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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MAREČEK, Š. Ergonomické řešení pažbení ruční palné zbraně: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 340, 2013, 44 s. Vedoucí 

práce: Plchová, A. 

 
Bakalářská práce se zabývá problematikou modernizace pažbení a ergonomických 

součástí útočné pušky Samopal vz.58. V úvodu je popsána historie a technicko – taktické 

parametry zbraně a následně kompletní rešerše ergonomických a konstrukčních součástí 

a doplňků. V další části jsou cíle bakalářské práce, návrh a konstrukce tvarování 

modernizovaných součástí, provedení výpočtů a zatěžovacích analýz. Na závěr je popsán 

postup výroby modelu a zhodnocení výsledků práce. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MAREČEK, Š. Ergonomic System for Small Arms: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 340, 

2013, 44 p. Thesis head: Plchová, A. 

 

The Bachelor Thesis is engaged on modernization of a gun stock and the 

ergonomical parts of the Samopal vz. 58 assault rifle. In the beginning is described a 

history and technical parameter of the gun and subsequently the complete search 

retrieval of the ergonomic and constructive components and supplement. The further 

part of the bachelor thesis is aiming at construction and design of the modernization’s 

component’s shape and accomplish the calculations and load analysis. In conclusion is 

description of a making process of the full scale and results evaluation of the Bachelor 

Thesis. 
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Seznam použitých označení 

Ez energie [J] 

F, Fmax síla [N] 

mp, ms, mz hmotnost [g] 

pd, pp, ps, pu, pz hybnost, impuls [N . s] 

pmax tlak [MPa] 

Sv obsah [mm2] 

d průměr [mm] 

t čas [s] 

vs, vv, vz rychlost [m . s-1] 

σmax napětí [MPa] 

Seznam indexů 

d prachových plynů 

max maximální 

p vytékajících prachových plynů 

s střely 

u v ústí hlavně 

v vytékajících prachových plynů 

z zpětného rázu 
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1. Úvod 

1.1. Historie 

Útočnou pušku 7,62 mm Samopal vz. 58 (dále jen Sa vz.58) zkonstruoval konstruktér 

Jiří Čermák ve spolupráci s Ing. Bohuslavem Novotným. Vývoj probíhal v letech 1956-58 a 

výsledkem byla zcela nová tuzemská konstrukce automatické zbraně používající náboj 

vz. 43 (7,62x39 mm) určená pro armádní účely. Tato zbraň byla vyráběna od roku 1958 do 

roku 1988 v závodě Přesného strojírenství v Uherském Brodě. Do nedávné doby byla 

zavedena jako hlavní zbraň ozbrojených složek Armády České republiky. V současné době 

je v civilním sektoru dostupná její repasovaná a upravená verze, s omezením na 

poloautomatickou střelbu, prodávaná pod označením CZ 858 TACTICAL, pro sportovní a 

hobby účely. 

 

Obr. 1.1 – Samopal vz.58 [6] 

1.2. Technicko – taktické parametry 

Ráže 
Náboj 
Délka zbraně 
Délka SA vz. 58V se sklopenou pažbou 
Délka hlavně 
Váha zbraně bez zásobníku 
Váha zbraně s prázdným zásobníkem 
Váha zbraně s plným zásobníkem 
Úsťová rychlost 
Teoretická rychlost střelby 
Praktická rychlost střelby - jednotlivé rány 
Praktická rychlost střelby - dávkami 
Maximální dostřel 
Účinný dostřel 
Kapacita zásobníku 

7,62x39 mm 
7,62x39 vz.43 
845 mm 
635 mm 
390 mm 
2,90 kg 
3,10 kg 
3,60 kg 
705 m/s 
750-850 ran/min 
40 ran/min 
120 ran/min 
2800 m 
350-500 m 
30 nábojů 
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2. Rešerše ergonomických a konstrukčních součástí a doplňků 
zbraní, účel pažbení zbraně 

2.1. Účel úchopových a ergonomických součástí a doplňků zbraně 

Úchopové a ergonomické součásti zbraně (pažbení) patří k hlavním součástem 

zbraně a přímo ovlivňují postup a způsob manipulace se zbraní. U útočných pušek to jsou: 

pažba, pažbička, předpažbí (to se dále může dělit na podpažbí a nadpažbí), napínací páka, 

spoušť, přepínač režimu střelby (pojistka), vypouštěč závěru, atd. Úchopové a 

ergonomické součásti umožňují jednak správné míření a střelbu, dále pak nabíjení, čištění 

zbraně a případné odstranění závady (např. zaseknutí vadné munice) a v neposlední řadě i 

manipulaci při přesunu nebo uskladnění. 

