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ANOTAČNÍ ZÁZNAM 

 
 

ANOTACE: 

Bakalářská práce s názvem: „Stanovení závislosti mezi tvrdosti a pevnosti železničních 

kol“, popisuje způsob, jakým lze získat hodnotu závislosti mezi materiálovými zkouškami 

zaměřenými na tvrdost a pevnost ţelezničního kola. Je zde popsána specifikace materiálu 

ţelezničních kol určených pro nákladní přepravu, tepelné zpracování a v neposlední řadě 

samotné zkoušení mechanických vlastností. Všechny jednotlivé procesy potřebné k výrobě 

ţelezničního kola (před procesem obrábění) jsou popsány všeobecně a poté následuje popis, 

jak jsou procesy realizovány v podniku BONATRANS GROUP a.s. 

Závěrečná část se zaobírá samotnou závislosti mezi jednotlivými hodnotami tvrdosti a 

pevnosti ţelezničního kola, kde se jednotlivé výsledky zkoušení po přepočítání přirovnávají 

koeficientům závislostí získaných s odborné literatury. 

Klíčové slova: Ţelezniční kolo, tepelné zpracování, zkouška tvrdosti, zkouška pevnosti 

 

ANNOTATION: 

The present thesis under the name of “Determination of dependence between hardness 

and strength of railway wheels“ describes a way of obtaining values of relation among 

material tests focused on hardness and strength of railway wheel. Herewith it is described a 

material specification of the railway wheel designed for freight transport, heat treatment and 

last but not least, mechanical properties testing itself. All individual processes necessary for 

railway wheel production (before machining) are described generally, following with a 

description of how the processes are being executed in the BONATRANS GROUP company. 

The final part deals with a relation between individual values of hardness and strength of 

the railway wheel where the individual results of testing after conversion are compared with 

relation coefficients procured from technical literature. 

Keywords: Railway wheel, heat treatment, hardness test, tensile test 
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Seznam zkratek a symbolů 

ARA – anizotermický rozpad austenitu 

a.s. – akciová společnost 

A3 - teplota stabilního austenitu v diagramu ţelezo-uhlík 

C – uhlík 

Cekv – uhlíkový ekvivalent  

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropský standard (norma) 

HB – hodnota tvrdosti dle Brinella 

HR – hodnota tvrdosti dle Rockvella 

HV – hodnota tvrdosti dle Vickerse 

ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO norma) 

Mn – mangan  

obr. – obrázek  

P – fosfor 

Ra – střední aritmetický průměr drsnosti 

ReH – výrazná horní mez kluzu 

S – síra 

tab. – tabulka  

TP1 – tunelová pec 1 

TP2 – tunelová pec 2 

TP3 – tunelová pec 3 

UIC - Mezinárodní unie ţeleznic (standardy dle UIC) 

 

 

 

 

Obr. 1. Železniční doprava – 

nejvýznamnější způsob 

přepravy [1] 
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1. Úvod 

Ţelezniční doprava představuje v Evropě jeden z nejvýznamnějších způsobů přepravy 

surovin, výrobků a osob (Obr. 1.). Tento způsob přepravy je však velmi náročný na kvalitu 

materiálů pouţívaných při samotné výrobě, při budování dopravních tras a výstavbě 

dopravních prostředků. Náročný výběr a mnohočetné sledování a ověřování kvality výroby je 

nezbytné pro zachování vysoké ţivotnosti a zejména bezpečnosti těchto řešení. 

Jedna z nejvýznamnějších a po stránce spolehlivosti nejkritičtějších komponent 

pouţívaných v ţelezniční dopravě je ţelezniční kolo (obr. 2.), které je součástí ţelezničního 

dvojkolí (obr. 3.). Ţelezniční kolo je zároveň jedním z nejsledovanějších dílů na ţeleznici. 

Příčinou je potom fakt, ţe se jedná o materiál, který je z pohledu mechanického a chemického 

působení okolního prostředí jednoznačně nejvíce namáhanou součástí a zároveň z pohledu 

bezpečnosti nejkritičtějším místem kolejových dopravních prostředků [8]. 

 

 

Obr. 3. Schematický obrázek železničního dvojkolí [7] 

 

 

Obr. 2. Schematický řez železničním kolem 

 

Cílem této práce je, jak uţ samotný název napovídá, stanovení závislosti mezi tvrdosti a 

pevnosti ţelezničních kol. Pro vypracování tohoto zadání jsem si vybral ţelezniční kola, která 

jsou určená pro nákladní přepravu.  

Popis výroby a jednotlivých zkoušek tvrdosti a pevnosti na ţelezničním kole je realizován 

u největšího výrobce ţelezničních kol a dvojkolí v Evropě. Jedná se o společnost 
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BONATRANS GROUP a.s. Tato společnost je jediná na českém trhu a jedná z pěti 

významných výrobců v Evropě.  

Pro výrobu ţelezničních kol v Evropě jsou pouţívány kontinuálně lité oceli pocházející 

z elektrických pecí nebo kyslíkových konvertorů. Konkrétní označení oceli, kterou jsem si 

určil pro svou práci je R7 (ER7). Samotná ocel musí splňovat poţadavky týkající se 

chemického sloţení, mechanických vlastností, čistoty materiálu a zbytkového napětí. Tyto 

poţadavky jsou stanovené příslušnou normou. 

