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Prohlášení 



Abstrakt 

ABSTRAKT 

V bakalářské práci je řešena problematika souvislosti mezi strukturou a odolností  

vůči únavovému poškození u oceli pro nápravy železničních kol. 

V  teoretické části jsou vysvětleny obecné charakteristiky náprav železničních kol, tepelné 

zpracování dané oceli a její odolnost vůči únavovému poškození, což je nezbytné  

pro následnou praktickou část.  

Praktická část se zabývá vyhodnocením strukturních a fraktografických charakteristik 

materiálu náprav železničních kol. Zkoušení bylo provedeno na vzorcích, které byli odebrány 

z tyčí hladkých a vrubovaných. Poté se posoudila mikročistota, mikrostruktura a fraktografie 

daných zkušebních vzorků. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Náprava železničních kol, ocel 15 130, mikrostruktura, únavové poškození 

 

ABSTRACT 

In the thesis, the issues relating to the structure and resistance to fatigue damage in steel axles 

for railway wheels. In the theoretical section explains the general characteristics of railway 

wheels, axles, heat treatment of the steel and its resistance to fatigue damage,  

which is necessary for subsequent practical.  

The practical part deals with the evaluation of structural and fractographic characteristics  

of the material axles of railway wheels. Testing was performed on samples that were taken 

from smooth and notched bars. Then assess purity, microstructure and fractography of the test 

samples. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Historicky první železnice na světě byla postavena v 6. stoletím před naším letopočtem  

v dnešním Řecku. Navzdory svému názvu nepoužívala železnice na začátku svých dějin 

kolejnice kovové, ale dřevěné. Klasická železniční doprava s parními lokomotivami má své 

počátky již v první třetině 19. století. Za dobu své existence přepravila stamiliardy tun zboží  

a stamiliardy cestujících, což napovídá o důležitosti železniční dopravy.  

Tradiční koncept využívá pro nesení a vedení železničního vozidla po kolejích dvojkolí. 

Dvojkolí určené pro železniční vozy prošlo velkým vývojem. Nemalou zásluhu na tom má   

železniční inženýr August Wöhler, který se snažil nalézt podstatu lomů náprav a objevil 

závislost mezi životností a proměnlivým zatížením.   

V této práci bude zjednodušeně popsána náprava železničních kol, její výroba a využití.  

Dále budou charakterizovány konstrukční materiály pro jejich výrobu, chemické složení  

a mechanické vlastnosti. V experimentální části budou u oceli 15 130 dvě zvolené varianty 

tepelného zpracování charakterizovány pomocí provedení vybraných laboratorních technik. 

[1, 2] 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPRAV ŽELEZNIČNÍCH KOL 

Náprava železničních kol je nosník válcového tvaru, který má odstupňované průměry dle 

funkce a namáhání jednotlivých míst. Zjednodušeně lze říct, že se jedná o odstupňovanou 

válcovitou hřídel. Slouží jako spojovací prvek k upevnění obou kol a k udržení jejich 

předepsaného rozchodu. Náprava spolu s dvěma koly nalisovanými na nápravě tvoří 

konstrukční a funkční celek, tzv. dvojkolí, které je zobrazeno na obr. 1. [2, 3]  

 

Obr. 1: Dvojkolí. [2] 

2.1 Základní části nápravy 

Náprava má několik hlavních částí. Na obr. 2 je znázorněna nejjednodušší a nejběžnější 

varianta železniční nápravy. U propracovanějších železničních náprav bývají mezi sedly kol 

navíc čepy pro brzdové kotouče, místo pro převodovou skříň nebo ozubená kola nápravových 

ložisek. [3]   

 

Obr. 2: Části nápravy. [3] 

 Ložiskové čepy- slouží pro nasazení nápravových ložisek. Rozlišujeme dvojkolí s čepy 

vnějšími a vnitřními.  

Vnitřní čepy se nacházejí mezi koly. Díky vnitřnímu uložení je náprava kratší  

a tím i lépe přenáší působení zatěžujících síl. Nevýhoda vnitřního uložení ložisek  
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na ložiskových čepech je především v jejich údržbě. Pokud je nutné ložisko vyměnit, 

nemusí se demontovat kolo z nápravy. Z tohoto důvodu jsou používány čepy vnější. 

V dnešní době už lze ale vyrábět i ložiska taková, kde není nutná fyzická kontrola  

ani domazávání a jsou bezporuchová po celou dobu své životnosti. Jedná se však 

většinou o speciální vozidla. 

 Sedla těsnicích (opěrných) kroužků- těsní nápravová ložiska proti vnikání prachu  

a vody. Mají větší průměr než ložiskové čepy, které v sedla kroužků plynule přechází 

směrem ke středu nápravy. Plynulé přechody mezi částmi nápravy s různými průměry 

jsou důležité z hlediska snížení koncentrace ohybového napětí. V případě ostrých hran 

by při zatížení nápravy bylo toto napětí nebezpečné. 

 Sedla kol- slouží pro nalisování kol, případně i brzdových kotoučů a částí pohonu. 

Pokud ale nejsou na nápravě brzdové kotouče, jsou sedla kol částí nápravy s největším 

průměrem. 

 Dřík- tvoří většinu nápravy. Jedná se o její volnou střední část. [2, 3]   

2.2 Dělení náprav 

Podle průřezu lze rozdělit nápravy na plné z jednoho kusu oceli a na nápravy duté. Výhodou 

dutých náprav je nižší hmotnost a snadná defektoskopie, což zahrnuje kontrolu ultrazvukem  

a detekci trhlin v kritických místech, např. pod lisovanými spoji, důležitou jak ve fázi výroby, 

tak ve fázi provozu. Dále můžeme dělit nápravy podle nápravového zatížení a jmenovitých 

rozměrů na nápravy typu A a na nápravy typu B. [2, 5]  

 

• Náprava typu A- pro nápravová zatížení max. 20 tun a max. rychlost 120km/h. Průměr 

sedla kola je 185 mm, průměr čepů 120 mm nebo 130 mm. Provedení tohoto typu 

nápravy je ukázáno na obr. 3.  

