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ABSTRAKT 
 

HELEŠIC Jan: Výroba repliky dělové hlavně. 

 

Tématem bakalářské práce je výroba repliky dělové hlavně podle vhodně zvolené technologie. 

Na základě literární studie, která se skládala převážně se zkoumání historických zdrojů, bylo 

zvoleno gravitační odlévání. Forma byla vyrobena z anorganické formovací směsi GEOPOL. 

Model hlavně byl vytvořen dle historické předlohy lodního děla CNC obráběním a materiálem 

je umělé dřevo. Litina s lupínkovým grafitem byla zvolena jako materiál pro výrobu odlitku, 

jelikož má vhodné slévárenské vlastnosti. Závěr práce obsahuje zhodnocení zvolené 

technologie.  

Klíčová slova: odlévání, gravitační lití, dělo, litina s lupínkovým grafitem, hlaveň, GEOPOL  

ABSTRACT 

HELEŠIC Jan: Making a replica of cannon barrel. 

 

The topic of the bachelor's thesis is the production of a cannon replica mainly on the basis of a 

suitably chosen technology. On the basis of a literary study, which consisted mainly of an 

examination of historical sources, gravitational casting was chosen. The mold was formed from 

the inorganic molding compound GEOPOL. The model of the barrel was created according to 

the historical model of the ship's cannon. The model was created by CNC machining and the 

material is artificial wood. Cast iron with flake graphite, which has suitable foundry properties, 

was chosen as the casting material. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the 

selected technology. 

Keywords: casting, gravity casting, cannon, cast iron with flake graphite, barrel, GEOPOL   
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ÚVOD 
Zbraně jsou od počátků věků nástrojem k řešení sporů, dominanci a prosazování myšlenek 

či názorů. Ovšem jsou také možností, jak se bránit a hájit svou svobodu. Přenesli jsme se od 

doby, kde jako nástroje sloužili lidské ruce přes kamenné nástroje a zbraně až člověk vynalezl 

mechanické střelné zbraně. Luky, praky, katapulty či balisty to vše zaniklo s vynálezem 

střelného prachu. S nástupem této látky došlo k vojenské revoluci, jelikož ničivá síla střelného 

prachu předčila veškerá očekávání.  

Původní střelné zbraně pocházejí z Číny. Jedná se o kus pyrotechniky připevněné na tyči. 

Dnes je lze přirovnat k zábavní pyrotechnice. Vývoj pokračoval a světlo světa spatřil ruční 

kanón, který můžeme považovat za první opravdovou střelnou zbraň. To už byl pouze krok 

k vynálezu děla tak jak jej známe dnes. 

Dělo kombinuje složité řemeslné umění, porozumění materiálu a také ničivou sílu, která 

obrátila vzhůru nohama doposud používaný vojenský systém. S příchodem děl bylo zapotřebí 

přizpůsobit vedení konfliktů, stavbu pevností a lodí. Ať už se jedná o děla polní, pevnostní či 

lodní, kterými se zabírá právě tato práce. Zdokonalování technologie výroby klasického děla 

probíhalo až do konce 19. století. Později se již začínají objevovat moderní děla se závěrovým 

mechanismem.   
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1 HISTORIE ODLÉVÁNÍ DĚLA  

Odlévání je technologie, jenž využívá roztavený kov, kapalinu nebo jinou suspenzi, která 

má schopnost tuhnout. Roztavený kov je následně vléván do formy potřebného tvaru, ochladí 

se a poté je z formy vyjmut. Takový výrobek se nazývá odlitek a může být konečný, nebo může 

sloužit jako polotovar například pro technologii obrábění. Odléváním lze dosáhnout vlastností 

nebo tvarů, která žádná jiná technologie nedokáže poskytnout, a proto se dnes tak často využívá. 

V minulosti to byl ovšem jediný způsob, jak získat kvalitní kovové nástroje, zbraně, šperky, 

sochy a spoustu dalšího. 

Slévárenství patří mezi nejstarší řemesla vůbec. Lze to usuzovat z toho, že na Balkáně, 

Středním Východě, Turecku, Íránu, a na Kavkaze probíhala těžba v měděných dolech již před 

6000–7000 lety. Takže i odlévání sahá do 

tohoto období. I když jsou slitiny železa 

považovány za nejdůležitější technický 

materiál, bronz tu byl již dříve. Jeden z 

nejstarších archeologických nálezů hutnictví se 

datuje do 5. tisíciletí př. n. l., kdy bylo v 

hrobech nalezeno velké množství šperků a 

nástrojů (obr. 1). Sumerové, Egypťané, 

Chaláfané všechny tyto národy hojně využívali 

měď a bronz. Neustále zlepšovali a rozvíjeli 

toto řemeslo a navazovali na něj dalšími jako 

bylo sochařství, zlatotepectví, kovotepectví, 

klenotnictví a mincovnictví. [1] [2] 

Egyptské nálezy vypovídají o důmyslnějším zpracování kovů v minulosti. Tavba kovů 

převážně mědi, probíhala v ranných dobách říše nad otevřeným ohněm. K dosažení tavící 

teploty sloužili duté rákosové trubice s hliněnou tryskou. Tímto způsobem se k plamenům 

přiváděl kyslík. Nad ohněm byl zavěšen tyglík. O téměř tisíc let později přinesla Nová Egyptská 

říše převratný vynález – dmychadlo. Použitím dmychadla se zvedla teplota, zvětšila 

produktivita práce a snížila pracnost. [1] [2] 

Keltové mají v historii odlévání důležitou roli. Nejenom, že byly schopni vytvořit tenké nitě 

ze zlata a stříbra nazývané filigrán, ale co je hlavní, položili základy moderního odlévání a to:  

• Odlévání do otevřených jednodílných forem.  

 Forma vyrobena z kamene či hlíny (obr. 2.2.) nebo byl potřebný tvar zahlouben v zemi. Tyto 

formy se nazývali kadluby a zpracovávala se zde jen jedna strana předmětu. Druhá byla 

plochá a opracovávala se broušením nebo kladivem. [1] 

• Odlévání do dvoudílných či trojdílných kadlubů.  

 Formy byly opět z kamene nebo hlíny. Vnitřek formy se vymazal tukem či olejem ke 

snazšímu vyjímaní odlitku. [1] 

• Odlévání do ztracené formy.  

 Tato metoda patří k nejprogresivnějším z dob minulých, jelikož se téměř identicky využívá 

dodnes. Model tvoří voskový odlitek, který je odlit v pomocném kadlubu. Ten se poté potřel 

tenkou vrstvou hlíny, aby došlo k obtisknutí ozdob a reliéfů. Poté se vše potřelo další, větší 

vrstvou hlíny, která byla porézní a lépe odváděla vzduch. Celý výrobek se vložil do pece, 

vosk byl vytaven. Poté stačilo vlít kov. [1] 

Obr. 1 Zlaté ozdoby z naleziště Várna [1]. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://archaeologyinbulgaria.com/varna-gold-treasure-varna-chalcolithic-necropolis-varna-bulgaria/&psig=AOvVaw3pI7QD14Hryp-GtG0ko4dS&ust=1583679487508000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMChgP_PiOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Odlévání dutých předmětů.  

Technologie založená na voskovém modelu, jehož jádro bylo vymodelováno a voskem 

obaleno v takové tloušťce jako měla být výsledná tloušťka odlitku. Jádro i vosk byl protkán 

bronzovými tyčinkami, které opevnili pozici jádra po vytavení vosku. Tyčinky i jádro bylo 

pohlceno rozžhavenou bronzovinou při odlévání. [1] 

Keltové používali několik druhů materiálu na formy. Jedním z nich byl vápenec. Do kusu 

vápence se vyryl konečný tvar meče a do něj se odlil roztavený bronz. Častější metoda bylo 

využití jílové formy.  [1] 

Jílová forma začala nejprve vytvořením modelu – meče. Ten byl pečlivě vyřezáván ze dřeva 

a poté zabalen do vlhkého jílu. Jíl se nechal vyschnout, avšak ne příliš aby se s ním dalo poté 

dál pracovat. Forma byla rozřezána na dvě části a dřevěný model byl odstraněn a vytvořil se 

prostor pro odlití kovu. Jílová forma byla dále sušena, poté vyztužena více vrstvami jílu nebo 

zvířecím hnojem. Tyto vrstvy snižovali pravděpodobnost praskání formy během odlévání. 