 

Obr. 2.1 – Částečný řez zbraní Sa vz.58, popis základních součástí [10] 

Doplňky zbraní zpravidla vylepšuji všechny předchozí míněné vlastnosti zbraně a 

doplňují je o vlastnosti další. Například u části pažbení jde o ergonomicky lépe zpracované 

pažby (výsuvné, sklopné), pažební lícnice, botky pažeb, pažbičky, doplňovací rukojeti atd. 

Dále pak u mířidel (muška a hledí) jde o nahrazení stávajícího zaměřovacího systému za 

různé optické zaměřovače, noční vidění, infračervené naváděče, osvětlovací svítilny, atd. 

Některé tyto doplňky pak bývají na zbraň upevněny pomocí různých tvarových 

mechanizmů (kolejnice, vačkové aretační montáže, atd.). 

Nezřídka bývají všechny tyto součásti v průběhu let dále upravovány a 

modifikovány, čímž se zajistí nutná modernizace. To pak prodlužuje původní dobu 

používání zbraně. 
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Obr. 2.2 – Modernizovaný Sa vz.58 [12] 

2.2. Montážní systémy pro upevňování zbraňových doplňků 

Montážní systémy jsou určeny pro jednotné upevňování zbraňového příslušenství 

(zaměřovače, rukojeti, svítilny, atd.). Tyto systémy se staly nedílnou součástí konstrukce 

většiny ručních palných zbraní, podobně jako u osobního automobilu posilovač řízení. 

Nejrozšířenější systém je známý pod názvem Picatinny Rail. Vychází z armádní 

standardizace MIL-STD-1913 Ministerstva obrany USA. Tento systém je také známý pod 

názvy RIS (Rail Interface Systém), RAS (Rail Accessory Systém) nebo Weaver rail. Vyskytuje 

se hojně i u konstrukcí zbraní různých zbrojovek pocházejících z jiných zemí než USA 

(viz obr. 2.3). Přesto, že se v některých částech konstrukce nepatrně liší, zbraňové doplňky 

jsou s těmito systémy vzájemně kompatibilní. 

 

Obr. 2.3 – HK417 s osazeným montážním systémem [11] 
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2.3. Rešerše modernizací SA vz. 58 

Prvními modernizacemi a rekonstrukcemi Sa vz.58 se od konce 70. let zabýval 

zbrojní průmysl tehdejšího Československa. Známý je například projekt Sa vz.58 s 

granátometem VG 70, dále projekt 7,62 mm ruční kulomet Kleč nebo projekt EZ-B (viz 

obr. 2.4). 

 

Obr. 2.4 – Projekt EZ-B [7] 

V současné době existuje celá řada firem zabývajících se komerční modernizací 

SA vz.58, to v celé škále pokročilosti rozsahu modernizace. Většinou jde jen o nahrazení 

některých ergonomicky nebo konstrukčně zastaralých součástí (viz obr. 2.5). 

 

Obr. 2.5 – Výběr z jednotlivých modernizovaných součástí 
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Vůbec nejkomplexnější modernizaci dnes nabízí engineeringová společnost 

Gunexpert. Na rozdíl od jiných firem, jako jedna z mála nabízí kompletní sety 

modernizačních součástí, především se zaměřením na montážní systémy RIS (viz obr. 2.6). 

Dále do svých konstrukcí používají doplňky i jiných firem. 

 

Obr. 2.6 – Sa vz.58 modernizovaný společností Gunexpert [7] 

Problémem je, že vývoj všech těchto modernizačních součástí a setů často 

neprobíhá za vzájemné konstruktérské a designérské spolupráce. Výsledkem proto 

mohou být sice funkčně povedené, zato ale tvarově a esteticky nesjednocené koncepty.  