 

Obr. 3: Náprava typu A. [2] 

• Náprava typu B- pro nápravová zatížení max. 20 tun při max. rychlosti 120km/h  

a pro nápravová zatížení max. 22,5 tun při max. rychlosti 100 km/h. Průměr sedla kola 
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je 200 mm, průměr čepů 130 mm. Provedení nápravy typu B je ukázáno  

na obr. 4. [2, 3]   

 

Obr. 4: Náprava typu B. [2] 

2.3 Výroba náprav 

Vstupním materiálem pro výrobu náprav jsou válcované předvalky z jednoho kusu vakuované 

oceli požadované jakosti. Průřez předvalků bývá většinou kruhový, nápravy jsou ale také 

kovány z předvalků čtvercového průřezu, osmibokých ingotů, taktéž i ze silnostěnných 

bezešvých trubek v případě dutých náprav. Rozměry a hmotnost předvalku se již určují 

s ohledem na konkrétní typ nápravy. 

Výroba náprav zahrnuje několik stádií:  

• vstupní kontrolu, 

• kování, 

• tepelné zpracování, 

• mechanické zkoušky. 

Předvalek nesmí vykazovat vnitřní vady jako dutiny, vločkovité trhliny nebo vměstky. 

Drobné povrchové vady mohou být jen takové velikosti, aby je bylo možno odstranit např. 

vypálením. 

Po ohřátí polotovaru na tvářecí teplotu je vykován na kovacích lisech základní tvar nápravy. 

Náprava dále prochází řízeným tepelným zpracováním pro dosažení žádaných mechanických 

vlastností. Následuje kontrola rozměrových a materiálových charakteristik. V poslední fázi  

je náprava opracována např. broušením nebo soustružením. Způsob výroby je dán požadavky 

odběratele, možnostmi výrobního podniku nebo tradicí. [3, 4, 6, 7]   
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2.4 Konstrukční materiál pro nápravy železničních kol 

Železniční náprava je nejvíce namáhanou částí železničního vozu, a proto je nutné,  

aby materiál, ze kterého je vyrobena, byl pevný, tuhý a pružný. Pro tyto účely se v praxi 

běžně používá ocel třídy 15, a to 15 130.1 (normalizačně žíhaná) nebo 15 130.6 (zušlechtěná). 

Výjimečně lze jako náhradu za 15 130 použít nízkolegovanou ocel 15 230.1. [2, 4] 

2.4.1 Ocel 15 130 

Ocel 15 130 je konstrukční nízkolegovaná chrom-molybdenová ocel pro zušlechtění,  

která je známá taktéž pod mezinárodním označením 25CrMo4. V tabulce 1 jsou uvedeny 

z jiných norem některé ekvivalenty pro tuto ocel. [8, 9, 10] 

 

DIN  AISI - SAE ČSN  ISO EN  W. Nr. 

25CrMo4 4130 15 130 25CrMo4 25CrMo4 1.7218 

Tab. 1: Ekvivalentní značení oceli 15 130. [11] 

 

• DIN – Deutches Institut Für Normumg: Německý institut pro normalizaci. 

• AISI – American Iron and Steel Institute: Americký institut železa a oceli. 

• SAE – Society of Automotive Engeneers: Sdružení automobilových inženýrů. 

• ČSN – Česká technická norma. 

• EN – Evropská norma. 

• ISO –  Organization for Standardization: Mezinárodní organizace pro normalizaci.  

• W. Nr. – Číselné značení oceli. [11] 

Můžeme se také setkat se specifickým značením ocelí, která usnadňují komunikaci  

mezi dodavatelem a zákazníkem. Značení již obsahuje popis úpravy materiálu nebo normu,  

která je upřesněna v technických listech. Např. pro A1N, A4T, EA4T(25CrMo4) – počáteční 

písmeno E znamená, že daný typ oceli odpovídá nové evropské normě. Písmena na konci 

znamenají, jaké tepelné zpracování oceli proběhlo. N- ocel byla normalizačně žíhána, T- ocel 

byla kalena a popouštěna. [12, 13] 
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Ocel 15 130 je vhodná ke kalení ve vodě i v oleji. Má příznivé hodnoty vrubové 

houževnatosti i při vysoké pevnosti. Ocel má zvýšenou odolnost proti popouštění a dá  

se používat i za zvýšených teplot, cca do 500°C. Výhodou je také její nenáchylnost 

k popouštěcí křehkosti, dobrá obrobitelnost a svařitelnost. Použití této oceli se uplatňuje  

u vysoce namáhaných dílů a všude tam, kde je žádoucí kombinace vysoké pevnosti a vyšší 

houževnatosti. Nejvíce se využívá na strojní součásti dopravních zařízení a prostředků, 

konstrukční díly nebo na spojovací součásti používané za vyšších teplot. [10, 11, 16] 

2.4.2 Chemické složení oceli 15 130 

Požadované chemické složení oceli je uvedeno níže v tab. 2. Hodnoty obsahů prvků 

  se vztahují na rozbor tavby. 

Chemické složení oceli 15 130 [hm.%] 

C Si Mn P S Cr Mo 

0,22-0,29 max 0,40 0,50-0,80 max. 0,035 max. 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 

Tab. 2: Chemické složení oceli 15 130. [10] 

2.4.3 Mechanické vlastnosti oceli 15 130 

Mechanické vlastnosti náprav v tabulce 3 odpovídají zušlechtěnému stavu oceli 15 130. 

Jednotlivé hodnoty mechanických vlastností závisí na velikosti (průměru) referenčního 

vzorku, odebraného v souladu s normou ČSN EN 10083-3: 2007. 