Metodiky testování ţelezničních kol: 

1. Chemického sloţení 

2. Zkouška tahem 

3. Zkouška rázem v ohybu 

4. Zkouška tvrdosti podle Brinella 

5. Zkouška lomové houţevnatosti 

6. Zkouška mikročistoty oceli 

7. Zkouška vnitřní celistvosti 

8. Zkouška povrchové celistvosti 

9. Zkouška vnitřního pnutí věncové části 

Mechanické vlastnosti ţelezničního kola se prověřuje na místě nazývaném věnec kola a 

deska kola. Tvrdost ţelezničního kola na věnci kola se v některých případech kontroluje jak 

po tepelném zpracování, tak i po samotném strojním obrábění. Většinou se tak děje na 

základě technického zadání zákazníka, a to proto, aby se ověřila homogenita materiálu. 

Většinou se to netýká kol pro nákladní přepravu, ale kol pro osobní přepravu (vysoké 

rychlosti). 

Ţelezniční kolo během své výroby postupuje řadou kontrolních operací, kdy se zjišťují 

jeho mechanické vlastnosti, strukturní charakteristiky a další informace, které jsou 

z bezpečnostního hlediska nezbytné před započetím kaţdodenního vyuţívání tohoto výrobku 

[8]. 

 

2. Specifikace materiálu 

Materiál určený pro výrobu ţelezničních kol a jeho vyuţití je specifikován přímo 

zákazníkem. Jedná se o konkrétní typy oceli, které musí splňovat očekávané vlastnosti po 
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tepelném zpracování výrobku. Pro výrobu ţelezničních kol v Evropě jsou pouţívány 

kontinuálně lité oceli pocházející z elektrických pecí nebo kyslíkových konvertorů. 

Nejţádanějším typem oceli pouţívaným pro výrobu ţelezničních kol, které jsou převáţně 

určené pro nákladní přepravu, je jakost označovaná jako R7, resp. ER7. Rozdíl mezi těmito 

označeními spočívá v názvu a v souhrnu technických podmínek, které ocel, její vyuţití a 

zkoušení specifikují [2]. Tento rozdíl v označení má příčinu v nových poţadavcích na 

výrobky a zvyšující se kvalitu pouţívaných ocelí. U pouţívaných materiálů existuje mnoho 

omezení. Tyto omezení v praxi znamenají, ţe v případě nějakého vylepšení materiálových 

charakteristik dochází k posunutí jiné vlastnosti mimo dané tolerance. 

 

2.1. Chemické složení: 

Chemické sloţení jednotlivých taveb musí být ověřováno jiţ při výrobě oceli a je 

dokumentováno také při dodávce konečného výrobku. Zároveň však, s výjimkou plynů, je 

chemické sloţení ověřováno na jednom kusu finálního výrobku z dané tavby. Vzorky pro 

stanovení chemického sloţení se musí odebírat z hloubky 15 mm pod povrchem věnce 

celistvého kola pod jmenovitým průměrem [8]. Předpisy chemického sloţení vychází z norem 

[2], a proto za technologicky a cenově neoptimálnější je v Evropě vnímána ocel s obsahem C 

a Mn u maxima povoleného limitu, s řádově niţšími obsahy S a P a zároveň obsahem 

legujících prvků na úrovni cca. poloviny akceptovaného maxima. Maximální procentuální 

obsah různých specifikovaných prvků je uveden v tab. 1. 

Tab. 1. Maximální procentuální obsah různých specifických prvků (hm. %) [2]. 
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2.2. Mechanické vlastnosti: 

Charakteristika zkoušky v tahu 

Hodnoty, které je potřeba dosáhnout při zkoušce v tahu jsou uvedeny v tab. 2. Všechny 

uvedené hodnoty jsou z pozic ţelezničního kola nazývané věnec a deska kola. Tím pádem i 

veškeré zkušební vzorky potřebné k provedení tahové zkoušky se musí odebírat s daných míst 

na ţelezničním kole. Tyto místa jsou znázorněna na obr. 4. 

Tab. 2. Maximální procentuální obsah různých specifických prvků [2]. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Místa zkušebních vzorků [2] 

 

 

 

1 

2 3 2 

Legenda: 
1 – Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 
2 – Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 
3 – Zkušební vzorek pro zkoušku rázem 
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Legenda: 

A – Bod přechodu mezi věncem a   

       deskou kola 

B – body určené pro měření tvrdosti 

3 – Zkušební vzorek pro zkoušku 

rázem 

 

 

Charakteristika tvrdosti věnce celistvého kola: 

Minimální hodnoty tvrdosti podle Brinella, platné pro celou oblast opotřebování věnce 

celistvého kola, musí být rovny hodnotám uvedeným v tab. 3. nebo vyšší. Tabulka je 

rozdělená na dvě kategorie, kde kategorie 1 je určená pro ţelezniční kola určená pro jízdní 

rychlost vlaku vyšší neţ 200 km/h. Pro ţelezniční kola určená pro nákladní vozy provozované 

při rychlostech niţších neţ 200 km/h se zpravidla pouţívá kategorie 2. Tyto hodnoty musí 

dosáhnout aţ do maximální hloubky 35 mm pod jízdní plochou kola, i kdyţ hloubka 

opotřebení je větší neţ 35 mm.  

