 

CAA Computer Aided Assembly – počítačová podpora montáže 

CAD Computer Aided Design – počítačem podporované navrhování 

CAE 
Computer Aided Engineering – počítačová podpora inženýrských 
prací 

CAM Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba 

CAPP Computer Aided Process Planning 

CAQ Computer Aided Quality – počítačová podpora řízení kvality 

CARC 
Computer Aided Robot Control – počítačová podpora 
k programování a řízení robotů 

CAx Computer Aided... – počítačem podporované technologie 

CIM 
Computer Integrated Manufacturing – počítačem podporovaná 
výroba 

CNC Computer Numerical Control – číslicově řízený počítačem 

DNC Direct Numerical Control – přímé číslicové řízení 

GRS Grodas rifle stock 

HB Brinell hardness – tvrdost dle Brinella 

HSC High speed cutting – vysokorychlostní obrábění 

NC Numerical Control – číslicově řízený 

PLM Product Lifecycle Management – správa životního cyklu výrobku 

VBD Cutting Insert – vyměnitelná břitová destička 

 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

A [%] Tažnost 

AZ [mm] 
Doporučená hodnota šířky záběru hlavního ostří 
nástroje 

APMX [mm] 
Největší hodnota šířky záběru hlavního ostří 
nástroje 

APMXEFW [mm] 
Největší hodnota radiálního záběru hlavního ostří 
nástroje 

APMXFFW [mm] 
Největší hodnota axiálního záběru hlavního ostří 
nástroje 

BS [mm] Délka špičky VBD 

D [mm] Řezný průměr nástroje 

DC [mm] Řezný průměr nástroje 

DC [mm] Řezný průměr nástroje 
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Symbol Jednotka Popis 

DCON [mm] Průměr válcové stopky nástroje 

DCX [mm] Největší řezný průměr nástroje 

IC [mm] Průměr VBD 

KAPR (KRINS) [°] Úhel nastavení hlavního ostří nástroje 

KV [J] Rázová práce 

LC [mm] Délka řezné části nástroje 

Lmax [mm] Maximální axiální hodnota záběru nástroje 

LB1 [mm] Maximální délka řezné části nástroje 

LE [mm] Délka řezné hrany VBD 

LF [mm] Celková délka nástroje 

LU [mm] Maximální axiální hodnota záběru nástroje 

Nm [kg] Norma spotřeby materiálu 

OAL [mm] Celková délka řezného nástroje 

P [mm] Stoupání závitu 

PL [mm] Vzájemné přesazení VBD 

Qp [kg] Hmotnost přířezu 

Qs [kg] Hmotnost součásti 

R [mm] Poloměr vydutí půlkruhové frézy 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

RE [mm] Velikost zaoblení špičky VBD 

RE1 [mm] Poloměr monolitní kulové frézy 

S [mm] Šířka VBD 

Z [%] Kontrakce 

a [mm] Šířka přířezu 

b [mm] Výška přířezu 

c [mm] Délka přířezu 

d [mm] Průměr otvoru řezného nástroje 

d1 [mm] Řezný průměr nástroje 

d2 [mm] Průměr dříku nástroje 

d3 [mm] Průměr zúžení řezného nástroje 

fn [mm] Posuv na otáčku 

fz [mm] Posuv na zub 
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Symbol Jednotka Popis 

km [-] Stupeň využití materiálu 

l1 [mm] Celková délka řezného nástroje 

l2 [mm] Maximální délka řezné části nástroje 

l3 [mm] Délka zúžení a řezné části nástroje 

l4 [mm] Délka povlakované části nástroje 

lk [mm] Délka koncového odpadu tyče 

lt [mm] Délka tyče 

ni [ks] Počet přířezu z jedné tyče 

n [min-1] Otáčky 

qk [kg] Ztráta materiálu koncovým odpadem/kus 

qu [kg] Ztráta materiálu dělením tyče/kus 

rε [mm] Zaoblení špičky nástroje 

s [mm] Šířka řezného nástroje 

u [mm] Šířka prořezu pásové pily 

vc [m/min] Řezná rychlost 

z [-] Počet břitů/zubů nástroje 

ρ [kg/m3] Měrná hmotnost materiálu 
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Příloha 2 

Vybraná technická data obráběcího centra UMC-750 [37]: 