Roztavený bronz byl poté nalit do jílové formy a po vychladnutí byla forma zničena a hotový 

meč vyjmut. [1] [2] 

1.1 Odlévání děla 

Děla spadají do kategorie palných zbraní, které jsou v porovnáním s výše uvedenými 

zbraněmi o pár tisíc let mladší. První zmínky o kanonech či dělech pochází z Číny ze 12. 

století. Nelze ovšem brát Čínu jako vynálezce, protože nelze přesně říct kdy a kdo je jako 

první vymyslel. Zmínky o dělech můžeme nalézt ve spoustě spisech, freskách (obr. 4)  

a uměleckých dílech po celém světě. V Evropě jsou první zmínky o děle datovány do 13. 

století v díle Anglického učence Waltera de Milemete, Na kresbě je vyobrazeno dělo, které 

jako projektil využívá velký šíp (obr. 3). [2] [3]  

Obr. 2 Jílová forma a odlitek bronzového meče [2] 

Obr. 4 Freska zachycující výstřel z děla [1] Obr. 3 Nákres děla z 13. století [3] 
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Aby dělo sloužilo svému účelu, musí být zvolen ideální materiál. Na základě 

dochovaných informací se používal nejčastěji bronz, litina nebo dřevo. Bronz byl dlouhou 

dobu hlavní materiál na výrobu děl. Pevnost, váha a odolnost proti korozi, to vše bronz 

splňuje. Nevýhodou je cena. Litina zažila svůj rozkvět o něco později, ale o to více byla 

využívána. Hlavní důvodem byla cena a dostupnost materiálu. Dřevo figurovalo ve výrobě 

děl mnohonásobě méně, ovšem i tak stojí za zmínku. Pro svou neefektivitu se používaly 

pouze v zemích s nedostatkem surovin a technologických znalostí.  

- Dělovina 

Bronz, který se využíval na výrobu děl se nazývá dělovina. Jedná se o druh cínového 

bronzu se specifickým složením. V minulosti se zpravidla využívalo 90 % mědi a 10 % cínu. 

Jednalo se o měkčí bronzovou slitinu, která se postupem času vyvíjela. Jako první legovací 

prvek bylo olovo, které se přidávalo ke zlepšení slévárenských vlastností. Množství olova se 

pohybovalo od dvou do deseti hmotnostních procent.  

S nástupem železa, které ve větší míře nahradilo dělovinu při výrobě zbraní, je název 

dělovina neboli anglicky „gunmetal“ zastaralý a neodpovídá způsobu použití. Složení 

současné děloviny je přibližně 88 % mědi, 8-10 % cínu a 2-4 % zinku. Podle potřeby je zinek 

nahrazen olovem nebo je do samotné slitiny přidáno. Díky dobré odolnosti proti korozi, 

snadnému obrábění a odlévání se jedná o 

vhodný materiál pro výrobu ozubených 

kol, ventilů, soch a spoustě hydraulických 

součástí, které jsou vystaveny například 

páře nebo slané vodě. Kovový cín je 

v přírodě poměrně vzácný, proto se lze 

domnívat, že se cínový bronz vyráběl 

žíháním mědi s cínovou rudou zvanou 

kasiterit (cínovec) (Obr. 5).  Vsázka byla 

ohřívána pod vrstvou uhlí a tím vznikla 

redukční atmosféra. Takto redukovaný 

oxid cínu vytvářel kovový cín, který se 

následně rozpouštěl v mědi. Cín má také 

schopnost snižovat teplotu tavení mědi 

z 1050 °C na cca 950 °C. [1] [2] [5] 

- Litina 

Začátky zpracování železné rudy lze datovat do doby 1 500 let př. n. l. Jednalo se tehdy 

o velmi vzácný kov určený pouze pro nejbohatší vrstvu a panovníky. Kolébkou je poloostrov 

Malá Asie, kde kmen Chetitů porozuměl redukci železa z její rudy. Tavba železa v jeho 

počátku se výrazně lišila od výroby v moderních vysokých pecích. Téměř do 17. století se 

železo vyrábělo přímou metodou. Do pece předehřáté dřevěným uhlím (obr. 6), jenž byla 

částečně zapuštěná v zemi, se vložila vsázka, složená ze železné rudy a dřevěného uhlí 

v poměru 1:1. Redukční pochod začal, když se vsázka v peci zahřála na teplotu asi 500-

600°C. Vzduch byl vháněn pomocí měchů. Tavba probíhala 4-8 hodin. Výsledným 

produktem byla železná houba těstovitého charakteru. Tato hrouda se ještě za horka vyjmula 

z pece a před vychladnutím prokovala dřevěnými palicemi.  

Obr. 5 Krystaly kasiteritu na mateční hornině [5] 
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Zbytky roztavené strusky společně s částicemi paliva se vytěsňovaly a železo získávalo 

kompaktnější tvar. Tento produkt obsahoval spoustu nežádoucích složek jakožto strusku, 

nevyredukované oxidy křemíku, manganu, hliníku a dalších látek [1] [4] [6]  

 

Do Evropy se železo dostává až s příchodem Keltů, kteří jakožto velmi zručný národ 

přispěl novými technologiemi na zpracování a využití železa. Vznik Římské říše přispěl k 

rozšíření zpracování železa do většiny koutů Evropy. Po zabrání keltského území nebylo 

jejich hutnictví zastaveno, ale byly využity vynálezy a technologie do té doby neznámé.  

Litina se objevila téměř o tisíc let později. 

V 5. století př.n.l. v Číně došlo k převratnému 

objevu. Zjistili, že spalováním směsi železa a 

dřevěného uhlí dochází k vytvoření tekutého 

kovu. Došlo totiž ke snížení tavící teploty. Takto 

začala mohutná produkce litiny. V Číně se litina 

využívala pro vojenství, zemědělství i umění 

(obr. 7). Jedná se o poměrně křehký kov, který 

dobře odolává tlaku, ale není vhodný pro 

předměty s požadavkem na ostrou hranu a 

flexibilitu. Proto byla používán převážně na 

nářadí. Zbraně byly vyráběny ze surového železa 

nebo bronzu. Čína se zasloužila také o objevení 

metody žíhání litiny. Horký odlitek se ponechal 

v oxidační atmosféře i několik dnů, kde 

docházelo k odstraňování uhlíku v povrchové 

vrstvě, což mělo za následek menší křehkost 

povrchu. [1] [4] [6] 

Dělo vyrobené z litiny bylo podstatně těžší a objemnější, než bronzové dělo stejného 

kalibru. Na rozdíl od bronzových děl bylo náchylné ke korozi. Navíc, když selhalo, 

neroztrhlo se jako bronzové dělo, ale roztříštilo se na malé fragmenty. Mělo však ohromnou 

výhodu spočívající pouze v třetinových nákladech. Samotná produkce litinových děl, 

započala na začátku 16. století.  

  

Obr. 6 Šachtová pec se zahloubenou nístějí [6] 

Obr. 7 Litinová nádoba původem z Číny [1] 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.1stdibs.com/furniture/asian-art-furniture/metalwork/chinese-cast-iron-urn/id-f_9286293/&psig=AOvVaw3rSGI15Jh3eDLLg_8TsfME&ust=1585679059391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMis9YXpwugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.haraldthesmith.com/iron-smelting-part-iv-furnace-design/&psig=AOvVaw21WxTq87McRV3c6l5RYV66&ust=1585679687977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCwwqfrwugCFQAAAAAdAAAAABAb
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- Dřevo 

Výroba dřevěných děl, dosáhla svého vrcholu 

v 19. století. Z této doby, je také nejvíce 

dochovaných předmětů a záznamů, ovšem 

používali se mnohem dříve. Hlavním důvodem 

výroby dřevěných hlavní, byl nedostatek kovu 

v určitých částech světa. Dalším byl nedostatek 

zkušeností a znalostí na výrobu děl z kovu. 