V místě přechodu mezi věncem a deskou celistvého kola (bod A na obr. 5) má být 

hodnota tvrdosti nejméně o 10 jednotek menší, neţ hodnota na mezi opotřebení. Měření se 

provádí v sedmi bodech v radiální části věnce celistvého kola, jak je znázorněno na obr. 4. 

(bod B). 

 

Tab. 3. Hodnoty, kterých je třeba dosáhnout u charakteristik tvrdosti věnce [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Místa měření na radiálním řezu věnce celistvého kola [15]. 

 

A 

B 
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Charakteristika pevnosti věnce celistvého kola 

Tyto charakteristiky vyţadují ověření pouze na kolech kategorie 1 nebo kategorie 2 

brzděných na věnci (provozní brzda nebo parkovací brzda). 

Hodnot, kterých je třeba dosáhnout u kol z oceli R7 musí mít průměrnou hodnotu 

získanou ze šesti zkušebních vzorků větší nebo rovnou 80 N·mm
-2
·m

1/2
, a ţádná jednotlivá 

hodnota nesmí být menší neţ 70 N·mm
-2
·m

1/2
. 

Charakteristika zkoušky rázem 

Hodnoty, které je nutné dosáhnout, jsou uvedeny v tab. 4. Představují průměrnou a 

minimální hodnotu při kaţdé teplotě pro tři zkušební vzorky znázorněné na obr. 4. (pozice 3). 

Při +20 °C se musí pouţít vzorek s U-vrubem. Při teplotě -20 °C se musí pouţít vzorek s V-

vrubem. 

Tab. 4. Hodnoty, kterých je třeba dosáhnout u charakteristik při zkoušce rázem [2]. 

 

 

 

 

 

 

Únavové charakteristiky 

Nezávisle na jakosti oceli musí deska kola (obr. 2.) odolat střídavému napětí    

uvedenému v tab. 5 po dobu 10
7
 cyklů bez vzniku trhliny, s pravděpodobností 99,7%. 

Účelem těchto charakteristik je zaručit vyšší charakteristiky výrobku neţ ty, které se 

pouţívají pro definici přípustných únavových napětí při návrhu desky celistvého kola. 

Ačkoliv se při výpočtu únavy pouţívá mnoho aproximací, není reálné rozlišovat mezi 

čtyřmi jakostmi ocelí [2]. 

 

Tab. 5. Hodnoty, kterých je třeba dosáhnout u charakteristik únavy [2]. 
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Legenda: 
1 – Jmenovitá styčná kružnice 

2.3. Čistota materiálu 

Mikrografická čistota 

Při mikrografické zkoušce se musí dosáhnout hodnot, které jsou uvedeny v tab. 6.  

Zkušební pole se nachází ve šrafované oblasti na obr. 6. Jeho střed „F“ je umístěn 15 mm pod 

jízdní plochou kola. 

 

Tab. 6. Úroveň mikričistoty, které je potřeba dosáhnout při mikrografické zkoušce [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Místo mikrografického vzorku [2]. 

Vnitřní celistvost 

Vnitřní celistvost musí být definována ultrazvukovou zkouškou. Standardní vady jsou 

představovány otvory s různými průměry a plochým dnem. Průměr standardní vady je uveden 

v tab. 7. Útlum echa odraţeného od zadní stěny během axiálního vyšetřování nesmí být roven 

4 dB nebo větší [2]. 

Zkouška musí být provedena na kompletním kole, po tepelném zpracování, ve stavu buď 

před obráběním, nebo po hotovém strojním obrábění, ale před nanesením ochrany proti 

korozi. 
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Legenda: 
1 – Obvodové napětí v N·mm-2 

Tab. 7. Průměr standardní vady [2]. 

 

 

 

 

2.4. Zbytkové napětí 

Tepelné zpracování kola musí vyvolat tlakové zbytkové napětí po obvodu vnitřní oblasti 

věnce celistvého kola. 

Úroveň obvodových tlakových napětí změřených v blízkosti povrchu kola musí být 

v rozsahu od 80 N·mm
-2

 do 150 N·mm
-2
. Tato napětí musí být v hloubce mezi 35 mm a 50 

mm rovna nule [2]. Na obr. 7. je uveden průběh napětí pod styčnou čárou. 

Metody měření mají stanovit průběh obvodových napětí hluboko pod jízdní plochou kola. 

Tato metoda musí být odsouhlasena zákazníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Rozsah průběhu hodnot obvodového napětí na věnci kola [2]. 

 

3. Tepelné zpracování 

Vlastnosti oceli jsou závislé nejen na chemickém sloţení, ale především na struktuře – tj. 

na fázovém sloţení a na tvaru a uspořádání jednotlivých fázích. Poţadované struktury se 

dosahuje u ocelí vhodného chemického sloţení tepelným zpracováním. 