Pracovní rozsah 

X-osa [mm] 762 

Y-osa [mm] 508 

Z-osa [mm] 508 

B-osa (naklonění stolu) [°] +110 až -35 

C-osa (rotace) [°] 360 

Otočný stůl 

Upínací plocha stolu [mm] 630 x 500 

Maximální zatížení [kg] 300 

T-drážky (počet x šířka) [mm] 7 x 16 

Vřeteno 

Výkon [kW] 22,4 

Otáčky [min-1] 8100 

Ostatní 

Vzdálenost čela vřetene od upínací plochy [mm] 102 až 610 

Celkové rozměry stroje (d x š x v) [mm] 2946 x 4115 x 2870 

 



 

 

Příloha 3 

Ukázka vygenerovaného NC kódu pro operaci „Vrtání horní nábojové komory“: 

;%_N_horni_komora_vrtani_MPF 
N1 ; =============================== 
N2 ; TAJMAC-ZPS MCV 1210 Siemens 840D  
N3 ; PROJEKT             : dp_drmota_hlavnova_objimka_part2_6 
N4 ; DATUM               : 03.33.2018 
N5 ; CAS                 : 11:33:16 
N6 ; VYCHOZI PRAC.ROVINA : predrilling 
N7 ; =============================== 
N8 G71 G90 G64 G17  
N9 G642 
N10 FFWON 
N11 TRAFOOF 
N12 CYCLE800() 
N13 G0 A0.0 C0.0  
N14 ; =============================== 
N15 ; MSG ("upper_back_driling") 
N16 ; =============================== 
N17 ; NAZEV NASTROJE  : RDT_17_5_163_T8 
N18 ; PRUMER NASTROJE    : 17.5 
N19 odjezd_Z ; MAKRO 
N20 T="RDT_17_5_163_T8" 
N21 M6 
N22 G54 
N23 R1=25 ;   ZANOROVACI POSUV 
N24 R2=255 ;   PRACOVNI POSUV 
N25 R3=3000 ;   NEJKRATSI PREJEZDY 
N26 S3183 M3 
N27 ; =============================== 
N28 CYCLE800(1,"STUL",0,57,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0,0,0,-1) 
N29 COMPCURV 
N30 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.05 
N31 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.05 
N32 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.05 
N33 odjezd_Z ; MAKRO 
N34 M8 
N35 G0 X-14.5 Y0.0 F=R3 
N36 G0 Z3.0  
N37 F255 
N38 MCALL CYCLE82(3.0,1,0.5,-71,72,-4,5, 1 ,0.1, 1 , 0 ) 
N39 X-14.5 Y0.0  
N40 MCALL 
N41 G0 Z3.0 
N42 M5 
N43 M9 
N44 COMPOF 
N45 odjezd_Z ; MAKRO 
N46 ; =============================== 
N47 M5 
N48 FFWOF 
N49 CYCLE800() 
N50  
N51 G0 A0.0 C0.0  
N52 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.015 
N53 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.015 
N54 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.015 
N55 ; --------KONEC-------- 
N56 M30 



 

 

Příloha 4/1 VÝROBNÍ POSTUP 
Název součásti: 
Objímka hlavní 

Číslo výkresu součásti: 
DP-2018-160691 

Datum: 
1.4.2018 

Vyhotovil: 
Bc. Josef Drmota 

Materiál: 
15 142.6 

Polotovar: 
60x30-92 

Číslo 
listu: 
1/3 

Číslo 
operace: 

Stroj: Popis práce v operaci: 

Nástroje, 
přípravky, 
měřidla, 

pomůcky: 

Výrobní podmínky: 

n vc f t L 

[1/min] [m/min] [mm] [h:min:s] [mm] 

0/0 S1 Dělení výchozího materiálu na délku 92 mm.       

1/1 S2 

Frézovat a úhlovat obě plochy (92x60) mm pro 
vzájemnou paralelitu a jednu plochu (92x30) mm 
pro kolmost k předchozím na rozměr polotovaru 
(92x59x26,5) mm. Ra 6,3 µm. 

T1 1073 150 0,200 0:02:04 1 956 

2/2 S3 
Značení upevňovacího ozubení pro strojní svěrák 
LANG na plochách (92x59) mm. 

Stamping 
Unit LANG 

     

3/3 S4 

Polotovar upnout do strojního svěráku LANG.       