Produkce dřevěných děl, byla poměrně 

rychlá a snadná. Po nařezání kmene na 

potřebnou délku se pomocí ručních vrtáků 

vyvrtal do hlavně otvor potřebného kalibru. 

Takové dělo by nevydrželo ani jeden výstřel, a 

proto se kmen opásal železnými kotouči (obr. 8), 

které sloužili na zpevnění hlavně. V některých 

případech se do vnitřku hlavně vložil cínová 

nebo měděná trubice (obr. 8), které opět 

prodlužovala životnost. Bohužel i s těmito 

úpravami vydržela dřevěné děla pouze několik 

výstřelů. [7] [8] 

Tento typ děl má své významné místo v historii. Rumunští rebelové z Transylvánie jej na 

konci první poloviny 19. století využívali proti maďarské armádě. Typ dřeva, jenž se zde 

využíval byl obdobný pro všechny dřevěná děla. Používalo se bukové dřevo, jedle nebo 

dřevo ovocných stromů. Projektily tvořily železné, dřevěné nebo kamenné koule. Palebná 

síla dřevěných děl nebyla nijak velká, ale velkou roli hrál zvuk, při němž nepřítel nabýval 

dojmu, že stojí proti velké armádě. [8] [9] 

Vietnam, Japonsko, Rusko, Bulharsko, zde všude se dřevěná děla v 19. století objevila. 

Ať už při útok nebo obraně, hrála důležitou roli v určitých konfliktech. Dřevěné kanony se 

také zasloužili o vznik tzv. kvakerských děl (obr. 9). Jednalo se o klády natřené na černo, 

jenž působili dojmem reálných děl a měly pouze zastrašující účinek. [10] 

  

Obr. 8 Hlaveň Vietnamského dřevěného děla 

[8] 

Obr. 9 Kvakerské dělo [10] 
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1.2 Technologie výroby dělových hlavní 

1.2.1 Výroba formy 

Aby bylo možné popsat výrobu samotného 

děla je třeba se přesunout do 15. století, ve 

kterém byla výroba děla zdokonalena. 

V minulosti byly dva způsoby výroby děl. Jedna 

pracovala s jádrem, okolo kterého se vytvořila 

forma. Druhá varianta využívala odlití plného 

materiálu a následného vyvrtání hlavně.  

 První způsob výroby formy spočíval 

v omotání dřevěné tyče lanem a jejím následným 

obalením směsí jílu, tkaniny a srsti (Obr. 10). 

Tato část formy se nechala vysušit a vznikla 

vnější část. K vytvoření jádra se použila železná 

trubice obalená jemnější směsí jílu. Tato část 

formy tvořila vnitřek hlavně. Po vysušení obou 

částí formy se jádro vložilo do vnější formy. Po 

roztavení kovu a jeho odlití do formy se celá 

součást ochladila vodou. Velký problém této 

technologie spočíval v častém vyosení jádra vůči 

formě. Další vadou bylo špatné zatékání kovu 

kvůli jádru, což vyústilo v nerovnoměrné tuhnutí 

a znehodnocení děla. [11] [12] [13] 

 V druhé polovině 18. století došlo 

ke zdokonalení technologie výroby. Způsob 

výroby spočíval v omotání dřevěné tyče, která se 

otáčela mezi dvěma body (princip soustruhu) a 

na ní byl namotán provaz (Obr. 10). Takto se 

vytvořil přibližný tvar děla. Poté se celé dělo 

pokrylo jílem a tkaninou a vytvořil se tak finální 

vzhled děla. Všechny ozdoby, rytiny a reliéfy, 

které se vytvořily samostatně, byly přidány již 

v této fázi (Obr. 11). Vznikl přesný model děla, 

který se pak vypálil. Po natření modelu směsí loje 

a vosku následovalo obalení několika dalšími 

vrstvami jílové hlíny. Vše se důkladně vypálilo. 

Takto zhotovená forma se rozebrala, byl vyndán 

model a vznikl negativní tvar děla. Forma se 

opásala kovovými pásy, aby se docílilo pevnosti 

a těsnosti formy (obr. 13). [11] [12]    

Obr. 10 První fáze výroby děla [11] 

Obr. 11 Výroba ozdob děla [11] 
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1.2.2 Tavba a odlévání 

 Bronz byl taven pomocí pece na uhlí. 

Zpočátku byl použit bronz, směs mědi a cínu tzv. 

dělovina. Wallhausen doporučuje 100 liber mědi, 

20 liber zvonoviny (pokud není, tak 8 liber 

mosazi) a 10 liber zinku. Eduard Wagner pak k 

této záležitosti píše: „Podle dobových předpisů se 

ještě na počátku 17. století potřebovalo k odlití 

hlavně o váze 6400 liber 5435 liber kvalitní mědi, 

zbytek 965 liber se skládal z 20 dílů cínu, 5 dílů 

mosazi a 10 dílů olova.“ Všechny tyto složky se 

musely rozdrtit na malé kousky, aby se při tavení 

řádně promísily. Později došlo k nahrazení litinou 

z důvodu její lepší pevnosti a menším nákladům. 

Různé látky a kovy byly přidány do taveniny pro 

zlepšení pevnosti, usnadnění lití a snížení 

nečistot. [11] [12] 

Formy byly předehřáty, aby se snížila tvorba 

plynů, a kov byl nalit přímo z pece. Odlévání 

probíhalo vertikálně, kdy ústí hlavně bylo 

uloženo těsně nad zemí (obr. 13). 

 Lze pozorovat i první nálitky (obr. 12), které 

byly nezbytné pro dokonalé zaplnění formy 

tekutým kovem a kompenzování staženin. 

Většinou se odlévalo několik děl naráz, z důvodu 

zvýšení efektivity a snížení časové náročnosti.  

Formy se nechaly pomalu ochlazovat, aby se 

minimalizovala deformace a vznik trhlin. Forma 

samotná mohla být zapuštěna v zemi (obr. 13) 

nebo bylo vytvořeno dřevěné bednění do kterého 

se forma vložila a zaházela hlínou, aby nedošlo k 

provalení tekutého kovu. Stejný princip se 

používal například u výroby zvonů. [11] 

 

  

Obr. 12 Dobová tavba a odlévání [11] 

Obr. 13 Finální podoba formy [11] 



17 
 

1.2.3  Vyvrtávání hlavně 

Technologie výroby forem prošla v řádu let 

několika změnami, a to samé platí pro vrtání 

hlavní do plného materiálu. Neustále se 

zvyšující poptávka dala za vznik novům 

způsobům vrtání. Prvotní vrtací stroje byly 

vertikální (obr. 14). Dělo bylo uchyceno vzhůru 

nohama v potřebné výšce nad zemí. Díky 

systému kladek bylo možné měnit výšku děla 

nad vrtákem a také určovat sílu působící na 

vrták. Ten byl uložen pod dělem a rotoval. Hnací 

silou byl nejčastěji kůň, jenž chůzí v kruhu 

rotoval vrtákem, ke kterému byl připojen. 

Dalším typem hnací síly bylo vodní kolo. Tato 

metoda nebylo příliš efektivní a k vyvrtání jedné 

hlavně bylo zapotřebí několik vrtacích hlavic. 