Pod pojmem tepelné zpracování se rozumí řízené vyuţívání fázových a strukturních 

přeměn v tuhém stavu s cílem získat poţadované mechanické, technologické či jiné uţitné 

vlastnosti výrobků nebo polotovarů.  V průběhu tepelného zpracování se většinou vyuţívá 

řízených změn teploty (tepelné zpracování), změn chemického sloţení povrchových vrstev a 

teploty (chemicko-tepelné zpracování) nebo změn teploty a důsledků plastické deformace 
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(tepelně-mechanické zpracování). Přehledy hlavních způsobů jednotlivých tepelných 

zpracování jsou uvedeny v tab. 8. 

Vlastní technologie tepelného zpracování však zohledňuje i konkrétní velikost a tvar 

zpracovaných součástí, poţadavky na kvalitu povrchu (okujení, oduhličení apod.), 

rozměrovou a tvarovou stabilitu, včetně jejich integrity. V průběhu tepelného zpracování 

můţe úroveň vnitřních pnutí dosáhnout takové úrovně, ţe dochází k plastické deformaci 

součástí aţ ke vzniku trhlin. 

 

Tab. 8. Přehled hlavních způsobů tepelného zpracování [11]. 

 

Tepelné 

zpracování 

ţíhání 

bez překrystalizace 

- na sníţení pnutí 

- rekrystalizační 

- na měkko 

- protivločkové 

- rozpouštěcí 

- na odstranění křehkosti po moření 

s překrystalizaci 

- homogenizační 

- normalizační 

- izotermické 

- kombinované 

kalení 

martenzitické 

- do studené lázně  

                (přímé, lomené, přerušované) 

- do teplé lázně 

- se zmrazováním 

- povrchové kalení 

bainitické 
- do studené lázně 

- do teplé lázně  

(izotermické zušlechťování) 

popouštění 
při nízkých teplotách - napouštění 

při vysokých teplotách - (anizotermické) zušlechťování 

Chemicko-

tepelné 

zpracování 

vytvoření 

tvrdých 

povrchových 

vrstev 

sycení povrchu nekovy 

- cementování 

- nitridování 

- nitrocementování 

- karbonitridování 

Tepelně-

mechanické 

zpracování 

Vyuţití účinku 

plastické 

deformace a 

fázové přeměny 

deformace před fázovou 

přeměnou 

deformace austenitu před martenzitickou 

přeměnou 

deformace během izotermické 

fázové přeměny 

deformace během perlitické, popř. bainitické 

přeměny 

 

3.1. Žíhání 

Společným znakem četných způsobů ţíhání je snaha po dosaţení struktur tvořených 

rovnováţnými fázemi. Pro ţíhání je tudíţ charakteristické relativně malá ochlazovací 

rychlost, zpravidla ne vyšší neţ odpovídá ochlazování na klidném vzduchu. 
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Legenda:  Žíhání 
a – ke snížení pnutí 
b – rekrystalizační 
c – na měkko 
d – homogenizační 
e - normalizační 

Nejčastějšími cíli ţíhání jsou vytvoření homogenní a jemnozrnné struktury o dobré 

tvárnosti, houţevnatosti a často i obrobitelnosti. Vhodným ţíháním lze potlačit chemickou 

heterogenitu, odstranit neţádoucí prvky a sníţit úroveň vnitřních pnutí. 

Některé druhy ţíhání jsou zařazeny do technologických postupů jako operace přípravné 

nebo jako tzv. meziţíhání (např. k usnadnění obrábění, k obnově plasticity při tváření za 

studena). Ţíhání často bývá i konečnou operací tepelného zpracování, která určuje 

materiálové vlastnosti výrobku či polotovaru. 

Hodnoty ţíhacích teplot hlavních způsobů ţíhání jsou patrné z obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Schematické zobrazení oblasti žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C [11]. 

 

Žíhání bez překrystalizace 

Jedná se o způsoby ţíhání pod teplotou A1 u polymorfních ocelí, kdy dochází k takovým 

strukturním změnám (např. koagulace a sferoidizace karbidů, zotavení, rekrystalizace, popř. 

růst feritických zrn, segregace), kdy rozsah fázových přeměn lze povaţovat za nevýznamný (s 

výjimkou rozpouštění terciálního cementitu či jiných minoritních fází). Vzhledem k nízkým 

teplotám ţíhání probíhají tyto děje pomalu. Proto musí být ţíhací cykly dostatečné dlouhé. 

U nepolymorfních vysokolegovaných ocelí se vţdy jedná o ţíhání bez překrystalizace. 

S rostoucí teplotou dochází k rozpuštění karbidů a dalších vytvrzujících fází ve feritu nebo 

v austenitu těchto ocelí. Způsoby ţíhání bez překrystalizace jsou uvedeny v tab. 8. 

 

Žíhání s překrystalizací 

Při ţíhání s překrystalizací dochází k úplné nebo téměř úplné přeměně výchozí feriticko-

cementitické struktury v austenit. Podeutektoidní oceli se většinou ţíhají nad teplotou A3, 

nadeutektoidní oceli za teplot nad Am nebo mezi A1 a Am. Při ochlazování z ţíhací teploty se 
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Legenda: 
a)uhlíková ocel 
b)legovaná ocel 
A – austenit 
F – ferit 
P – perlit 
B – bainit 
M - martenzit 

pak austenit rozpadá na struktury blízké rovnováţným. Způsoby ţíhání s překrystalizací jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

3.2. Kalení 

Některé součásti z konstrukčních ocelí, a téměř všechny nástroje, musí mít vysokou 

tvrdost a dobrou odolnost proti opotřebení. Takové vlastnosti získá ocel zakalením. Kromě 

součástí, které mají mít tvrdý pracovní povrch, se však kalí i všechny vysoce namáhané 

konstrukční součástí z ušlechtilých ocelí, u nichţ se vyţaduje co nejlepší kombinace pevnosti 

a houţevnatosti. V tomto případě je kalení jen první část zušlechťování (kalení + popouštění), 

jímţ se taková kombinace dosahuje. 