Dokončit čelo (92x26,5) mm (Ra 1,6 µm). T2 1210 190 0,180 0:00:10 157 

Dokončit čela (59x26,5) mm na vzdálenost 90 mm. T9 4456 140 0,050 0:00:49 902 

Navrtat středicí důlek Ø6 mm ve vzdálenosti 

35,5 mm od čela 
T3 5305 100 0,180 0:00:01 16 

Vrtat otvor Ø6,8 mm, ve vzdálenosti 35,5 mm od 

čela. 
T4 3277 70 0,163 0:00:09 165 

Vrtat otvor Ø9,8 mm, ve vzdálenosti 35,5 mm od 

čela. 
T5 2923 90 0,255 0:00:06 133 

Vrtat otvor Ø17,5 mm, ve vzdálenosti 14,5 mm od 

čela. 
T6 3183 175 0,080 0:00:22 176 

Předvrtat kapsu Ø16 mm do hloubky 24,2 mm. T7 3581 180 0,070 0:00:07 63 

Předvrtat kapsu Ø21 mm do hloubky 19,7 mm. T8 2577 170 0,100 0:00:06 52 

Dokončit kapsu Ø16,92 mm do hloubky 24,5 mm. 
T9 4456 140 0,050 

0:00:12 302 

Dokončit kapsu Ø21,9 mm do hloubky 20 mm. 0:00:17 407 



 

 

Příloha 4/2 VÝROBNÍ POSTUP 
Název součásti: 
Objímka hlavní 

Číslo výkresu součásti: 
DP-2018-160691 

Datum: 
1.4.2018 

Vyhotovil: 
Bc. Josef Drmota 

Materiál: 
15 142.6 

Polotovar: 
60x30-92 

Číslo 
listu: 
2/3 

Číslo 
operace: 

Stroj: Popis práce v operaci: 

Nástroje, 
přípravky, 
měřidla, 

pomůcky: 

Výrobní podmínky: 

n vc f t L 

[1/min] [m/min] [mm] [h:min:s] [mm] 

3/3 S4 

Frézovat závit M18x1-6H. 
T10 1705 75 0,100 

0:00:02 60 

Frézovat závit M23x1-6H. 0:00:04 81 

Hrubovat obrobek (rybinové drážky, R4, R13). 

T11 6366 80 0,030 

0:02:17 4 592 

Hrubovat drážku pro vytahovač. 0:01:51 356 

Hrubovat drážku šířka 6 mm. 0:00:05 202 

Hrubovat kapsy R6,51 mm. 0:02:18 314 

Hrubovat boční tvarové kapsy. 0:04:03 1 106 

Hrubovat boční drážky 6 mm. 
0:01:59 934 

Hrubovat plochy 22 mm. 

Dokončit R13 mm a R4 mm. T13 7958 100 0,060 0:01:36 2 690 

Dokončit rybinové drážky. 

T12 7162 90 0,030 

0:00:16 236 

Dokončení montážních ploch. 0:00:12 210 

Dokončit drážku pro vytahovač. 0:00:05 397 

Dokončit drážku šířka 6 mm. 0:00:08 155 

Dokončit kapsy R6,51 mm. 0:01:15 375 

Dokončit boční tvarové kapsy. 0:02:00 926 

Dokončit boční drážky 6 mm. 0:01:04 1 104 

Dokončit plochy 22 mm. 0:00:46 990 



 

 

Příloha 4/3 VÝROBNÍ POSTUP 
Název součásti: 
Objímka hlavní 

Číslo výkresu součásti: 
DP-2018-160691 

Datum: 
1.4.2018 

Vyhotovil: 
Bc. Josef Drmota 

Materiál: 
15 142.6 

Polotovar: 
60x30-92 

Číslo 
listu: 
3/3 

Číslo 
operace: 

Stroj: Popis práce v operaci: 

Nástroje, 
přípravky, 
měřidla, 

pomůcky: 

Výrobní podmínky: 

n vc f t L 

[1/min] [m/min] [mm] [h:min:s] [mm] 

3/3 S4 
Dokončit boční plochy součásti. T12 7162 90 0,030 0:02:29 3 287 

Odříznutí obrobku od upínače LANG pilou ve 
vzdálenosti 52 mm od čela obrobku. 

T14 152 95 0,060 0:01:51 404 

4/4  Kontrola rozměrů součásti.       

5/5 S5 

Upnout obrobek do strojního svěráku s měkkými 
čelistmi za boční plochy. 

      

Frézovat R25 v plné délce součásti na hotovo. T16 32 16 0,200 0:10:42 260 

Frézovat R12,5 mm na hotovo od předního čela 
včetně výběhu R12 mm. 

T15 184 23 0,090 0:00:57 130 

6/6  Kontrola rozměrů součásti.       

7/7  
Omílání obrobené součásti.       

Čištění obrobené součásti.       

8/8  
Vystružování nábojových komor po montáži hlavní. 
Nástroj veden vývrtem hlavně. 

      

Celkový součet: 0:40:23 23 138 

 