Mechanické vlastnosti oceli 15 130  

Průměr 

d  

[mm] 

Mez kluzu 

Rp0,2min. 

[MPa] 

Mez pevnosti 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A min. 

[%] 

Kontrakce 

Z min. 

[%] 

d≤16 700 900-1100 12 50 

 16<d≤40 600 800-950 14 55 

 40<d≤100 450 700-850 15 50 

100<d≤250 400 650-800 16 60 

Tab. 3: Mechanické vlastnosti oceli 15 130. [9, 10] 
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2.4.4 Vliv legujících prvků na vlastnosti oceli 

Nelegované oceli nemohou splnit všechny požadavky na mechanické vlastnosti. Pokud  

je vyžadována vysoká mez kluzu a dobrá plasticita, vyšší prokalitelnost, mez únavy a tečení, 

nízká přechodová teplota, je třeba použít oceli legované. Konstrukční nízkolegované  

i vysokolegované oceli se legují hlavně manganem, křemíkem, niklem, chromem, 

molybdenem nebo vanadem. Podrobněji jsou níže popsány pouze hlavní přísadové prvky 

nízkolegované chrom-molybdenové oceli 15 130. [10, 14] 

• Chrom 

Feritotvorný prvek chrom je nejčastější přísadou konstrukčních nízkolegovaných ocelí  

na zušlechťování, protože je poměrně levný a příznivě ovlivňuje mnoho vlastností. Část 

chromu je rozpuštěna ve feritu, část se vyloučí ve formě karbidů, označovaných  

jako chromový cementit, který je mnohem tvrdší než karbid železa. Proto chrom způsobuje 

zvýšení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení a u konstrukčních ocelí zvýšení meze kluzu  

a pevnosti. U nízkolegovaných ocelí na zušlechťování se využívá chromu ke zvýšení 

prokalitelnosti, které je ale podmíněno rozpuštěním karbidů chromu při austenitizaci. 

Prokalitelnost totiž zvyšuje pouze chrom rozpuštěný v austenitu. Nerozpuštěné karbidy 

působí totiž jako krystalizační zárodky, které prokalitelnost naopak snižují. [15, 16] 

• Molybden 

Molybden je taktéž feritotvorný prvek, středně karbidotvorný. Už jen malá přísada molybdenu 

zvyšuje prokalení, proto se přidává na rozměrné součásti. Dále příznivě působí na 

obrobitelnost zušlechtěné oceli, zmenšuje také její náchylnost na hrubnutí struktury přehřátím 

a činí ocel lépe svařitelnou, odstraňuje vysokoteplotní popouštěcí křehkost a zlepšuje mez 

tečení ocelí za vyšších teplot. Molybden se ale díky své vysoké ceně používá pouze tam, 

 kde jej nelze nahradit jiným levnějším prvkem. [15, 16] 
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3 ZUŠLECHŤOVÁNÍ OCELÍ 

Zušlechťování je soubor postupů tepelného zpracování, které se provádí u konstrukčních ocelí 

pro zlepšení mechanických vlastností a struktury materiálu. Díky kombinaci řízeného ohřevu 

nad teplotu Ac3, kalení a popouštění na vyšší teploty se tak dosahuje vysoké pevnosti, meze 

pružnosti, vhodné meze únavy a zároveň vysoké houževnatosti materiálu. S rostoucím 

obsahem uhlíku v železe teplota A3 klesá podle křivky GOS, jak je vidět na obr. 5.   

Tato křivka je tudíž křivkou počátku přeměny austenitu ve ferit. Přeměna končí při 

eutektoidní teplotě A1, při níž se při rovnovážném ochlazování veškerý austenit změní na 

perlit. [15, 16, 18] 

 

Obr. 5: Rovnovážný diagram soustavy Fe-C. [18] 

3.1 Tepelné zpracování nápravy železničních kol 

Tepelné zpracování, při kterém dochází ke změně struktury, může probíhat ve dvou směrech. 

Je-li struktura v nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení 

termodynamické rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe3C. Tyto postupy se souhrnně 

označují jako žíhání. Druhou skupinou procesů je vytváření nerovnovážných struktur, které 

vznikají rychlým ochlazením. Tyto procesy se označují jako kalení. 



Zušlechťování ocelí 

 - 10 -  

Tepelné zpracování kovaných náprav je ovlivněno několika faktory. Nejdůležitější z nich jsou 

chemické složení oceli, rozměry a hmotnost tělesa, podmínky kalení a popouštění. Nápravy 

bývají zpracovány normalizačním žíháním nebo kalením a popouštěním. Pro procesy žíhání 

 je typická velmi malá rychlost změn teploty, čímž vznikají struktury blízké rovnovážným. 

Změny struktury při žíhání jsou spojeny s fázovými přeměnami, které jsou označovány jako 

žíhání s překrystalizací. Pokud dochází pouze ke změnám v uspořádání fází, jedná se o žíhání  

bez překrystalizace. Kalení se provádí tak, že se ocel ohřeje na teplotu nad A3, poté následuje 

výdrž na teplotě a rychlé ochlazení na pokojovou teplotu. Po kalení následuje popouštění, 

 tj. ohřev na teplotu pod A1, výdrž a ochlazení. [15, 18, 19] 

3.1.1 Normalizační žíhání 

Normalizační žíhání je označováno také jako normalizace, což je proces, kdy materiál 

rovnoměrně ohřejeme 30 až 50°C nad teplotu A3 (viz obr. 6) a následně ochlazujeme většinou 

na klidném vzduchu. Je také možné pozvolné ochlazování. Normalizační žíhání patří  

mezi žíhání s překrystalizací. [15, 18, 19] 

 

Obr. 6: Oblasti žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C: A: žíhání na snížení pnutí,  

B: rekrystalizační, C: na měkko, D: normalizační, E: homogenizační. [19] 

Normalizační žíhání se používá převážně u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, jako jsou 

výkovky nebo odlitky, za účelem zjemnění austenitického zrna. Je tak zajištěno zjemnění 

hrubozrnné struktury, vzniklé předchozím tepelným a mechanickým zpracováním. Žíhání  
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se ale využívá především jako mezioperační proces, obvykle se tímto postupem nedosahuje 

výsledných užitných vlastností materiálu. [15, 18] 

3.1.2 Kalení a popouštění 

Cílem kalení je dosažení nerovnovážného stavu oceli a vznik struktury nejlépe martenzitické. 