Kalením se označují ty způsoby tepelného zpracování, jejichţ cílem je dosaţení 

nerovnováţných stavů ocelí. Podle převaţující strukturní sloţky se kalení rozděluje na 

martenzitické a bainitické, přičemţ většinou je cílem kalení zajistit vznik struktury 

martenzitické. 

Základní postup kalení jak u uhlíkové, tak u legované oceli je na obr. 9., kde je 

schematicky znázorněn průběh ochlazování válcového tělesa v diagramu ARA při jeho kalení 

a vztahu mezi kritickou rychlosti ochlazování (vk) a skutečnou rychlosti ochlazování v řezu 

tělesem. Ocel se nejprve austenitizuje při kalicí teplotě, která se pohybuje 30°C aţ 50°C nad 

teplotou A3 [11], a pak se ochladí rychlostí větší, neţ je kritická rychlost (vk) příslušné oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Schéma průběhu ochlazování v diagramu ARA a řez tělesem pro ocel [11]. 
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Legenda: 
1 – oceli kalené 
2 – oceli žíhané 
3 – oceli žíhané 

Kalitelnost 

Při dostatečné rychlosti ochlazování z austenitizační teploty lze u převáţně většiny ocelí 

získat martenzitickou struktury. Schopnost oceli dosáhnout tohoto strukturního stavu 

nazýváme kalitelnost a odpovídající oceli označujeme jako kalitelné. Kalitelnost především 

závisí na obsahu uhlíku. Čím vyšší je obsah uhlíku, tím je ocel po zakalení tvrdší (obr. 10.). 

Tvrdost po kalení je závislá – hlavně u nadeutektoidních ocelí – i na kalicí teplotě.  

Mezi nekalitelné oceli se řadí především vysokolegované nepolymorfní oceli s feritickou 

nebo austenitickou strukturou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Vliv obsahu uhlíku na tvrdost uhlík. ocelí ve stavu kaleném a žíhaném [10]. 

 

Zakalitelnost 

Zakalitelnost zpravidla hodnotí tvrdost ocelí po zakalení a její maximální dosaţitelná 

hodnota je určena tvrdostí martenzitu, která závisí především na obsahu uhlíku v austenitu. 

Zakalitelnost lze určit na jakémkoliv vzorku, který byl ochlazován nadkritickou rychlostí. 

Kalitelnost a zakalitelnost jsou materiálové charakteristiky a mimo chemické sloţení oceli 

jsou závislé na stavu austenitu před kalením (velikost zrna, homogenita, přítomnost 

minoritních fází) [11]. 

 

Prokalitelnost 

Jako prokalitelnost se označuje schopnost oceli získat po zakalení tvrdost odpovídající její 

zakalitelnosti (nebo smluvní hodnotě z ní odvozené) v určité hloubce pod povrchem kaleného 

předmětu. Hodnota prokalitelnosti je určena vztahem mezi kritickou rychlosti kalení (vk) a 

skutečnou rychlostí ochlazování uvaţovaného předmětu, která se zvětšuje s rostoucí 
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Legenda: 
1 – zkušební tyč 
2 – držák 
3 – tryska 

intenzitou odvodu tepla pouţitým kalicím prostředím, se zvětšujícím se poměrem povrchu 

k objemu kalené součástí a se zvyšující se tepelnou vodivostí oceli. 

K určení prokalitelnosti jako významné materiálově-technologické charakteristiky se 

pouţívá mnoha metod. Jejich velký počet mj. souvisí i se značným rozsahem kritických 

rychlostí kalení pouţívaných ocelí. V současné době nejpouţívanější zkouškou je čelní 

zkouška prokalitelnosti (Jominiho zkouška, ČSN 42 0447), která je vhodná především pro 

oceli se střední prokalitelnosti. Při této zkoušce se čelo standardní zkušební tyče (obr. 11.) 

zahřáté na kalicí teplotu ochlazuje v přípravku proudem vody. Na čele tyče je ochlazovací 

rychlost největší, s rostoucí vzdálenosti od čela se zmenšuje. Po zakalení se na povrchu tyče 

vybrousí dvě protilehlé plošky do hloubky 0,4 mm a na nich se změří tvrdost po celé délce 

tyče. 

Obr. 11. Čelní zkouška prokalitelnosti [10]. 

Výsledek zkoušky se zakreslí jako křivka prokalitelnosti (1) do diagramu (obr. 12.), 

z něhoţ lze určit hloubku prokalení. U ocelí se zaručenou prokalitelnosti musí křivka 

prokalitelnosti leţet uvnitř oblasti, označované jako pás prokalitelnosti. Je vymezen křivkami 

nejniţší a nejvyšší prokalitelnosti, získanými z většího počtu čelních zkoušek prokalitelnosti 

téţe oceli. Hranice pásu prokalitelnosti lze číselně vyjádřit indexem prokalitelnosti. 