[11] [12]  

Ke konci 18. století bylo v Holandsku 

zdokonaleno horizontální vyvrtávání. Dělo bylo 

při této technologii upevněno na otočný stůl a 

vrtací nástroj byl upevněn v klidu a zarovnán 

s osou otáčení děla. To mělo za následek snížení rizik, zjednodušení celého procesu a 

zrychlení výroby. V pozdějších letech stačila na vyvrtání jedné hlavně pouze jedna 

vrtací hlavice. V Anglii byl vynalezen vrtací stroj, který při vyvrtávání hlavně zároveň 

leštil vnitřek hlavně. [11]  

2 ROZDĚLENÍ A VYUŽITÍ DĚL 

Palné zbraně posunuly lidstvo o velký krok dopředu. Od objevu a využití střelného prachu 

po nasazení dělostřelectva do každého konfliktu uběhlo téměř tisíciletí, a i přesto trvalo téměř 

400 let, než započala snaha o unifikaci těžkých palných zbraní. Dodnes je problém s jistotou 

přesně určit všechny typy, ráže a rozměry, přesto je možno vyzdvihnout několik základních 

typů děl.   

Z počátku 14. století došlo k proměně využití 

palných zbraní. Začaly se objevovat velké 

bombardy, které svou velikostí na určitou dobu 

naprosto zastínily výrobu čehokoliv jiného. 

Jedním z dochovaných děl tohoto typu je „Dulle 

Griet“. Tento obr vážící 16,5 tuny, s kalibrem 64 

cm, byl schopný střílet 340 kg těžké ocelové nebo 

kamenné kule na vzdálenost téměř 1 km, podle 

použitého střeliva. Většina bombard nebyla 

odlévána, ale zhotovena z kovaných železných 

pásů, které byly podélně skuty dohromady a 

opásány železnými prstenci. Dělo bylo uloženo 

v dřevěné loži namísto lafety. Tato děla sloužila 

Obr. 14 Vertikální vrtací stroj [11] 

Obr. 15 Bombarda z konce 15. století [12] 

http://artflx.uchicago.edu/images/encyclopedie/V22/plate_22_3_17.jpeg
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především jako hlavní obléhací síla proti hradbám nepřítele. Obecně byly bombardy vyráběny 

v rozměrech: Váha 2–16 t, délka hlavně 2,7–5,25 m, ráže 350--800 mm, váha kamenných kulí 

50–150 kg, kovové až 360 kg. Účinný dostřel byl až 500 m. [11] [12] [14] [15]  

V kategorii polních děl, která byla 

lehčí, mobilnější a levnější, lze určitě 

několik druhů děl. Houfnice je dělo, 

jenž sloužilo k nepřímé palbě, na rozdíl 

od kanónů, které sloužily pro přímou 

palbu nejčastěji na pohyblivý cíl. Název 

houfnice je odvozen od jeho využití, 

jelikož hlavním účelem byla palba do 

houfu nepřátel. V 15. století se jednalo 

o nejtypičtější dělo husitské armády. 

Vzhledem může houfnice připomínat 

zmenšenou verzi bombardy, jelikož se 

ráže pohybuje v rozmezí 150–200 mm 

a délka hlavně nepřesahuje pětinásobek 

ráže. Účinný dostřel byl okolo 200 m. 

Hlaveň byla uložena na jednoduché dvoukolové lafetě, aby byla zajištěna vyšší pohyblivost. 

[12] [14] [17] 

Tarasnice je další z kategorie polních děl. Jedná se o výrazně delší a štíhlejší dělo než 

houfnice. Tento typ sloužil pro přímou palbu, ovšem s využitím mnohem menší ráže. Vyráběly 

se v lehké nebo těžké variantě. Lehká tarasnice měla ráži 40–55 mm a těžká ráži 50–100 mm. 

Délka dosahovala osmi až dvanáctinásobku použité ráže. Tak jako houfnice nebo bombardy 

byla tato děla ze začátku vyráběna kováním železným plátů. Ke konci 15. století byly snahy o 

výrobu tarasnic odléváním. Uložení bylo nejčastěji na dřevěné trojnožce nebo nepohyblivé 

lafetě s náměrovým zařízením. Dostřel se pohyboval okolo 300 m. Husité také využívali 

speciální typ s názvem rychlice. Jednalo se o dělo s výměnnými komorami, které se nabíjely 

mimo hlaveň. Po výstřelu byla prázdná komora nahrazena novou nabitou komorou. Nejčastěji 

byly rychlice uloženy na lafetách s koly. [12] [14] [17] 

Ke konci 15. století se začala objevovat děla vyráběna s kolébavými čepy odlévanými na 

hlavni, které zjednodušovaly náměr a také pomohly vzniku klasických stěnových lafet s koly. 

Častěji se objevovaly moždíře, což jsou děla, která mají velmi malý poměr mezi délkou hlavně. 

Tato děla střílela horní skupinou úhlů a využívala se proti silně opevněným hradbám, protože 

byla schopna pálit na nepřátele daleko za hradbami. Další rozvoj nastal v 16. století, kdy 

vznikaly první literární práce zaměřené na teorii dělostřelectva. Jelikož se kladly stále větší 

nároky na efektivitu a mobilitu, probíhaly snahy o odlehčování hlavní, organizaci dělostřelectva 

a další prvky. V této době lze rozlišit čtyři základní typy hlavní. [12] [14] [17] 

Kulverina je český název pro dělo ráže v rozmezí 83 až 140 mm. Tento typ je v literatuře 

často zaměňován za tarasnici, která začátkem 16. století vymizela z polního dělostřelectva. 

Typické byly svou dlouhou hlavní o délce 30 až 32 ráží. Váha těchto děl závisela na přesném 

typu kulveriny a pohybovala se od 1,8 t do 2,2 t. Váha kulí byla 6.6 kg až 9,1 kg. Stejně jako 

tarasnice bylo toto dělo použito na přímou palbu s využitím spodních skupin úhlů. Díky dlouhé 

hlavni bylo dosaženo vysoké úsťové rychlosti a v kombinaci s železnými nebo kamennými 

Obr. 16 Houfnice, vlevo tarasnice [17] 
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kulemi vyústilo v ničivou sílu. Nejednalo se výlučně o polní dělo, byly také hojně využívány i 

v lodních bitvách. [12] [14] [17]  

 Do druhé třídy se řadí kanóny. Svým vzhledem téměř kopírují kulveriny, ovšem jejich 

hlavní rozdíl je v tloušťce stěny hlavně, a také v množství použitého střelného prachu. 

V důsledku toho se jedná o děla s kratším účinným dostřelem necelých 500 metrů. Délka hlavně 

byla v rozmezí 18 až 28 ráží a rozmezí ráže se 

pohybovalo od 150 do 200 mm. Tato kategorie 

obsahuje ta nejtěžší děla, která byla používána 

například na lodích. Typická byla 32–liberní 

děla, která se stala základní výbavou každé 

lodě. Největší běžně používané bylo 42–liberní 

dělo s anglickým názvem „cannon-of-seven“ 

[11] [12] [16] 

Třetí třídu děl obsahuje pedrero. Jedná se o 

dělo s kratší hlavní. Její délka byla přibližně 10-

15 ráží. Jako projektil se nejčastěji využívaly 

kamenné kule, jelikož ráže pedrera mohla 

dosahovat až 250 mm. Kamenné projektily byly 

podstatně lehčí než železné kule. Z tohoto 

důvodu mohlo mít dělo tenčí stěnu hlavně než 

ostatní děla podobné ráže, u kterých se 

používaly střely železné. Použití tohoto typu 

bylo ve srovnání s kulverinami nebo kanóny 

vzácné. Své využití nacházely převážně při bojích na krátkou vzdálenost. Výhodou kamenných 

projektilů bylo, že po dopadu došlo k roztržení kamenné koule na šrapnely, které měly 

devastující účinek v nepřátelských řadách. [12] [16] 

Moždíře lze také zařadit do třetí třídy, jelikož jejich 

jediný rozdíl oproti pedreru je v délce hlavně, která 

dosahuje 4 až 9-ti násobku ráže. Kategorizace podle ráže 

je u obou děl stejná, taktéž tloušťka stěn, výroba a použité 

střelivo. Moždíře byly využívané výhradně pro pozemní 

bitvy, jelikož využívají horní skupinu úhlu. Účinnost byla 

výrazná, protože kolikrát dopadaly střely na nepřátele 

téměř svisle. Klasické bylo také noční bombardování 

skupinou moždířů, jenž rozsévaly strach po celém městě. 