Účelem je tedy zvýšit tvrdost oceli a zajistit příznivý poměr pevnosti a houževnatosti. 

Náprava se ohřeje min. 30°C až 50°C nad AC3 a po předepsané výdrži na kalicí teplotě 

 se ocel rychle zakalí do vody, kde austenit transformuje na martenzitickou nebo bainitickou 

strukturu. Popouštění je ohřev kaleného materiálu na teploty nižší než AC1, poté následuje 

výdrž na teplotě a následně se materiál ochladí vhodnou rychlostí. Účelem popouštění  

je snížit vnitřní pnutí po kalení a dosáhnout žádoucích mechanických vlastností. [15, 18] 

3.1.2.1 Způsoby kalení 

Volba způsobu kalení závisí na více faktorech, a to především na požadovaných vlastnostech, 

tvaru a velikosti kaleného předmětu a na druhu použité oceli. Podle varianty ochlazování 

kaleného předmětu se volí kalicí médium. Při plynulém ochlazování jsou předměty kaleny  

ve studené lázni, při přetržitém kalení se používá dvou prostředí o pokojové teplotě a rozdílné 

intenzitě chlazení, nebo teplá lázeň. Cílem kalení je snížit úroveň vnitřního pnutí a zabránit 

tak vzniku kalicích trhlin. 

Martenzitické kalení do studené lázně se provádí do oleje, vody nebo na vzduchu. Jedná 

 se o nejčastější používaný a nejjednodušší způsob kalení. Výhodou je především 

technologická nenáročnost a nízká cena. Naopak významným nedostatkem je vysoká úroveň 

vnitřních pnutí, hlavně po kalení do vody, která mohou vést až k praskání kalených předmětů. 

Přerušované kalení probíhá nejprve při rychlém ochlazení nad teplotu MS (začátek tvorby 

martenzitu), které zabrání perlitické přeměně, a poté je těleso vloženo do mírnějšího 

ochlazovacího média, většinou v kombinaci voda-olej, voda-vzduch nebo olej-vzduch.  

Tam proběhne žádoucí martenzitická přeměna. Toto kalení se využívá většinou  

u velkorozměrových a složitějších výrobků, které vyžadují intenzivnější chlazení.  

Termální kalení je ochlazení v lázni o teplotě málo vyšší, než je MS. Na této teplotě proběhne 

dostatečná výdrž, která zaručí vyrovnání teplot mezi povrchem a středem kaleného předmětu, 

a tím se sníží teplotní pnutí. Poté, po ochlazení předmětu na vzduchu, dojde k martenzitické 

přeměně. 
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Po všech způsobech kalení, kde převládá výsledná martenzitická struktura, následuje 

popouštění zakalených součástí. [15, 18, 28] 

3.1.2.2 Popouštění 

Popouštění se skládá z ohřevu na teploty nižší než A1, výdrže na teplotě a z ochlazování 

vhodnou rychlostí. V praxi se používá většinou prodlevy dvě hodiny. Popouštění by mělo 

následovat ihned po zakalení, protože nerovnovážné fáze, tj. martenzit a zbytkový austenit, 

prochází změnami, jejichž průběh závisí na složení oceli, na době a teplotě popouštění.  

V určitých oblastech popouštěcích teplot není doprovázen pokles pevnostních charakteristik 

odpovídajícím zvýšením houževnatosti. Tento pokles houževnatosti je označován  

jako popouštěcí křehkost. Ta vzniká precipitací karbidů a segregací příměsí na hranice zrn. 

Reálné hodnoty houževnatosti mohou být u některých ocelí výrazně nižší, než by odpovídalo 

tendenci jejich růstu s rostoucí teplotou popouštění. Nízkoteplotní popouštěcí křehkost, 

vyskytující se při teplotách kolem 300°C, je neodstranitelná. Při teplotách 450-500°C dochází 

k vysokoteplotní popouštěcí křehkosti. Lze ji omezit rychlým ochlazením oceli  

po popouštění. Podle výšky popouštěcí teploty se rozlišuje popouštění při nízkých a vyšších 

teplotách. 

Popouštění při nízkých teplotách se uskutečňuje zpravidla v rozmezí teplot 100 až 300°C. 

u Cílem je snížit hladinu vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu a zachovat 

vysokou tvrdost součástí. Používá se především u nástrojových ocelí nebo u cementovaných 

výrobků apod. Předměty se popouští ve vařící vodě, v teplé olejové lázni, v solných lázních 

nebo také v elektrických pecích. 

Popouštění při vysokých teplotách, obvykle v rozmezích 400 až 650°C, se používá k dosažení 

optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti a plasticity. Uvedenou kombinaci 

vlastností zaručuje feriticko-cementitická struktura. [15, 18, 28] 

3.1.2.3 Stádia popouštění 

Popouštění ocelí lze rozdělit do čtyř stádií, jejichž teplotní intervaly nejsou definitivní  

a jednotlivá stádia se mohou překrývat. 

V I. stádiu popouštění (od 100°C do 200°C) se rozpadá tetragonální martenzit  

na nízkouhlíkový kubický martenzit a na přechodný hexagonální karbid. Tato přeměna 

 je spojena se zmenšením měrného objemu. Koherentní karbid precipituje přednostně  

na hranicích útvarů, má vytvrzující účinek a kompenzuje pokles tvrdosti.  
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II. stádium popouštění (200 až 280°C) lze spojovat s rozpadem zbytkového austenitu na ferit 

a karbidy, v uhlíkových ocelích na ferit a cementit. Tato přeměna je doprovázena růstem 

měrného objemu, uvolněním tepla a snížením úrovně vnitřních pnutí. Tvrdost oceli klesá 

rovnoměrně, ale houževnatost se nezvyšuje.  