Index prokalitelnosti je smluvní vyjádření prokalitelnosti. Například I 450 = 10/20 (viz 

obr. 12) znamená, ţe předepsané tvrdosti 450 HV musí být dosaţeno při čelní zkoušce 

prokalitelnosti ve vzdálenosti 10 aţ 20 mm od čela tyče; I 450/650 = 10 znamená, ţe ve 

vzdálenosti 10 mm od čela tyče musí být dosaţeno tvrdosti v rozmezí 450 aţ 650 HV. 
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Legenda: 
1 – křivka prokalitelnosti 
2 – nejnižší hranice pásu  
      prokalitelnosti 
3 – nejvyšší hranice pásu  
      prokalitelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Diagram prokalitelnosti [10]. 

Kalicí prostředí 

Ochlazování nadkritickou rychlostí při kalení ocelových součástí se dosahuje volbou 

vhodného kalicího prostředí. Pro oceli s malou prokalitelností (oceli uhlíkové) je nutno volit 

intenzivněji působící prostředí, jako je voda nebo vodní roztoky. Pro oceli s větší 

prokalitelnosti se pouţívá nejčastěji ochlazování v oleji nebo na vzduchu. Při velké rychlosti 

ochlazování vzniká nezbytně velký rozdíl teploty mezi povrchem, a jádrem, který je příčinou 

teplotních pnutí. Ta se superponují na strukturní pnutí, způsobená objemovými změnami při 

vlastní martenzitické přeměně. Výsledná pnutí mohou dosáhnout takových hodnot, ţe způsobí 

trvalou deformaci součásti, nebo dokonce kalená součást praskne. Proto rychlost ochlazování 

při kalení má být jen o málo větší neţ kritická. 

Obr. 13. ochlazovací křivky v uvedených prostředích u válce o ø 10 mm [11]. 

Ochlazovací účinnost závisí především na teplené vodivosti, měrném a výparném teple a 

na viskozitě kalicího prostředí. Pokud se prostředí při kalení odpařuje (voda, olej), pak je 

nutno tvořící se „parní polštář“ porušit relativním pohybem součástí a prostředí. Účinnost 

kalicích prostředí také ovlivňuje měrný povrch součásti a jeho čistota. Účinnost nejčastěji 

pouţívaných kalicích prostředí, tj. vody, oleje a vzduchu, poskytuje obr. 13. 

 

16 



 

Legenda: 
A – popouštění na nízké teploty 
B,C  – popouštění na střední a vysoké teploty 
T1 až T2 – interval nedoporučovaný pro zušlechťování 
1 – oblast vývoje izotermické složky popouštěcí rychlosti 
2 – oblast vývoje anizotermické složky 

3.3. Popouštění 

Zakalená ocel je křehká a náchylná k praskání. Hlavně u nástrojových ocelích je 

nebezpečí zniku kalicích trhlin. Mohou vzniknout buď ještě v kalicí lázni (zejména kdyţ bylo 

ochlazování zbytečně rychlé), nebo po vyjmutí z lázně (např. aţ druhý den po zakalení). Aby 

se úroveň vnitřních pnutí sníţila a zlepšila se houţevnatost, musí po zakalení vţdy následovat 

popouštění. Je to ohřev na teplotu 150 aţ 700 °C [10]. Po popouštění se sniţuje rovněţ 

tvrdost, pevnost a mez kluzu, jak ukazuje obr. 14. 

Při popouštění se zakalená ocel pomalu zahřeje na popouštěcí teplotu, na které se udrţuje 

po dobu asi 30 minut aţ 10 hodin [10]. Pak se ochladí na teplotu místnosti. Ohřev na 

popouštěcí teplotu musí být rovnoměrný, aby nevznikla nová teplotní pnutí. 

Podle výšky popouštěcí teploty, která má rozhodující vliv na rozsah strukturních změn a 

souvisejících změn mechanických vlastností, se rozlišuje popouštění při nízkých a vyšších 

teplotách. 

 

 

Obr. 14. Změny vlastnosti zakalené oceli při popouštění [11]. 

Popouštění při nízkých teplotách (napouštění) 

Jeho cílem je sníţit hladinu vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu a 

stabilizovat rozměry součástí při zachování vysoké tvrdosti. Uskutečňuje se zpravidla 

v rozmezí teplot 100 aţ 300 °C (u vysocelegovaných nástrojových ocelí aţ asi 600 °C) [11]. 

Pouţívá se zejména u nástrojových ocelí, u konstrukčních ocelí je toto popouštění méně časté. 

Předměty se popouštějí ve vařící vodě, v teplé olejové lázni, v solných lázních, v elektrických 

pecích atd. 
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Popouštění při vysokých teplotách (anizotermické zušlechťování) 

Obvykle se uskutečňuje v rozmezí teplot 400 aţ 650 °C [11]. Pouţívá se k dosaţení 

optimální kombinace pevnostních vlastností, houţevnatosti a plasticity. Uvedenou kombinaci 

vlastností zaručuje sorbitická struktura, která vzniká ve 3., resp. 4. stadiu popouštění. 