[12] [15] [16] 

17. století nepřineslo žádnou změnu jak ve výrobě děl, 

tak v organizaci jejích typů. V některých zemích byla 

snaha o zavedení standardizovaných ráži napříč všemi 

třídami. Například výroba ráži v násobkách šesti tzn. Děla 

6, 12, 18, 24 liberní. Problémem bylo, že stále zůstávali 

ve výbavě armád děla se zastaralým značením. [12] [15] 

[16] 

Obr. 17 Španělská děla různých typů a) kulverina 

b) kanón c) pedrero d) moždíř [11] 

Obr. 18 Obrtlíkové obranné dělo [15] 
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V 18. století se objevují dva nové typy, které leží na opačných škálách v rámci velikosti ráže. 

Obrtlíkové dělo (ang. swivel gun) bylo jedno z nejmenších vyráběných děl vůbec (obr. 18). 

Délka nepřesahovala 1 m a ráže byla maximálně 35 mm. Jelikož bylo dělo velmi lehké, bylo 

uloženo buď na trojnožce, pokud šlo o polní využití, nebo na hrubé tyči přidělané na zábradlí 

lodi. Jako munice byly využívány kartáčové střely. Z toho také vyplývá jeho použití, které bylo 

čistě zaměřeno na živé cíle.  [12] [13] [16] 

Druhá polovina 18. století přinesla do výbavy 

dělostřelectva poměrně inovativní zbraň. Jednalo se o 

karonádu, vynalezenou roku 1759 ve Skotsku. Dělo se 

vyrábělo převážně jako železné lití s krátkou hlavní a 

tenkostěnné. Díky tomu dosahovala váha pouze 

třetinové až čtvrtinové váhy než klasická děla stejné 

ráže. Tyto úpravy měly za následek snížení dostřelu a 

průraznosti, jelikož bylo používáno méně střelného 

prachu. Dalším přínosem bylo zavedení otočného čepu 

a elevačního šroubu, což umožňovalo snadné míření. 

Tato děla se využívala převážně pro boj na krátkou 

vzdálenost. Jednalo se o nejčastější výbavu obchodních 

lodí, protože byla lehká a umožňovala střílet 

kartáčovou či šrapnelovou municí. Karonády se 

vyráběly v kalibrech - 12, 18, 24, 36, 42 a 68 liber. 

Karonády zaznamenaly velký úspěch, ale při uvedení 

drážkovaných hlavní postupně vymizeli. [12] [15] [16] 

V 19. století došlo k masové výrobě děl 

s drážkovaným vývrtem hlavně. Toto bylo známo již dříve, jelikož v 16. století se objevují 

muškety s takto zhotovenou hlavní. Jednalo se pouze o zvláštní případy, protože pro správný 

účinek bylo zapotřebí minimalizovat vůli mezi hlavní a kulí, což bylo technologicky velmi 

náročné. Drážkovaná hlaveň zvyšovala dostřel téměř dvojnásob při stejné úsťové rychlosti. 

Tento vynález dal za vznik novým typům děl s rážemi – 80, 100, 200, 300 liber. S využitím 

drážkové hlavně se také změnil tvar projektilů. Přešlo se z kulatých kulí na podlouhlé, válcovité 

střely. Lze říct, že drážkové či polygonální hlavně, úprava tvaru střeliva a záměna černého 

střelného prachu za kordit, podnítily vznik moderního dělostřelectva. [12] [13] [16] 

  

Obr. 19 Obranná karonáda z Bermud [13] 
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3 VÝROBA REPLIKY DĚLOVÉ HLAVNĚ VE ŠKOLNÍ SLÉVÁRNĚ 

3.1 Rozbor součásti 

Jako předloha pro výrobu modelu pro praktickou část je zvolena hlaveň 24 liberního 

lodního kanónu. Jedná se o těžší třídu kanónů, které byly na lodích využívány. 

Z historických pramenů vyplývá, že tvořily hlavní palebnou sílu těžších fregat od poloviny 

16. století do poloviny 19. století. Tato doba je též nazývaná Věk plachty.  

Elektronická verze modelu byla vytvořena pomocí programu Autodesk Inventor 

Professional 2020. Z důvodu úspory místa ve formě je vynechán kulový prvek na konci 

hlavně, který slouží pro upnutí lana či řetězu a tím pádem zmenšení zpětného rázu. V případě 

výroby zmenšené repliky nemá tento prvek na funkci děla žádný vliv, jelikož by byl zpětný 

ráz děla mnohem menší. Další změnou je umístění elevačních čepů. Originální děla mají osu 

otáčení v horní polovině kvůli snazšímu míření. V tomto případě je osa otáčení ve středu 

děla z důvodu zjednodušení výroby modelu a následného zaformování.  

Odlitek lze zhotovit několika způsoby. Je možno držet se historických pramenů a způsobů 

výroby nebo využít modernizované technologie. Pro zhotovení praktické části lze volit 

následující:  

I. První metoda je zhotovení součásti litím na vytavitelný model. Díky tomu lze dosáhnout 

vyšší jakosti povrchu. Dochází k úspoře materiálu a zmenšení rozměrových tolerancí 

viz. Tab. 1. Vhodná je také pro tvarově složité součásti. Vhodný materiál pro tuto 

metodu se jeví bronz, jenž by při odlití na vytavitelný model nevyžadoval tak velké 

povrchové úpravy. Takto vytvořený odlitek by musel být poměrně menší. 

 

II. Druhý způsob má výhodu ve snazší přípravě jak formy, tak modelu. Model je zhotoven 

CNC obráběním. Jedná se o gravitační svislé lití do pískové formy. I tato metoda má 

hluboké kořeny v historii. Jakost povrchu a rozměrové tolerance jsou horší než v metodě 

č. I. Materiál pro tento experiment je šedá litina, jenž je zvolena z ekonomického a 

hmotnostního hlediska.  

 

Tabulka 1 Rozměrové tolerance metod odlévání [23] 

 

Metoda odlévání Dosahovaná tolerance u rozměrů  

300 – 500 mm 

Lití na vytavitelný model ± 0,03 až ± 0,1 mm 

Lití pod tlakem  ± 0,05 až ± 0,2 mm 

Lití do lisovaných, skořepinových a 

sádrových forem 

± 0,01 až ± 0,3 mm 

Lití do CT a samotvrdnoucích forem ± 0,1 až ± 0,4 mm 

Liti do kovových forem gravitačně ± 0,2 až ± 0,3 mm 

Lití do pískových forem ± 1 až ± 2 mm 
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Ideálním kompromisem mezi dobovou 

výrobou a dnes dostupnými technologiemi je 

varianta č. II. Využití pískové formovací směsi 

namísto vypáleného jílu, přesný dřevěný model 

namísto ručně vyrobeného jílového modelu. To 

jsou základní rozdíly ve výrobě. 

Délka originálního děla dosahovala téměř tří 

metrů. Proto bylo nutno model zmenšit v poměru 

1:6 aby bylo dělo možné v podmínkách školní 

slévárny vyrobit. Model byl vyroben firmou 

MTeZ s.r.o. Umělé dřevo, které bylo zvoleno jako 

materiál je velmi dobře obrobitelné, má dobrou 

stabilitu hran a hutný povrch. Model také obsahuje 

dvě odnímatelné obdélníkové plochy (obr. 20), do 

kterých lze vložit znak vytvořený například 3D 

tiskem.

 

3.2 Volba materiálu 

3.2.1 Bronz 

Cínové bronzy se používají častěji pro odlitky než pro tváření. Obsah Sn je většinou 

10–12 %, jsou to heterogenní bronzy tvořené směsí zrn fáze α a eutektoidu (α + δ). 