Ve III. stádiu popouštění (300 až 400°C) se rozpadá martenzit na ferit, současně se tvoří 

cementit, čímž se snižuje obsah uhlíku v matrici. S rostoucí teplotou popuštění tyčinky 

cementitu hrubnou, postupně se mění jejich tvar na globulární. Matrice je ochuzena o uhlík  

a jehlicovitá struktura matrice se v důsledku zotavení a rekrystalizace mění na polyedrickou. 

Výsledkem změn v 3. stádiu popouštění je feriticko-cementitická struktura, tzv. sorbit. 

Hodnoty tvrdosti a pevnosti poklesly za současného zvýšení tvárnosti a houževnatosti. 

IV. stádium popouštění (450°C až 600°C) je charakterizováno změnou velikost karbidů  

a růstem feritických zrn. Nadále roste tvárnost a také vrubová houževnatost. Při vysokých 

teplotách se malé karbidy rozpouštějí ve feritu a velké rostou, dochází ke srážení karbidů, 

 tzv. koagulaci. Zhrublá sorbitická struktura je označována jako zrnitý perlit.  [18, 28] 

3.1.3 Tepelné zpracování oceli 15 130 

Doporučené postupy tepelného zpracování pro ocel 15 130 jsou uvedeny v tabulce 4. 

Zpracování Teplota [°C] Postup 

Normalizační žíhání 870-900 Ochlazování na vzduchu 

Žíhání na měkko 700-740 Pomalé ochlazování v peci, asi 4 hod. 

Kalení 
830-860 Voda 

850-880 Olej 

Popouštění 530-690 Ochlazování na vzduchu 

Tab. 4: Tepelné zpracování oceli 15 130. [10] 
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4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ 

4.1 Úvod do únavového poškození materiálu 

Únava materiálu je označována také jako postupný proces změn vlastností  

a stavu materiálu, vyvolaný proměnným opakovaným mechanickým nebo tepelným 

namáháním. Maximální napětí je menší ve srovnání s mezí pevnosti i mezí kluzu, v materiálu 

se začíná hromadit únavové poškození, což se projeví makroskopickým vznikem a šířením 

trhlin.  Konečným efektem tohoto jevu je vznik únavového lomu, který většinou iniciuje  

na povrchu materiálu a má charakteristickou lomovou plochu. [20, 21] 

Únava materiálu má nepříznivý vliv na životnost konstrukcí. Životnost se výrazně snižuje  

a v mnoha případech to vede k nebezpečným haváriím, což má za následek materiální škody, 

dokonce i ztráty lidských životů. 

Faktory, ovlivňující únavové porušení, jsou hlavně historie zatížení, konfigurace detailů  

a vlastní napětí. [21] 

4.1.1 Křivka únavy 

Vnímání únavy materiálu jako velkého problému začalo v polovině 19. století,  

když se rychlým tempem rozvíjela železniční doprava. Vznikala hromadná porušení dílů, 

které byly vystaveny účinkům cyklického zatížení. Jako odezva na projev pracovních lomů  

je tak potřeba stanovit v laboratořích mechanické charakteristiky, sloužící pro výpočet 

cyklicky zatěžovaných dílů. S tímto problémem začal experimentovat německý železniční 

inženýr August Wöhler, jenž uskutečnil první systematické výzkumy únavy. Zabýval  

se zkouškami náprav železničních kol a také zkouškami cyklického zatěžování zkušebních 

těles různých materiálů na ohyb, krut a osové namáhání. Výsledky zaznamenal jako křivky  

do diagramu. Vznikla tak dodnes známá jedna ze základních únavových charakteristik, 

 tzv. Wöhlerova křivka, označována taktéž jako S-N křivka, která je zobrazena na obr. 7, jako 

křivka a. Wöhlerova křivka udává závislost počtu cyklů do lomu Nf na amplitudě napětí σa 

(při daném středním napětí).  Únavový proces má kumulativní charakter, kdy poškození roste 

s počtem zátěžných cyklů. Amplituda napětí σc se nazývá mez únavy. Nedochází již při ní 

k lomu ani při vysokém počtu cyklů. [21, 22] 
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Obr. 7: Schematická Wöhlerova křivka. σmax – maximální napětí, σa – Amplituda napětí,  

σmin – minimální napětí, σm – střední napětí, σ – rozkmit napětí. [24] 

 

V případě křivky b nelze stanovit mez únavy standardně. Životnost materiálů se tak musí 

stanovit smluvně určitým počtem cyklů do lomu, např. Nc = 10
7
 cyklů. To pak odpovídá 

příslušné amplitudě napětí, nazývané též časovaná mez únavy σNc. Křivka b klesá s rostoucím 

počtem cyklů, a tím dochází k porušení při konečném počtu cyklů pro všechny hodnoty 

amplitud napětí. Toto chování je typické pro kovy a slitiny s mřížkou fcc. [21, 22] 

4.1.2 Stádia únavového procesu 

Existence únavy kovů je závislá a vymezená cyklickou plastickou deformací. Amplituda 

cyklické plastické deformace na mezi únavy je bez ohledu na typ materiálu řádu 10
–5

. 

Jednosměrná a neopakovaná deformace nevede téměř k žádným změnám ve struktuře  

ani vlastnostech materiálu. Teprve až při několikanásobném opakování i velmi malé plastické 

deformace, kdy běžně ji lze spíše považovat za elastické zatěžování, dochází k nahromadění 

únavového poškození, končícího únavovým lomem. Na rozdíl od elastické deformace, 

plastická deformace vede k nevratným změnám struktury a v důsledku toho i k nevratným 

změnám ve vlastnostech materiálu. 