2.4. Rešerše modernizací jiných zbraní 

Mezi nejčastěji modernizované zbraně na světě patří útočná puška sovětské 

konstrukce AK-47 a ruční palné zbraně vycházející z konstrukce útočné pušky M16 

vyráběné v USA. 

AK-47 je velice podobně řešena jako Sa vz.58. Samotný zbraňový mechanizmus je 

odlišný, jde především o podobnost tvaru a uspořádání jednotlivých prvků zbraně. Pro to 

je AK-47 podobně ergonomicky modernizována a výsledky těchto modernizací jsou 

podobné jako u Sa vz.58 (viz obr. 2.7), ale v celosvětovém měříku. 
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Obr. 2.7 – Modernizovaná AK-47 [13] 

U útočné pušky M16 a dalších verzí této zbraně, které jsou od ní odvozené, je třeba 

vyzdvihnout především společnosti Knight's Armament Company a Magpul Industries 

Corporation. 

Knight's Armament Co. (dále jen KAC) provádí kompletní vývoj nových zbraní 

založených na konstrukci již zmiňované útočné pušky M16. Jejich sortiment zahrnuje 

téměř celé spektrum dlouhých ručních palných zbraní, od speciálních krátkých karabin, 

přes standardní útočné pušky až po poloautomatické odstřelovací pušky (viz Obr. 2.8) a 

lehké kulomety. K tomu dodávají kompletní sortiment doplňků, které jsou kompatibilní 

nejen se zbraněmi KAC, ale i se zbraněmi podobných konstrukcí od jiných výrobců. 

 

Obr. 2.8 – SR-25 ECC [8] 
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Magpul Industries Corp. (dále jen Magpul) je v současné době velice populární firmu 

zabývající se inovacemi ergonomických doplňků zbraní (viz obr. 2.9) a to ne jen u zbraní 

založené na konstrukci M16. Jejich hlavní předností je tvarová, funkční a estetická 

sjednocenost, která se projevuje především na preciznosti zpracování, ale například na 

různých detailech. Jde například o umístění reliéfu loga a názvu na každé součásti. 

 

Obr. 2.9 – M4 modernizovaná setem od firmy Magpul [9] 

3. Stanovení cílů, požadavky na pažbení, ergonomie pažbení 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit ergonomicko-tvarově funkční a 

estetický koncept modernizace pažbení útočné pušky Samopal vz.58., v rámci 

stanoveného rozsahu práce. 

Modernizace by měla splňovat tyto podmínky 

 Moderní tvarování (design) s důrazem na tvarovou sjednocenost 

 Komfortizace úchopových částí (tvarování, zvětšení úchopových ploch, 

povrchová úprava) 

 Vybavení zbraně standardizovaným montážním systémem 

 Použití moderních materiálů 
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Obr. 3.1 – Grafická sumarizace cílů 

3.1. Ergonomie pažbení 

Navrhování rozměrů jednotlivých prvků pažbení vychází z tělesných rozměrů, 

získaných na základě měření populace předpokládaných uživatelů (viz obr. 3.2). 



19 
 

 

Obr. 3.2 – Parametry tělesných rozměrů [5] 

Základní manipulaci s dlouhou zbraní, v tomto případě útočnou puškou, střelec 

obstarává tak, že ji drží pomocí dvou úchopových částí a jedné opěrné části. Jedná se o 

podpažbí (spodní část předpažbí), o kterou střelec přidržuje jednou rukou přední část 

zbraně a udává tak směr míření. Dále pak pažbičku, nejčastěji umístěnou na spodní části 

pouzdra závěru, kterou střelec pevně svírá dlaní a čtyřmi prsty druhé ruky (ukazovák má 

opřený o boční část pouzdra závěru, nad spouští, pro bezpečnou přípravu ke stisknutí 

spouště). Poslední stabilizační součástí je pažba, pomocí které si střelec zbraň opře o 

rameno ruky, kterou svírá pažbičku, aby mohl lépe odolat zpětným rázům od výstřelu. 