Vyznačují se dobrou pevností a houževnatostí, značnou odolností proti korozi, 

výbornou třecí vlastností dané eutektoidní směsi a měkkou fází α ve struktuře. Mají 

malé smrštění (0,8 – 1 % při lití do pískových forem a 1,4 % při lití do kovových forem), 

avšak mají horší zabíhavost než mosazi v důsledku širokého teplotního intervalu 

krystalizace. Díky tomu bývají vtokové soustavy jednoduché a nálitky menší. [18] [19] 

[20] [21]  

Obr. 20 Model děla s odnímatelnými 

plochami 

Obr. 21 Rovnovážný diagram soustavy Cu – Sn [18] 
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Struktura slévárenských cínových bronzů s obsahem 8 hmot. % Sn je tvořena 

dendrity tuhého roztoku α. Struktura cínových bronzů s obsahem nad 8 hmot. % Sn je 

tvořena dendrity okrajového tuhého roztoku α a eutektoidní směsí fází α + δ. V běžných 

podmínkách chladnutí se ve slitinách Cu-Sn nedosahuje rovnovážného strukturního 

stavu vyjádřeného na v diagramu (obr.21). Příčinou může být silné odměšování cínu při 

tuhnutí bronzu a velmi pomalá difuze cínu při nižší teplotě. K tvorbě rovnovážného 

eutektoidu (α + ε) dochází jen při velmi pomalém ochlazování nebo po delší době žíhání 

bronzu na teplotě 350°C. Při běžných podmínkách ochlazování je ve struktuře cínového 

bronzu přítomen eutektoid (α + δ) spolu s proeutektoidními zrny α nebo δ. [18] [19] [20] 

[21] 

Cín zvyšuje pevnostní charakteristiky bronzu. Pevnost v tahu je maximální při asi 20 

hmot. % cínu, tažnost při asi 5 hmot. % cínu. Zpevňování probíhá v důsledku tvorby 

tvrdé fáze δ. Křehkost slitin je vysoká při velkém obsahu fáze δ. 

3.2.2 Litina  

Je slitina železa, uhlíku a dalších prvků ať už žádoucích či nežádoucích. Uhlík je zde 

vyloučen ve formě grafitu nebo karbidu železa, popřípadě karbidu jiného prvku. O litinu 

se jedná pouze tehdy je-li obsah uhlíku ve slitině větší než 2,14 %. Uhlík nad hranicemi 

rozpustnosti v tuhých roztocích vytváří dvě fáze: železo + uhlík (cementit) nebo grafit. 

Pro tyto dvě fáze existují binární rovnovážné diagramy. Pro cementit je to metastabilní 

soustava Fe – Fe3C, kde jako eutektikum vzniká ledeburit. Tyto litiny se nazývají bílé 

nebo karbidické. Pro grafit se jedná o stabilní soustavu Fe – Cgraf (obr. 22), kde vzniká 

grafitické eutektikum. Mezi tyto litiny patří (litina s kuličkovým grafitem – LKG, litina 

s lupínkovým grafitem – LLG, litina s vermikulárním grafitem – LVG a temperovaná 

litina). Přítomnost uhlíku a jeho forma vyloučení ve struktuře přímo ovlivňuje vlastnosti 

dané slitiny. [19] [20] [21] [22] 

Obr. 22 Plně: metastabilní soustava, Čárkovaně: stabilní soustava [22] 
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Grafitické litiny: Zde patří již výše zmíněné litiny LLG, LKG, LVG a také 

temperovaná litina. Tu ovšem nelze pozorovat dle diagramu Fe-Cgraf, jelikož vzniká až 

po tepelném zpracování. [22] [24] [25] 

Litina s lupínkovým grafitem LLG: je složená z grafitu vyloučeného ve formě 

lupínků a kovové matrice tvořena z feritu a perlitu. Někdy je tato litina také označována 

jako šedá litina. Její obvyklé složení se pohybuje v koncentracích: 2,5-3,5 % C, do 3,5 

% Si, 0,4-0,8 % Mn, 0,2-1,2 % P, 0,08-0,12 % S. [22] [24] [15] 

Rozdělujeme dvě základní varianty LLG. Jedná se o podeutektickou litinu, která je 

častěji využívána na odlévání a nadeutektickou litinu. Podeutektická litina s lupínkovým 

grafitem s běžným chemickým složením se vyznačuje tím, že během první fáze dochází 

ke krystalizaci γ – austenitu. Během vylučování austenitu probíhá i výměna tepla mezi 

fázemi a okolím. Krystalizace austenitu je dendritická. Rozvětvení dendritů je závislé 

především na stupni podchlazení. 

První fázi u naduetektických LLG je krystalizace primárního grafitu, který má hrubý 

a nerozvětvený tvar. Vzniká zde dvoufázová směs, jenž roste současně s tvořením dvou 

fází. Grafit je v kontaktu s kapalnou fází pouze vystupujícími okraji větví. Austenit 

obaluje skelet rozvětveného deskovitého grafitu, ze kterého je tvořena eutektická buňka. 

Na toto rozvětvení má přímý vliv rychlost ochlazování. Čím je rychlejší ochlazování, 

tím je větší rozvětvení. Množství a tvar dendritů, které jsou vyloučeny, má vliv na 

rozložení grafitu. Provázanost dendritů austenitu a eutektických buněk také ovlivňuje 

výsledné vlastnosti litiny. [22] [24] [25] 

Sekundární cementit vzniká při ochlazování pod eutektickou teplotu, jelikož dochází 

k segregaci uhlíku z austenitu. Takto vyloučený cementit okamžitě grafitizuje. Celý 

tento proces se nazývá nepřímá grafitizace.  

Lupínkový tvar grafitu se projevuje snížením pevnosti v tahu. Pevnost v tlaku je 

naopak 3 až 4krát vyšší. Díky této vlastnosti se tento druh litiny používá převážně pro 

konstrukční součásti namáhané tlakem. Pevnost v ohybu je 1,5 až 2krát vyšší než v tahu. 

Jemnost lupínků udává také pevnost tzn. čím jemnější, tím vyšší pevnost. Velká výhoda 

LLG spočívá v dobrém tlumení vibrací. Vhodný je například pro těla obráběcích strojů.  

Tepelná vodivost LLG je nejvyšší ze všech grafitických litin. Tuto vlastnost má také 

lepší než oceli. Jedná se o materiál vhodný pro výrobu součástí strojů, poklopů, armatur, 

těles čerpadel a řemenic.  

3.3 Formování  

Formovací směs GEOPOL, která byla použita v této práce je anorganické slévárenské 

pojivo vyvinuté Českou firmou SAND TEAM CZ. Rostoucí poptávka na pojivový systém, 

jenž je šetrný k životnímu prostředí a zároveň nepřichází o potřebné vlastnosti, dalo za vznik 

právě této metodě. Vytváří čistší slévárenské prostředí, snižuje hladiny exhalací a zápach při 

výrobě odlitků. [26] Základem je využití třech složek:  

• Ostřivo – lze použít všechna základní ostřiva používána ve slévárnách 

• Pojivo – typ pojiva přímo ovlivňuje dobu zpracovatelnosti a dobu rozebírání. Pro 

samotvrdnoucí směsi se využívají tři typy: GEOPOL 510, 515 a 618.  



25 
 

• Tvrdidlo – ovlivňuje dobu zpracovatelnosti a rychlost vytvrzování. Vyrábí se ve třech 

řadách: SA, RA, CE 

Dávkování tvrdila se doporučuje mezi 10 % až 18 % hmotnosti pojiva. Důležitým 

aspektem je možnost využití až 100 % regenerátu pro výplňovou směs a 70-75 % pro 

modelovou směs při použití základní řady tvrdidel – SA. Regenerát se získává mechanickou 

regenerací tzv. mechanickou otírkou. GEOPOL je vhodný pro výrobu forem a jader pro 

odlitky z oceli, slitin železa i neželezných kovů. [26] 

Další variantou vytvrzování je účinek CO2. a přidání akcelerátoru s označením GEOTEK 

pro vyšší okamžitou pevnost a lepší skladovatelnost. U této variant je větší spotřeba pojiva. 