Co se týče únavového poškození v oblasti malých amplitud deformaci a extrémně vysokých 

počtů cyklů do lomu, není tak úplně jednoznačné řešení. Jde o pochopení všech mechanismů, 

které vedou k lokalizaci cyklické plastické deformace a následné iniciaci únavových trhlin. 

Protože procesy při cyklickém namáhání jsou různorodé a na odhad životnosti materiálu 
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neexistuje obecná metoda, nezbývá než se zabývat základními zákonitostmi cyklické 

deformace a vývoje poškození při únavě. Z důvodu lepší identifikace částí únavového procesu 

byla vytvořena stádia únavové životnosti krystalických materiálů.  

Tři časově následující a částečně se překrývající stádia vznikla na základě typů nevratných 

změn, způsobených cyklickou plastickou deformací, a jsou následující: 

a. Stadium změn mechanických vlastností – Dochází ke změnám v celém objemu 

zatěžovaného kovu. Mění se hustota i konfigurace mřížkových poruch a následkem 

toho i mechanické vlastnosti. 

b. Stadium nukleace trhlin – Trhliny nukleují v povrchových vrstvách, díky koncentraci 

plastické deformace. 

c. Stádium šíření trhliny – Procesy se lokalizují jen do malé části objemu, kde na čele 

trhliny dochází k vysoké koncentraci cyklické plastické deformace, tvoří se plastická 

zóna, která vymezuje podmínky šíření trhliny. [22, 23] 

Na schematickém obr. 8 lze pozorovat výše popsaná stádia životnosti. Samotná křivka 

životnosti charakterizuje konec třetího stádia. Hranice mezi jednotlivými stádii nelze 

jednoznačně definovat. Je to spíše otázka konvence, kde určitá délka trhliny v určitém stádiu 

začíná a kde končí.  Vše závisí na materiálu, geometrii materiálu, typu zatěžování nebo vlivu 

prostředí. [22] 

 

Obr. 8: Stádia únavového procesu. [22] 
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4.1.3 Druhy únavového namáhání 

Jedná se opět o užitečnou konvenci, kdy na základě dlouhodobých výzkumů únavového 

poškození lze říci, že se únava vztahuje na dvě rozdílné oblasti napětí a deformace, podle 

odlišnosti v chování materiálu při nízkém nebo vysokém stupni zatěžování. Únavu lze tedy 

dělit na vysokocyklovou a nízkocyklovou, jak je znázorněno na obr. 9. 

• Únava vysokocyklová (HCF – high cycle fatigue)  

V této oblasti je při cyklickém zatěžování deformace pružná v okamžiku každého cyklu. 

Hodnoty nominálního napětí jsou nízké, naopak hodnoty počtu cyklů do porušení vysoké,  

tj. vysoká životnost. Pro popis vysokocyklové únavy stačí Wöhlerova křivka.  

Jako příklad takto zatěžovaných materiálů lze uvést rotující a kmitající součásti motorů atd.  

• Únava nízkocyklová (LCF – low cycle fatigue) 

Po dobu každého kmitu při cyklickém zatěžování dochází k určité plastické deformaci. 

Životnost materiálu tak klesá, tj. počet cyklů do únavového porušení je nízký. Příkladem 

mohou být součásti podrobené občasnému přetížení nebo součásti turbín. 

Počet kmitů do lomu při vysokocyklovém namáhání je v řádu 10
5
 kmitů a výše,  

při nízkocyklovém namáhání 10
4
 a méně. 

• � Bezpečné namáhání 

Za mezní stav namáhání z hlediska počtu cyklů do lomu lze považovat bezpečné namáhání, 

které má nižší napětí než mez únavy σc, a tak nedojde k lomu ani při uplynutí smluvního 

počtu cyklů. U bezpečného namáhání se hodnota cyklů pohybuje v řádech 10
6
, 10

7
 až 10

9 

 pro náročnější aplikace. [21, 22, 24] 

 

Obr. 9: Druhy únavy. [25] 
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4.2 Únava náprav železničních kol 

Náprava železničního dvojkolí je nejvýrazněji namáhaná část kolejového vozidla. Během 

provozu kolejových vozidel dochází k vibracím, které způsobují proměnlivost zatížení. 

Nápravy přenáší veškeré síly mezi skříní vozidla a koly, tj. síly od hmotnosti vozu, síly  

od hmotností komponent, které dvojkolí obsahuje, tak i síly, které vznikají při brzdění  

nebo v případě hnacích náprav i síly trakční. Silové působení je zjednodušeno na hnacím 

dvojkolí na obr. 10. 

 

Obr. 10: Schéma působení vnějších sil na dvojkolí. [2] 

 

Výsledné napětí je dáno superpozicí základních druhů namáhání, tj. tah, tlak, ohyb, krut  

a smyk. Síla G znázorňuje tíhu vozu nesenou nápravovými ložisky na vnější straně kola. 

Axiální síla F0 působí při průjezdu zatáčkami, brzdná síla FB je síla, která působí na nákolek 

 a zpomaluje tak rychlost vlaku. Krouticím momentem Mk jsou namáhány všechny nápravy, 

jak hnací, tak hnané. Hnané nápravy mají umístěny brzdové kotouče na nápravě. Nápravy 

hnacích vozů obsahují ozubená kola, přes která se přenáší krouticí moment z převodovky. 