Základní parametry pro navrhování rozměrů pažbení (viz obr. 3.2) 

 délka paže od lokte po konec ukazováku u obou rukou 

 šířka hrudi mezi podpaždími 

 délka dlaně od zápěstí po konec prostředníku 

 výška oka od klíční kosti 

 délka celé paže od ramene po konec prostředníku 
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4. Návrh modernizace pažbení 

Na počátku navrhování bylo potřeba si ujasnit tvar a rozměry základní konstrukce 

Sa vz.58 a místa, ve kterých budou jednotlivé součásti pažbení uchyceny. Pažba se na 

zbraň upevňuje pomocí šroubu v zadní části pouzdra závěru (viz výkres sestavy MAR0045-

S01 pozice 13), kryt pouzdra závěru pomocí speciálního čepu, rovněž v zadní části pouzdra 

závěru (viz výkres sestavy MAR0045-S01 pozice 6). Pažbička je uchycena ve spodní části 

pouzdra závěru a to pomocí šroubu a originální matice (viz výkres sestavy MAR0045-S01 

pozice 16 a 17). Dále je třeba zajistit upevnění předpažbí, konkrétně podpažbí díky speciální 

příruby ve spodní části plynového nástavce a čepu na přední části pouzdra závěru (viz 

výkres sestavy MAR0045-S01 pozice 7). Nakonec montážní systém a to v místě kde bylo 

původně připevněné nadpažbí, za pomoci horní příruby na plynovém nástavci a 

speciálního čepu na pouzdru závěru v místě za hledím (viz výkres sestavy MAR0045-S01 

pozice 8). Rozměry byly získány měřením delaborátu (znehodnocený kus) skutečné zbraně 

(viz obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 – Delaborát Sa vz.58, bez pažbení a krytu pouzdra závěru 

4.1. Varianta 1 

Varianta 1 (viz obr. 4.2 a 4.3) se opírá o měkčí pojetí tvaru. Jde především o zaoblení 

hlavních hran při pohledu na siluetu zbraně. Zbraň je tak už při prvním pohledu pro 

uživatele manipulačně pohodlná. 



21 
 

 

Obr. 4.2 – Varianta 1 

 

Obr. 4.3 – Varianta 1 

Byly vytvořeny i nákresy různých způsobů doplňujících podpažbí o polohovací 

systém pro zajištění polohy úchopu (viz obr. 4.4). 
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Obr. 4.4 – Varianty předpažbí 

4.2. Varanta 2 

Varianta 2 (viz obr. 4.5 a 4.6) vychází z tvarové přímočarosti s využitím hranatých 

tvarů. K tomuto došlo tak, že při vytváření varianty 1, před krokem kdy měly být dané 

plochy vůči sobě spojené oblým přechodem, vzniklo právě ono ostré pojetí tvaru. 

 

Obr. 4.5 – Varianta 2 

Tvarování této varianty také velmi ovlivnily tvary pouzdra závěru, které se dá 

pokládat za základní stavební jednotku celé zbraně. Především tedy z hlediska následného 

upevnění jednotlivých dílu pažbení. 
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Obr. 4.6 – Varianty řešení podpažbí a montážního systému 

 

Obr. 4.7 – Varianty řešení podpažbí a montážního systému 
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4.3. Návrh pažbičky 

Návrh pažbičky je z ergonomického hlediska choulostivější, především proto, že 

tento úchop střelec používá při každé manipulaci se zbraní. Proto bylo potřeba vytvořit 

předběžné fyzické modely, na kterých se manipulace s nimi dá otestovat. Tvarově tento 

model vychází z obou navrhnutých variant řešení celého modelu. 

Na počátku této práce bylo potřeba si vytvořit předběžné varianty tohoto 

koncepčního modelu pomocí náčrtu (viz obr. 4.8). Poté vymodelovat z modelovací hmoty 

modely (viz obr. 4.9), které byly zaformovány do sádrových forem (viz obr. 4.10). Po 

odlévání sádry do forem vznikly hrubé odlitky koncepčního modelu (viz obr. 4.9), ty byly  

retušováním uvedeny do finální podoby (viz obr. 4.11 a 4.12). 