Směsi takto vytvrzované jsou vhodné pro výrobu jader vstřelováním. [26] 

Jedna z nejdůležitějších částí výroby odlitků je právě formování. V rámci této bakalářské 

práce byl použit výše popsaný model děla. Jako formovací směs je zvolen anorganický 

pojivový systém GEOPOL. Ostřivo je křemenný písek BUKOWNO s označením BK27 od 

firmy SAND TEAM. Velkou výhodou je oblost zrn, jenž snižují dávkování pojiva, zvětšují 

odolnost vůči otěru a pevnost v tlaku. Jako pojivo je zvolen GEOPOL 618, který je vhodný 

pro směsi s regenerátem a má nízkou viskozitu. Tvrdidlo použito v této výrobě je z řady SA 

s označením GEOFIX 00, také od firmy SAND TEAM. Všechny tři složky byly promíseny 

v průběžném mísiči. Na prvotní vrstvu, která je v kontaktu s modelem, byla použita směs 

bez regenerovaného písku a na výplň formy byla použita směs s regenerátem. Jedna polovina 

modelu byla vložena do kovového rámu a po vrstvách zasypána formovací směsí, která byla 

důkladně pěchována pomocí ručního pěchovadla. Tato polovina formy neobsahuje vtokovou 

soustavu, ta je zhotovena v druhé polovině formy. Po zaformování se nechala směs přibližně 

30 minut samovolně vytvrdit. Vytvrzenou část formy lze vidět na obrázku č. 23.  

Po vložení druhé poloviny kovového rámu a zajištění kolíky byla na obnaženou část 

modelu umístěna jeho druhá polovina (obr. 24). Model obsahuje kolíky, které slouží 

k vystředění a znemožňují případný posun jedné poloviny vůči druhé při formování.  

Obr. 23 Dolní polovina zaformovaného modelu 
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Vtoková soustava byla řešena tak, aby docházelo k plnění formy skrze spodní část 

s největším průměrem. Vtokový kanál má čtvercový průřez, rozváděcí kanál je 

lichoběžníkového průřezu a zářezy jsou obdélníkové. Ke středu modelu byl přiveden další 

rozváděcí kanál menšího průřezu, který slouží k přísunu neochlazeného tekutého kovu.   

Po zaformování horní poloviny společně s vtokovou soustavou se nechala forma přibližně 

30 minut vytvrdit. Po rozdělení formy a odstranění přípravků na vtokovou soustavu 

následovalo čistění vtoků, odstranění ostrých přechodů a vyfoukání stlačeným vzduchem. 

(obr. 25) Byly odstraněny všechny nežádoucí nečistoty. Celá vtoková soustava byla poté 

natřena žáruvzdorným nátěrem, který slouží k zamezení strhávání zrn směsi tekutým kovem 

při odlévání. Forma děla natřená není, jelikož by mohlo dojít ke drobné změně vzhledu 

povrchu.  

Obr. 24 Horní polovina modelu s vtokovou soustavou 

Obr. 25 Horní polovina formy se vtokovou soustavou. 
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 Dále bylo nutné vytvořit jádro, které bude vloženo do duté formy děla. Vznikne vnitřní 

část hlavně s potřebným rozměrem (kalibrem). Využil se dvoudílný jaderník zajištěný čepy 

z důvodu lícování. Vnitřní strana jaderníku byla natřena pro zlepšení jakosti povrchu jádra. 

Jaderník byl sevřen kovovými zámky a do jeho středu se vložila tenkostěnná kovová trubice 

kvůli zpevnění jádra a zamezení jeho rozlomení. Poté bylo jádro napěchováno stejnou 

formovací směsí jako samotná forma (obr. 26). Jádro bylo opatřeno známkou, která při 

skládání vymezí polohu vůči formě (obr. 27).  

  

Obr. 26 Jaderník se zhotoveným jádrem 

Obr. 27 Detail známky jádra 
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3.4 Odlévání děla 

Druhá fáze experimentální části se skládala ze složení formy, tavby a následného 

odlévání. Forma uložená v kovovém rámu byla složená dohromady a pozice zajištěna 

ocelovými kolíky a lyžinami. Jelikož probíhalo lití ve vertikální poloze bylo třeba formu 

obsypat pískem, aby se zamezilo převrhnutí. 

Tavba vsázky probíhala v peci Consarc ve školní slévárně. Složení vsázky je znázorněno 

v tabulce č.2. Pro experiment byla použita litina s lupínkovým grafitem (LLG), jejíž 

podrobný popis je v kapitole 3.2.2. Hmotnost taveného kovu byla 59,8 kg, jelikož společně 

s replikou děla bylo ve formě zaformováno sportovní náčiní kettlebell.  

 Tabulka 2 Hmotnostní a procentuální složení vsázky 

  

 

 

 

Po natavení vsázky byl kov přelit do licí pánve zavěšené na mostovém jeřábu z důvodu 

snazší manipulace. Naměřená teplota po odstranění struky byla 1345 °C. Licí teplota byla 

naplánována na 1320-1330 °C. Krátkou časovou prodlevou se docílilo požadované teploty. 

Následovalo samotné lití (obr. 28). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hmotnost [kg] Obsah [%] 

Litina LKG 35 58,52 

Ocel kulatina 24 40,13 

DESULCO 0,1 0,17 

FeSI 45 0,5 0,83 

Očkovadlo 0,2 0,33 

Obr. 28 Odlití děla ve školní slévárně 
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3.5 Vytloukání a úprava povrchu 

Po odlití děla bylo nutné nechat odlitek minimálně 8 hodin chladnout, aby při vytloukání 

z formy nedošlo k poškození. Očistění bylo provedeno kladivem, majzlíkem a ocelovým 

kartáčem na odstranění spečeného písku na povrchu děla (obr. 29). Lze pozorovat drobný 

nedostatek – roztečení kovu mimo vtokovou soustavu. Příčinou mohlo být nedokonalé 

lícování polovin formy. Samotné dělo nevykazuje žádné viditelné povrchové vady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odřezání vtokové soustavy bylo dělo vloženo do tryskacího zařízení. Zde se pomocí 

ocelových kuliček, které jsou vysokou rychlostí metány proti odlitku, odstranila všechna 

formovací směs. Tryskání má za následek vytvoření specifického povrchu viditelného na 

obrázku č. 30. Doba tryskání se pohybovala mezi 2,5 - 3 minutami na každou stranu odlitku. 

Delší proces by mohl mít za následek povrchové znehodnocení, popřípadě odstranění detailů 

jako jsou žebra a výstupky.  

Obr. 29 Hrubě očištěný odlitek děla 

Obr. 30 Detail struktury děla po otryskání 
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Odlitek po otryskání stále obsahuje stopy po vtokové soustavě. Konkrétně zářez ve spodní 

částí děla (obr. 31) a další v její polovině, jenž byl veden do elevačního čepu děla. Spodní 

část měla také nejhorší kvalitu povrchu (obr. 31). Důvodem může být špatně zaformována a 

upěchována oblá část, nebo špatné vyfoukání zbytků formovací směsi. Mohlo dojít také 

k uvolnění drobného množství směsi při skládání formy.  

Ústí hlavně obsahuje dva odvzdušňovací kanálky, které byly vedeny vnitřní částí hlavně. 

Na obrázku č. 32 lze pozorovat drobné vychýlení horní a spodní poloviny děla, které ovšem 

nemá vliv na funkčnost, jelikož nezasahuje nijak do vnitřní části hlavně a jedná se pouze o 

kosmetickou vadu. Příčinou mohlo být nepřesné lícování rámu formy.  