Rozjíždění, jízda zatáčkami, přetížení v důsledku zkratu, to vše má za následek zvýšení 

krouticího momentu. U náprav se tak dominantně vyskytuje způsob namáhání, tzv. ohybem 

za rotace. [2, 26]   
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4.2.1 Zkoušení odolnosti vůči únavovému poškození – ohyb za rotace 

Navazuje se na poznatky již zmíněného Augusta Wöhlera a jeho křivku únavy, která popisuje 

závislost počtu cyklů na působícím napětí. Experimentálně je tak možné stanovit oblast trvalé 

„pevnosti“, tzn. maximální přípustné amplitudy napětí zaručující po dobu životnosti daného 

materiálu, že nedojde ke změně mechanických vlastností a vzniku únavových trhlin. Zkoušku 

ohybem za rotace dle Wöhlera si lze prohlédnout na obr. 11. [26, 27]   

 

Obr. 11: a) Únavová zkouška ohybem za rotace navržená Wӧhlerem.  

b) Místo nejčastějšího lomu náprav. [20]   

V současné době se ke zkouškám únavy železničních náprav používají jak zařízení s rotujícím 

ohybem, tak speciální resonanční stroje a elektrohydraulická zařízení. Jedná se např.  

o resonanční únavový stroj pro zkoušky náprav rotujícím ohybovým momentem. Dvě závaží, 

vážící přes dvě nebo tři tuny, jsou uloženy vinutými pružinami do rámu stroje. Mezi ně  

je upnuta zkoušená náprava. U spodního závaží je připojen vibrátor s elektrickým pohonem. 

Uprostřed délky nápravy jsou připevněny tenzometry jako zpětná vazba pro pohon vibračního 

zařízení. Další tři tenzometry umístěny na krajích a uprostřed nápravy slouží pro získání 

měřených hodnot. Velikost ohybového momentu lze měnit plynule, a tím se dá docílit 

simulace různého zatížení železničních náprav. [26, 27] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Charakteristika zkušebních vzorků 

Pro praktická měření byly vybrány vzorky ze zlomených únavových tyčí z náprav 

železničních kol, oceli EA4T dle EN 13 261 (25CrMo4 dle ČSN 415 130) po normalizačním 

žíhání, kalení a popouštění. Pro tahovou a únavovou zkoušku byl proveden odběr z náprav 

rovnoběžně s podélnou osou nápravy co nejblíže povrchu. Odběry vzorků byly označeny 

pořadovými čísly 178 a 181. 

Zkušební vzorek č. 178 se tepelně zpracoval následujícím způsobem: Normalizační žíhání  

i následující náhřev na kalení se uskutečnily za stejných časových i teplotních podmínek. 

Jednotlivé procesy probíhaly 6 hodin při teplotě 880°C. Dále se vzorky kalily  

do vody o teplotě 40°C po dobu 12-ti minut. Posledním krokem bylo 6-ti hodinové 

popouštění při teplotě 610°C.  

Zkušební vzorek č. 181 byl normalizačně žíhán za stejných podmínek jako vzorek předešlý, 

avšak další kroky tepelného zpracování se lišily následovně: náhřev na kalení 6 hodin  

při teplotě 860°C, kalení 16 minut na teplotu okolí (40°C) a popouštění 6 hodin  

při  teplotě 590°C. 

5.1.1 Tahová zkouška 

Pro tahovou zkoušku byly vzorky odebrány co nejblíže povrchu průřezu nápravy. Výstupem 

pak bylo získání mechanických hodnot (Rp0,2 - smluvní mez kluzu, Rm - mez pevnosti 

 a A - tažnost), jak je uvedeno v tab.5. Všechny naměřené hodnoty odpovídaly hodnotám 

požadovaným pro tento typ materiálu. 

 

Poř. č. nápravy Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

178 632 774 20 

181 659 795 20 

Tab. 5: Mechanické vlastnosti zkušebních tyčí. 
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5.1.2 Únavová zkouška 

Pro zkoušení odebraných vzorků byly použity dva typy tyčí, hladké a vrubované. Amplituda 

napětí σa a počet cyklů do lomu Nf testovaných tyčí jsou uvedeny v tabulce 6.  

 

Poř. č. vzorku Typ tyče σa [MPa] Nf [cyklů] 

178 
10 Hladká 388 >10 000 000 

33 Vrubovaná 265 584 600 

181 

17 Hladká 390 >10 000 000 

24 Vrubovaná 245 627 400 

Tab. 6: Únavové vlastnosti zkušebních tyčí. 

 

Výsledky únavových zkoušek meze únavy materiálu EA4T (oceli 15 130) na tyčích jsou 

uvedeny v tab. 7. Jedná se o limitní hodnoty meze únavy pro hladké tyče RfL a meze únavy 

pro vrubované tyče RfE (V-vrub o hloubce 0,1mm). Limity se řídí dle normy EN 13 261. 

Poměr limitních hodnot mezí únavy hladkých a vrubovaných tyčí RfL/RfE je označován 

 jako mez vrubové citlivosti meze únavy a neměl by překračovat hodnotu 1,63. Mez únavy 

byla statisticky stanovena dle ISO 12 107 (metoda „Staircase“). Hodnota s značí směrodatnou 

odchylku. Z tab. 7 je zřejmé, že u nápravy 181 byla mírně překročená mez vrubové citlivosti. 

 

Poř. č. 

nápravy 

Jakost 
RfL 

hladké tyče 

RfE 

vrubované tyče 

RfL/RfE 

EA4T 350 N/mm² 215 N/mm² 1,63 

181 
Výsledky zkoušky 

Staircase 

394,69 N/mm² 

s=7,75 

241,25 N/mm² 

s= 3,82 
1,636 

178 
Výsledky zkoušky 

Staircase 

379,06 N/mm² 

s=9,27 

260,31 N/mm² 

s= 4,71 
1,456 

Tab. 7: Výsledky únavových zkoušek meze únavy zkušebních tyčí. 
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5.2 Výsledky hodnocení 

5.2.1 Mikročistota 

Mikročistota byla podle ČSN ISO 4967  hodnocena na nepřetržených zkušebních tyčích  

v neleptaném stavu. Výsledky hodnocení jsou shrnuty v tab. 8. 

 

Vzorek Typ A Typ D Typ DS 

178-10 1,5 1,5 0,5-1,0 (d=15 m) 

181-17 1,5 1,5 1,5 (d=25 m) 

Tab. 8: Výsledky hodnocení mikročistoty. 