V určitých oblastech popouštěcích teplot není doprovázen pokles pevnostních 

charakteristik odpovídajícím zvýšením hodnot houţevnatosti. Tento pokles houţevnatosti je 

označován jako popouštěcí křehkost [11]. 

3.4. Tepelné zpracování kol v BONATRANS GROUP a.s. 

Níţe popsaný způsob tepelného zpracování ţelezničních kol popisuje výrobu ve 

společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

Způsoby výroby u jednotlivých světových výrobců se liší zejména v pouţívání 

instalovaných technologií, které byly v konkrétních dobách k dispozici v daných zemích. Tzn. 

tepelné reţimy jsou vlivem poţadovaných vlastností podobné, liší se např. způsob válcování 

či vyuţití zápustkového kování. Způsob ohřevu kol při tepelném zpracování rovněţ závisí na 

kapacitě a typu pecí. Např. BONATRANS GROUP a.s. vyuţívá ohřevu sloupců kol 

pohybujících se v komorových pecích na pecních vozících, avšak např. ukrajinský výrobce 

v Dněpropetrovsku vyuţívá ohřevu jednotlivých kol zavěšených na hácích. Posledním 

významným rozdílem je způsob kalení, kdy rotační kalicí zařízení jsou orientovány 

horizontálně nebo vertikálně. Princip sprchování pouze věncově části však není orientací 

dotčen [8].      

Pod dávkou tepelného zpracování je vnímána skupina rozměrově stejných výrobků 

stejného původu a chemického sloţení, která společně absolvovala stejný reţim tepelného 

zpracování. Obvykle je dávkou celá tavba nebo její část. Z dříve uvedeného zároveň vyplývá, 

ţe dávka nemůţe být sloţena z různých taveb nebo výrobků různých tvarů pocházejících ze 

stejné tavby. Vycházíme-li z obvyklé velikosti vsádky kyslíkového konvertoru 200 tun a 

hrubě odhadované počáteční hmotnosti materiálu pro 1 kolo na úrovni 500 kg, pak velikost 

dávky je proměnlivá počínaje několika kusy a konče cca. sérii 400 ks, kdy je spotřebována 

celá tavba [6]. 

Výrobu lze popsat pomocí následujících operací [5,6]: 

- dělení kontislitků 

- ohřev nad teplotu A3 v karuselové peci 

- pěchování, zápustkové kování nebo válcování a děrování (tzn. rozměrové a tvarové operace) 
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- řízené ochlazování 

- ohřev na teplotu A3 + (50 aţ 60°C) 

- kalení věncové časti kola 

- popouštění 

     V BONATRANS GROUP a.s. je vyuţíváno k ohřevu nadělených kontislitků karuselové 

pece, po tvarových operacích je vyuţito k řízenému ochlazování a následnému ohřevu a 

popouštění po ohřevu 3 tunelových pecí. Tepelné zpracování vţdy respektuje následující 

předpoklady, které jsou konkrétně v této společnosti realizovány respektováním následujících 

podmínek prostředí: 

- teplota válcování 800-900°C (tj. v oblasti stabilního austenitu) a následný vstup do tunelové   

  pece č. 1 k řízenému ochlazování. 

- k ohřevu nad teplotu Ac3 před následným kalením  je vyuţívána tunelová pec č. 2 a tunelová 

  pec č. 3 je vyuţita k  popouštění po kalení 

- kalení věncové části kol pomocí vodních kalicích zařízení při současné rotaci kola  

  v horizontální poloze 

- vyuţití vozíků s kapacitou 24 kol (6 sloupců po 4 kolech) pro hromadný ohřev, resp. řízené  

  ochlazování v tunelové peci. 

Tab. 9. Optimální tepelné zpracování kol R7 s rozlišením dle Cekv[8].

 

Doba:

TDIP:

TNOM:

TMIN:

Cekv T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tkal CELK ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 T1 T2 T3 T4 T5

0,640 S    O S    O S    O S    O 800 860 920 920 920 920 860 300 15 30 45 60 75 S    O S    O T 500 T 500 T 500

0,650 S    O S    O S    O S    O 800 860 910 910 910 910 850 270 20 40 60 80 100 S    O S    O T 510 T 510 T 510

0,660 S    O S    O S    O S    O 800 860 900 900 900 900 840 250 25 50 75 100 120 S    O S    O T 510 T 510 T 510

0,670 S    O S    O S    O S    O 800 860 900 900 900 900 840 230 30 60 90 120 140 S    O S    O T 520 T 520 T 520

0,680 S    O S    O S    O S    O 800 850 900 900 900 900 840 210 30 60 90 120 150 S    O S    O T 530 T 530 T 530

0,690 S    O S    O S    O S    O 800 850 880 900 900 900 840 200 30 60 90 120 150 S    O S    O T 530 T 530 T 530

0,700 S    O S    O S    O S    O 800 850 880 890 890 890 830 190 35 70 100 130 160 S    O S    O T 540 T 540 T 540

60
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6,0 hodin

TP2

K-kalička

TP2-TP3

REŽIM TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ER7T

T-topí-teplota                    S-

stop        

5,5 hodiny

TP3

4,0 hodiny

T-topí-teplota                     S-

stop      

TP1

100
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    Tab. 9. popisuje optimální způsob tepelného zpracování umoţňující dosahovat hodnoty 

mechanických vlastností v rozpětí vlastností, které jsou poţadované evropským standardem 

EN 13262. 