 

Obr. 4.8 – Kresebné varianty pažbiček 
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Obr. 4.9 – Sádrové odlitky (vlevo) a jejich modely z modelovací hmoty (vpravo) 

 

Obr. 4.10 – Sádrové formy 
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Obr. 4.11 – Koncepční model 1 

 

Obr. 4.12 – Koncepční model 2 

4.4. Polohovací mechanizmus pažby 

4.4.1. Mechanizmus 1 

První mechanizmus (viz obr. 4.14) byl navržen na základě již používaných 

mechanizmů u pažeb typu Crane stock (viz obr. 4.13), ovšem s mírnými úpravami. Funguje 

na principu zachytávání jednotlivých poloh pažby na vodící tyči. A to za pomoci otvorů a 

páky, která z uložení vysouvá polohovací čep. Navrácení do výchozí polohy zajišťuje 

pružina páky. 

 

Obr. 4.13 – Crane stock 
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Obr. 4.14 – Mechanizmus 1 

4.4.2. Mechanizmus 2 

Tento mechanizmus funguje pouze za použití samotné páky, kdy jednotlivé fixování 

poloh při vysouvání/zasouvání zajišťuje zub páky a otvory ve vodící tyči pažby 

(viz obr. 4.15). 

 

Obr. 4.15 – Mechanizmus 2  
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4.5. Finální varianta 

Jako základ pro finální verzi byla vybrána Varianta 2 (viz obr. 4.5). Byla tedy zvolena 

cesta hranatého tvarování, která je příznačnější pro moderní pojetí zbraní. Finální vzhled a 

konstrukce je ovšem následně zdokonalený (viz obr. 4.16). 

 

Obr. 4.16 – Finální varianta 

V rámci finální varianty byly použity i obě verze koncepčních modelů pažbičky, ze 

kterých vychází její konečná tvarová podoba (viz obr. 4.17). Povrchová úprava má 

protiskluzový charakter a v choulostivých místech úchopu, bylo vytvořeno ventilační 

drážkování. Pevnou součástí pažbičky je i lučík. Při tvarovém řešení lučíku byla 

rekonstruována také spoušť. 
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Obr. 4.17 – Pažbička s lučíkem a spoušť 

 

Obr. 4.18 – Pažbička s lučíkem a spoušť 

Značný vývoj ve vzhledu i konstrukci zaznamenala také pažba. Byla zvětšena a pro 

odlehčení byl do ní vytvořen otvor pro odlehčení. Na sestavu pažby (pažba a vodící tyč 

pažby) tvarově navazuje kryt pouzdra závěru. Společné s postranním přesahem na 
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pouzdro závěru je takto zajištěná stabilita krytu. To je příznivý faktor pro umístění hledí 

pevných mířidel na montážním sytému v horní části krytu pouzdra závěru (viz obr. 4.19). 

Pro způsob nastavování polohy pažby byl zvolen Mechanizmus 2, který byl rovněž 

zrekonstruován (viz obr. 4.20). Jde především o změnu umístění a zvětšení protiskluzové 

manipulační plochy. Pažba díky tomuto mechanizmu může zaujmout celkem 5 pozic. Další 

modernizačním doplňkem pažby je pružná polyuretanová botka pro částečnou absorpci 

sil od výstřelu. 

 

Obr. 4.19 – Výsuvná pažba 

 

Obr. 4.20 – Řez v oblasti umístění polohovacího mechanizmu 
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Podpažbí, vůči základní variantě, bylo upraveno jen nepatrně. Došlo ke zmírnění 

sklonu úchopové části a doplnění o úchopy popruhu v přední části, po obou stranách. 

Podpažbí je rovněž vybaveno protiskluzovou úpravou povrchu a ventilačním drážkováním 

(viz obr. 4.21). 

Až doposud je jako základní materiál navržen některý druh tepelně odolného 

termoplastu nebo polyesterové licí nebo laminovací hmoty. Specifikace těchto materiálu 

je blíže určena v napěťové a deformační analýze (viz kapitola 5.3). 

 

Obr. 4.21 – Podpažbí s úchopy na popruh 

Na místo nadpažbí, oproti původní konstrukci zbraně, byl umístěn montážní systém 

(viz obr. 4.22). Skládá se ze tří profilů normalizovaných podle MIL-STD-1913 (viz kapitola 

2.2). Tyto profily jsou umístěny na levé, pravé a horní straně. Podobně jako u krytu 

pouzdra závěru, se počítá s umístěním mušky pevných mířidel na horním profilu 

montážního systému. Materiál pro tuto součást jsou navrženy lehké slitiny hliníku a jejich 

následná eloxace. 
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Obr. 4.22 – Montážní systém 

Poslední modernizovanou součástí je napínací páka. Je zachována její tvarová 

jednoduchost, ovšem v kontextu s tvarováním celého pažbení a je umístěna po obou 

stranách nosiče závorníku (viz obr. 4.23). Hlavní problémem je upevnění těchto pák. Proto 

je nutno vyrábět nosič závorníku společně s pákami jako jeden kus a nahradit tak původní 

nosič závorníku. Proto bude tato součást vyráběna ze stejného materiálu jako původní 

nosič závorníku. 