Na nepřetržených zkušebních tyčích byla v neleptaném stavu hodnocena mikročistota podle 

ČSN ISO 4967 metodou A (nejhorší zorné pole). Výsledky jsou shrnuty v tab. 1. U všech 

vzorků byly pozorovány sulfidy manganu – typ A, drobné globulární oxidy – typ D a hrubší 

globulární oxidy – typ DS. V vzorku z materiálu 181 byly pozorovány také hrubší oxidické 

inkluze typu DS, což je možno vidět na obr. 12. Na vzorcích nebyly objeveny žádné viditelné 

defekty. 

 

 

Obr. 12: Hrubé oxidické inkluze typu DS u vzorku 181- 17. Zvětšeno 1000x.   
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5.2.2 Mikrostruktura 

Mikrostruktura všech vzorků je tvořena horním bainitem a popuštěným martenzitem. 

Přítomnost horního bainitu po zušlechtění je nežádoucí, protože se můžou zhoršit mechanické 

vlastnosti oceli. U všech vzorků byl ojediněle pozorován i jemný rovnoosý ferit. Strukturu 

zkušebních tyčí s poř. č. 178 - 10 a 178 - 33 lze pozorovat na obr. 13 a 14. U obou vzorků  

se vyskytují izolovaná drobná zrna feritu a také místní síťoví feritu po hranicích původních 

austenitických zrn. Síťoví ferit se u vzorku č. 10 nachází méně než u vzorku č. 33. Síťový 

ferit je nežádoucí, protože snižuje především odolnost proti únavě. Jeho výskyt je způsoben 

špatným zakalením (příliš nízká rychlost ochlazování).  

 

 

Obr. 13: Mikrostruktura vzorku 178 - 10. Zvětšeno 1000x. 

 

 
 

Obr. 14: Mikrostruktura vzorku 178 - 33. Zvětšeno 1000x. 
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Struktura zkušebních tyčí s poř. č. 181 - 24 a 181 - 17, viditelná na obr. 15 a 16, je na tom 

obdobně jako vzorky předešlé. U vzorku č. 24, stejně jako u již zmíněného vzorku č. 10, 

 se nachází nežádoucí síťový ferit. Nejvíce feritu lze však pozorovat u vzorku č. 17. 

 

Obr. 15: Mikrostruktura vzorku 181 - 17. Zvětšeno 1000x. 

 

 
 

Obr. 16: Mikrostruktura vzorku 181 - 24. Zvětšeno 1000x. 

 

Pozorovaná mikrostruktura zkušebních tyčí není optimální mikrostrukturou pro daný typ oceli 

po zušlechtění, protože se ve struktuře vyskytuje velké množství nežádoucího feritu. Na vině 

je tak hraniční hodnota dostatečnosti ochlazovacího účinku lázně (voda o teplotě 40°C). 

 

 

 



Experimentální část 

 - 25 -  

5.2.3 Fraktografie 

Fraktografie únavových zkoušek u přetržených vzorků 178 a 181 jsou zdokumentovány  

na obr. 17 a 18. Lomové plochy byly tvořeny několika typy oblastí. Tyto plochy jsou číselně 

označeny (1 - povrch, 2, 3, 4 - křehké striace, 5 - závěrečné dolomení). 

¨ 

Obr. 17: Lomová plocha zkušební tyče 178. Zvětšeno 10x. 

 

 
 

Obr. 18: Lomová plocha zkušební tyče 181. Zvětšeno 10x. 
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Velká část lomové plochy byla značně otlačena a neobsahovala zjevné morfologické rysy, 

které by umožnily identifikovat charakter lomu. U přetržených vzorků se nepodařilo najít 

místo iniciace únavového porušení Ve středové části průřezů se vždy vyskytovala oblast 

s křehkými striacemi. V oblasti dolomení bylo pozorováno tvárné porušení s jamkovou 

morfologií, jejíž detail lze pozorovat na obr. 19. 

 

Obr. 19: Dolomení s jamkovou morfologií zkušební tyče č. 178. Zvětšeno 1000x. 

 

 

5.3 Závěr hodnocení 

Vzorky série 178 a 181 se liší svou mikročistotou, kdy u vzorků označených 181 se vyskytují 

hrubší oxidické inkluze. Z pohledu zušlechtění nemají vzorky však příliš vhodnou strukturu, 

ve které se vyskytuje hrubý horní bainit a ferit ve formě rovnoosých zrn, resp. síťový ferit. 

Mikrostruktura přetržených vzorků se shoduje se vzorky, jež nebyly podrobeny únavovému 

zkoušení. 

Kvantitativní rozdíl mezi strukturou vzorků 178 a 181 jsou tak malé, že nebyl v zásadě 

pozorován. Pouze u vzorku 181-17 byl vyšší podíl feritu. Vyšší podíl feritu ve struktuře spolu 

s vyšší mírou znečistění oceli by mohl alespoň částečně vysvětlit vyšší hodnotu meze vrubové 

houževnosti u této nápravy.  
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na souvislost mezi strukturou a odolností oceli náprav 

železničních kol. Na úvod byl proveden stručný popis náprav železničních kol, její výroby a 

využití. Následovala charakteristika konstrukčních materiálů k jejich výrobě včetně režimu 

tepelného zpracování. 

Pro sledovanou ocel byla zvolena dvě tepelná zpracování. U takto zpracovaného materiálu 

byla provedena zkouška únavy a zkouška tahem. Dále bylo provedeno hodnocení 

mikročistoty, mikrostruktury a fraktografie. Na základě provedených zkoušek a následné 

analýzy takto získaných údajů lze konstatovat, že výsledky u obou režimů tepelného 

zpracování odpovídaly hodnotám, které byly požadovány pro využití dané oceli při výrobě 

železniční nápravy.  
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