Obr. 31 Detail zádní části děla 

Obr. 32 Detail ústí hlavně. 
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Dalším krokem bylo vybroušení všech nerovností, dělících rovin, zbytků vtokové 

soustavy a odvzdušňovacích kanálků. Na hrubé operace se použila úhlová bruska s brusným 

kotoučem. Všechny jemnější operace byly provedeny ručním kulatým a čtyřhranným 

pilníkem. Výsledný povrch lze vidět na obrázcích č. 33. a č. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 Detail vybroušeného ústí hlavně 

Obr. 34 Detail vybroušené zadní části hlavně. 
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Broušením vznikl velký kontrast mezi otryskanou plochou a obroušenými částmi. Proto 

bylo nutné celé dělo opět vložit do tryskacího zařízení. Doba tryskání byla zvolena na 30 

sekund. Cílem bylo dosáhnout sjednoceného povrchu po celé délce děla. Výsledek lze vidět 

na obrázku č. 35. 

Tryskání mělo také čistící efekt, jelikož dalším krokem bylo aplikování barvy, jenž chrání 

dělo proti korozi a dodává autentických vzhled. Použila se barva ve spreji firmy 

HAMMERITE. Tato protikorozní jednosložková barva je vhodná na železné kovy vystavené 

vlivům životního prostředí. Je možno jí aplikovat bez jakéhokoliv základního nátěru. 

Aplikace proběhla ve třech vrstvách, vždy s rozmezím 30 minut z důvodu schnutí. Jedná se 

o černý matný nástřik (obr. 36.)  

Obr. 35 Detail sjednoceného povrchu po otryskání 

Obr. 36 Finální vzhled nabarvené hlavně. 
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3.6  Výroba lafety a montáž 

Lafeta je velmi důležitý prvek samotného děla. Její konstrukce je úzce provázaná 

s funkčností a způsobem použití děla. Základním materiálem je dřevo. Kdysi se vyráběli 

lafety i kovové, ale jejich použití bylo dost specifické a dřevo se ukázalo jako vhodný 

materiál za příznivou cenu.  

V rámci experimentální části byla jako předloha zvolena lafeta lodního děla ze stejného 

období jako samotná hlaveň děla (obr. 37). Podobnou konstrukci mají lafety, které 

nevyžadují průjezd obtížným terénem. Jsou to pevnostní a obranná děla.  

Jelikož je hlavním záměrem vytvořit repliku děla, u kterého nejsou kladeny tak přísné 

technické požadavky jako v minulosti, lze tomu přizpůsobit i lafetu samotnou (obr. 38). Při 

navrhování se celý koncept zjednodušil. Odebraly se prvky jako elevační klín, který slouží 

k určování náměru děla. Mohutnost se přizpůsobila váze vyrobeného děla. Jistící prvky na 

kolech a bočnicích lafety jsou také vynechány.  

Obr. 37 Lodní dělo a lafeta z 18. století [7] 

Obr. 38 Maketa děla – dekorace 
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Na výrobu lafety v domácích podmínkách bylo zvoleno smrkové dřevo (obr. 39). 

Základním prvkem jsou bočnice, které byly nařezány pokosovou pilou na délku 300 mm. 

Výška bočnic zůstala neměnná z důvodu ideálního rozměru dodaného materiálu – 160 mm. 

Tloušťka materiálu je 30 mm. Osy kol byly vytvořeny ze závitové tyče o průměru 10 mm.  

Výřezy pro čepy děla jsou zapuštěny hlouběji do materiálu, aby nebylo nutno použít 

kovovou objímku. Na obrázku č. 38 jsou výřezy zhotoveny nahrubo. Konečný tvar dostaly 

až při přiložení děla na své místo. Schodovité seřezání zádní části má zde pouze kosmetický 

účel. 

Kuželovitý tvar děla musí kopírovat také lafeta, a proto je nutné takto upravit čelo a 

protilehlou příčku (obr. 40.) Obě hrany byly seřezány do požadovaného úhlu a spojeny vruty 

s bočnicemi. Čelo a zadní část slouží k podpěře děla ve správném úhlu. Otvory pro osy kol 

jsou vyvrtány do bočnic v požadované vzdálenosti od spodní hrany (obr. 39). 

 

 

 

  

Obr. 39 Hrubý základ lafety děla 

Obr. 40 Pohled na lichoběžníkový tvar 
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Na celý povrch byla aplikována jednotná barva ve spreji značky DUPLI-COLOR Prima. 

Jedná se o hnědou univerzální barvu na široké spektrum materiálů. Po aplikaci byly překryty 

všechny vady povrchu dřeva, které vznikly po broušení a jeho manipulaci. Dělo bylo uloženo 

na lafetu a čepy zajištěny tenkými plechy, které byly vruty přichyceny k bočnicím lafety 

(obr. 41).  

Posledním krokem bylo namontování kol (obr. 42). Jsou zhotoveny ze stejného materiálu. 

Vnější průměr má 60 mm, tloušťka je 20 mm a vnitřní průměr pro osy je 10 mm. Konce 

závitových tyčí jsou opatřeny pojistnou maticí. Do zadní části děla je vyvrtán otvor o 

velikosti 3 mm, který prochází skrz plášť děla a ústí do vnitřní části hlavně. Tento otvor 

slouží pro vložení zápalné šňůry.  

 

  

Obr. 41 Uložení děla v lafetě 

Obr. 42 Finální vzhled děla 
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ZÁVĚR 

Výroba děla zahrnuje několik kroků, jejichž dodržením se docílí správné funkčnosti. Prvním 

krokem je volba vhodného materiálu. V rámci této práce, která se zaměřuje na výrobu repliky 

dělové hlavně, byl jako materiál zvolena podeutektická litina s lupínkovým grafitem. Grafitická 

expanze byla dostačující, jelikož pokryla všechny objemové změny. Dělo neobsahuje staženiny 

na povrchu. Z tohoto důvodu taky nebylo třeba volit nálitkování. Dělo je při výstřelu namáhané 

vysokými tlaky, a proto je zvolená litina vhodná, jelikož má vyšší pevnosti v tlaku než v tahu. 

Výhodou je její poměrně snadná výroba oproti jiným druhům litin.  

V návaznosti na materiál je důležité zvolit vhodnou formovací směs a technologii odlévání. 

V tomto případě byla použita anorganická formovací směs GEOPOL. Tato směs byla použita 

jak pro výrobu formy, tak pro výrobu jádra. Lze pozorovat dva nedostatky: 

• Formovací směs nemá dostatečnou rozpadavost v úzkých prostorách. Proto byla 

její preparace z vnitřní části hlavně poměrně obtížná. Řešením by bylo zvolit 

například organické směsi, které mají tuto vlastnost lepší.  

 

• Na konci vnitřní části hlavně došlo k drobnému zapečení formovací směsi na stěnu 

odlitku. Důvodem mohla být absence žáruvzdorného nátěru, který se běžně aplikuje 

na jádro. Dalším důvodem mohl být křemenný písek ve formovací směsi, který má 

nižší tepelnou vodivost, a proto docházelo k nedostatečnému odvodu tepla 

z odlitku. Řešením by mohlo být použití směsí olivínu nebo chromitu.  

Jelikož se děla vyrábějí s rádiusem na konci hlavně, do kterého zapadne projektil, a poté 

navazuje užší válcová část, do které se pěchuje zátka a střelný prach, tak vada vzniklá při odlití 

děla nemá na funkčnost žádný výrazný vliv. Tato vada by se mohla odstranit vysoustružením 

hlavně, ovšem tento proces by byl poměrně technologicky a ekonomicky náročný. Další 

variantou by bylo odlití děla bez jádra a následného vyvrtání hlavně na požadovaný kalibr. 

Dosáhlo by se lepší kvality a přesnosti, ale na úkor ceny a náročnosti provedení. 

Posledním kritériem byla volba technologie odlévání. V minulosti se využívalo gravitační 

svislé lití. Změnou oproti původní technologii odlévání děla je využití vtokové soustavy, která 

výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu. Nepozorujeme žádné nedostatky zvolené technologie. 

Další možnost je použití vodorovného lití, ale zde by mohlo dojít k vytvoření nezatečení v horní 

polovině formy. 
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