 

Obr. 4.23 – Nosič závorníku s dvěma napínacími pákami 
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Jednotlivé součásti zbraně jsou navrženy tak, aby se daly na Sa vz.58 osadit i bez 

odborného zásahu do základní konstrukce zbraně. 

4.6. Barevné řešení 

Základní barvou pažbení je černá barva, určená pro univerzální použití zbraně 

v jakémkoli prostředí. Dalšími barevnými variantami jsou barvy béžová a olivová. Béžová 

pro maskování v pouštních a polopouštních podmínkách, olivová pro maskování 

v oblastech s přítomností většího množství vegetace (viz obr. 4.24). 

 

Obr. 4.24 – Barevné varianty 
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5. Přechodová balistika, silové výpočty, napěťová a deformační 
analýza (metoda konečných prvků),  

5.1. Přechodová balistika 

Výpočty přechodové balistiky jsou provedeny za předpokladu použití náboje 

7,62x39 mm (náboj vz.43). Hmotnost střely ms je 8 g, rychlost střely vs v ústí hlavně je 

705 m . s-1 a hmotnost prachové náplně mp je 1,5 g. Hmotnost útočné pušky mz je 3100 g 

a rychlost vytékajících plynů vv je 700m . s-1. 

5.1.1. Stanovení impulsu zpětného rázu 

Hybnost střely [2] 

                                      

(5.1) 

Hybnost vytékajících prachových plynů [2] 

             
  
 
            

   

 
           

(5.2) 

Impuls v ústí hlavně [2] 

                              

(5.3) 

Impuls vytékajících prachových plynů [2] 

                                      

(5.4) 

Impuls zpětného rázu zbraně [2] 

                              

(5.5) 

5.1.2. Energie zpětného rázu a rychlost zákluzu 

Energie zpětného rázu [2] 

   
  
 

    
 

      

      
              

(5.6) 
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Rychlost zákluzu [2] 

   
  

  
 

     

    
                  

(5.7) 

5.2. Výpočet maximální síly od výstřelu 

Výpočet je proveden za předpokladu použití tormentačního náboje 7,62x39 mm a 

opření zbraně o pevnou podporu. Tormentační náboj, je zesílený náboj, který za 

normálních podmínek simuluje největší možné zatížení, které v provozu může nastat. 

Maximální tormentační tlak pmax je 370 MPa a ráže d je 7,62 mm. 

Plocha průřezu vývrtem hlavně 

                                  

(5.8) 

Maximální síly od výstřelu 

                                              

(5.9) 

Vzhledem k tomu, že celý děj probíhá ve velice krátkém čase, u Sa vz.58 je to necelá 

1ms, má působení této síly dynamický charakter (viz graf 4.1). 

Silový diagram 

Graf 4.1 Silový diagram 
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5.3. Napěťová a deformační analýza (metoda konečných prvků) 

Napěťová a deformační analýza je provedena pomocí softwaru Autodesk Inventor a 

to ve dvou polohách vysunutí pažby. Konkrétně v poloze úplného vysunutí a v poloze 

úplného zasunutí (viz obr. 5.2 a 5.3). 

5.3.1. Zavedení sítě 

Pro získání přesnějších výsledků bylo potřeba, oproti defaultnímu nastavení, síť 

zhustit (viz obr. 5.1). Mezi hlavní pozorovaná místa patří: čep polohovací páky, zub 

polohovací páky a vodící tyč pažby (otvor pro zub polohovací páky a krk vodící tyče 

pažby). 

