
První díl plánovaného seriálu o v˘-
robû nábojÛ Sellier & Bellot vûnu-
jeme nábojÛm do brokovnic. Vzhle-

dem k jejich konstrukci musí v˘roba
zvládnout úplnû jiné materiály a tech-
nologické postupy, neÏ pfii v˘robû kulo-
v˘ch nábojÛ s mosaznou nábojnicí.

Hlavní rozdíl proti star‰ím brokov˘m
nábojÛm je v pouÏívan˘ch materiálech.
Nábojnice jsou pfieváÏnû z plastu, tradiãní
materiály jako papír a mosaz se pouÏívají
jenom v˘jimeãnû. Kování dna nábojnice
se dnes lisuje z ocelového plechu upra-
veného proti korozi pokovením mosazí,

niklem nebo chromem. Do plastÛ se
pfiidávají látky urychlující na denním
svûtle jejich rozpad na sloÏky, které ne-
jsou ‰kodlivé pro Ïivotní prostfiedí. Uza-
vfiení ústí nábojnice se bûÏnû provádí slo-
Ïením do hvûzdice. Zalemování a krytka
se pouÏívají jenom u nábojÛ s jednotnou
stfielou nebo s hrub˘mi broky. Plstûné
ucpávky a volnû sypané broky najdeme
ve speciálních provedeních nábojÛ, ob-
vyklé jsou plastové kontejnery na broky
spojené s ucpávkou.

V‰echny stroje, které vidíte na foto-
grafiích, pracují automaticky. Po sefiízení

stroje spoãívá hlavní práce obsluhy
v kontrole. Jinak by to pfii masové pro-
dukci ani ne‰lo. Pfii takov˘ch objemech
je samozfiejmû velmi dÛleÏitá kontrola
nejen hotov˘ch nábojÛ, ale i vstupních
materiálÛ a polotovarÛ. Tam, kde to je
proveditelné, probíhá kontrola také au-
tomaticky. Navíc se v pravideln˘ch in-
tervalech odebírají vzorky na kontrolu
parametrÛ, které se nedají zjistit bez ro-
zebrání nábojnice nebo hotového ná-
boje. DÛleÏitá je balistická laboratofi, ve
které se pravidelnû ovûfiují vlastnosti ho-
tov˘ch nábojÛ. �

Je v‰eobecnû známo, Ïe vla‰imská firma Sellier & Bellot je nejvût‰í v˘robce nábojÛ
v âeské republice. Stfielecká revue pravidelnû pí‰e o novinkách z Vla‰imi, ale uÏ hodnû
dlouho jsme nepsali o v˘robû nábojÛ. PoÏádali jsme proto generálního fieditele Ing. Radka
Musila, MBA, o moÏnost podívat se do v˘roby a na sérii fotografií pfiiblíÏit ãtenáfiÛm
práci v moderní muniãce. Díky spolupráci vedoucího marketingu Ale‰e Havlíka, kter˘
mûl na starost organizaci náv‰tûvy, a Ing. Josefa Pastorka, jenÏ nás provozem provázel,
jsme se s fotoaparátem dostali i do dílen, kam normálnû náv‰tûvy nesmûjí.
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brokov˘ náboj
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Zvenku vypadá jednodu‰e, ale ve válci na kon-
ci linky je nûkolik nastaviteln˘ch noÏÛ, které fie-
Ïou trubku na pfiesnou délku a sráÏejí hrany fiezÛ

Polyetylén se dá snadno barvit na rÛzné barvy
a odstíny

Hlavní ãásti brokové nábojnice: polotovar kování
dna, na kterém zatím není vytvarován vystupu-
jící okraj a lÛÏko pro zápalku je jenom naznaãe-
no, plastové dno nábojnice a dutinka

V˘roba brokov˘ch nábojÛ dnes zaãíná u tavicí
pece. Polyetylénov˘ granulát se zahfiívá, míchá
s barvivem a protlaãuje tryskou, která dává ta-
veninû podobu trubky.

V lázni s kontrolovanou teplotou dostává mate-
riál trubky poÏadované vlastnosti

V dal‰ím úseku stroje se trubka su‰í a prÛcho-
dem pfies disk s otvorem ve tvaru mnohora-
menné hvûzdice se povrch dráÏkuje. DráÏková-
ní podstatnû ulehãuje vyhození vystfielené ná-
bojnice z komory.
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