 

Obr. 5.1 – Nastavení sítě 

 

Obr. 5.2 – Sestava s pažbou v zasunuté poloze 
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Obr. 5.3 – Sestava s pažbou ve vysunuté poloze 

5.3.2. Definování materiálů 

POLYLITE® 440-M850 – Laminační polyesterová pryskyřice (pažba, vodící tyč) 

[15] 

Hliník 6061 – AlMg1Si0, 6Cu0, 28Cr0,20 (polohovací páka) 
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Guma, silikonová (ramenní podpěra) 

 

Ocel uhlíková – 12 010.20 (čep polohovací páky, podpěry) 

 

5.3.3. Stanovení zatížení a okrajových podmínek 

Statická zatěžující síla byla určena na základě odborné konzultace. Má hodnotu 

F = 163 N a působí na plochu, která je ve finální sestavě spojena pomocí šroubu 

s pouzdrem závěru. 

V sestavách byly upraveny dotyky tak, aby byla zajištěna co nejrealističtější 

simulace. Konkrétně jde o zavedení posuvných vazeb, bez oddělení, mezi vodící tyč pažby, 

pažbu a polohovací páku pažby. 

5.3.4. Grafické zobrazení výsledků a popis výsledných hodnot 

V sestavě kdy je poloha pažby v zasunutém stavu (viz obr. 5.4), je relativně 

významně namáhána oblast dotyku pažby a dorazu na vodící tyči. Nicméně 

k maximálnímu napětí σmax = 2,034 MPa dochází na čepu polohovací páky (viz obr. 5.5) a 

to v oblastech, kde se čep ohýbá o hranu polohovací páky. 
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Obr. 5.4 – Namáhaná sestava s pažbou v zasunuté poloze 

 

Obr. 5.5 – Detail čepu namáhané sestavy s pažbou v zasunuté poloze 

U sestavy kdy je poloha pažby ve vysunuté poloze (viz obr. 5.6), je relativně 

významně namáhána oblast vodící tyče mezi pažbou a přírubovou částí vodící tyče. 

Maximální hodnoty jsou ale vypočítány opět na čepu polohovací páky (viz obr. 5.7), mají 

hodnotu σmax = 22.56 MPa a způsob namáhání je rovněž stejný jako v předešlém případě. 
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Obr. 5.6 – Namáhaná sestava s pažbou ve vysunuté poloze 

 

Obr. 5.7 – Detail čepu namáhané sestavy s pažbou ve vysunuté poloze 

Při zavedení sond do různých kritických oblastí, bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 

nepřekračují mez kluzu materiálu. Toto splňují i maximálně namáhané oblasti. Pevnost 

konstrukce pažby je vzhledem k zatížení vyhovující. 
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6. Výroba modelu – Technologie, materiály, postup výroby 

Pro výrobu modelu finální varianty byla zvolena metoda Rapid Prototyping 

s využitím systému FORTUS 360mc L (viz obr. 6.1). Tento sytém využívá technologii Fused 

Deposition Modelong, využívající 3D modelů vytvořených v některých modelovacích a 

konstrukčních programech (PTC Creo, Autodesk Inventor, DSS Catia, Rhinoceros). Základní 

stavební materiál modelu je polykarbonát (PC). Ten se, ve srovnání s ABS, vyznačuje 

lepšími mechanickými vlastnostmi a lepší tepelnou odolností. [16] 

 

Obr. 6.1 – Systém FORTUS 360mc L [16] 

Pro výrobu bylo potřeba jednotlivé části modelu patřičně upravit tak, aby výrobní 

systém nemusel pro jednotlivé oblasti součástí vytvářet podpory, na kterých by model 

teprve vyráběl. Tyto podpory by se totiž musely z modelu následně mechanicky odstranit. 

Po zhotovení bude těmito součástmi osazen delaborát Sa vz.58. 
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7. Závěr 

Při tvorbě této práce byly realizovány všechny předem stanovené cíle. Jde 

především o tvarovou sjednocenost a egonomickou modernizaci všech součástí pažbení. 

Ty byly navrženy postupně od skic, přes navrhování ve vybraných 3D programech 

(Rhinoceros, Autodesk Inventor, V-Ray, Adobe Phooshop, Adobe Illustrator) až po 

realizaci fyzických koncepčních modelů pro testování ergonomie. Práce je základem pro 

realizaci funkčního prototypu a jeho následného testování. 
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