     Tabulka je rozdělena do sloupců jednotlivých tunelových pecí TP1 aţ TP3 a ty jsou dále 

děleny na jednotlivé zóny pecí, kde je dána poţadovaná teplota na termočlánku (Tkal je  

skutečná teplota kol před kalením). Rozdíl mezi reálnou teplotou kola a teplotou naměřenou 

na termočlánku v příslušné zóně pece je max. 60°C, přičemţ je zároveň definován rozdíl mezi 

teplotou jednotlivých kol max. 17°C a změnou teploty při průchodu prázdného vozíku  

Δt=100°C. 

    Horní část tabulky popisuje  dobu přítomnosti kola v jednotlivých pecích. Obvyklá doba 

setrvání je tedy min. 4 hodiny v TP1 (řízené ochlazování), 6 hodin v TP2 (austenitizace před 

kalením), max. 300 sekund kalení, min. 5,5 hod. v TP3 (popouštění). Pouţitý popis „S 0“ 

vyjadřuje průchod pecí bez ohřevu, „T“ uvedenou teplotou pecní atmosféry ve °C měřenou 

termočlánkem v konkrétní zóně pece. CELK vyjadřuje dobu kalení kaţdého kola na 

horizontálním kalicím zařízení vybavené 6 tryskami určenými ke kalení věncové části kola. 

Při vstupu kola do kalicího zařízení dochází ke spuštění rotace kola a vyuţití trysky č. 1. 

Trysky č. 2-6 jsou zapojovány postupně s definovaným zpoţděním v sekundách uvedeným ve 

sloupcích ZP2 aţ ZP6. Jednotlivé řádky tabulky vyjadřují oblast aplikace pravidel dle 

uhlíkového ekvivalentu počítaného dle následujícího vzorce: 

 %
4

Mn
CCekv   (1) [2] 

Jedná se o zjednodušenou podobu uhlíkového ekvivalentu uváděného v literatuře obvykle 

ve tvaru: 

 %
1556

NiCuVMoCrSiMn
CCekv








  (2) [14] 

     Pouţití zjednodušeného tvaru u ocelí vyuţívaných pro výrobu ţelezničních kol pro 

nákladní dopravu je moţné vzhledem k velmi nízkým hodnotám třetího a čtvrtého členu 

rovnice, který je tedy moţno zanedbat, resp. vyjádřit v rámci posílení významu Mn [5].  

 

4. Zkoušení mechanických vlastností železničních kol 

Pro pevnostní výpočet strojních součástí a zařízení má rozhodující význam soubor 

vlastností, které označujeme jako vlastnosti mechanické. Lze jimi číselně vyjádřit chování 

materiálu za působení vnějších sil. 
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Některé z těchto vlastností je moţno vyjádřit jednoduchými vztahy. Jiné vystihují chování 

materiálu za sloţitých podmínek, tj. zejména se zřetelem na tvar, rozměr a napjatost součástí. 

Některé z nich nemají jednoduchý fyzikální význam a nelze je pouţít přímo pro pevnostní 

výpočet. Jsou však důleţité pro posouzení jakosti materiálu resp. stejnoměrnosti a jakosti 

výroby (např. vrubová houţevnatost, tvrdost). 

4.1. Zkouška tahem 

Zkouška slouţí k ověření pevnostních charakteristik, tj. ke zjištění pevnosti materiálu a 

odolnosti vůči plastické deformaci. Tahová zkouška patří k základním mechanickým 

zkouškám ke zjištění mechanických vlastností kovových materiálů, kdy je popsána odolnost 

vůči deformaci ideálního tělesa. Výhodou je pak snadné provedení, moţnost vzájemného 

porovnávání různých materiálů, nevýhodou pak testování „ideálního tvaru“, kdy se nepočítá 

s vadami, které se mohou ve výrobku vyskytnout a ovlivnit tak celkový výsledek „nosnosti“, 

časové stability vlastností atd. 

Zkouška spočívá v deformaci zkušební tyče odebrané ze základního materiálu, obvykle do 

přetrţení. 

Smluvní diagram napětí – deformace: 

Závislost síla – prodlouţení, získané na zkušebních tělesech různých velikostí, 

zhotovených z jednoho materiálu, je moţné přepočítat na jedinou závislost smluvní napětí – 

poměrná deformace podle vztahů [12]: 

Smluvní napětí:   
 

  
 [   ]    (3) [12] 

Poměrná deformace:   
(    )

  
 [ ]      

(    )

  
 [ ] (4) [12] 

S0 – původní průřez zkušebního tělesa, L0 – původní měrná délka zkušebního tělesa 

Smluvní diagram polykrystalického materiálu je uveden na obr. 15.  

Určení smluvní meze pevnosti: 

Mez pevnosti Rm je maximální napětí dosaţené ve smluvním diagramu napětí – 

deformace (obr. 15.), coţ je poměr hodnot maximální síly dosaţené při zkoušce a původního 

průřezu zkušebního tělesa 

   
    

  
 [   ]  (5) [12] 
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Obr. 15. Smluvní diagram  

    napětí – deformace [12] 

 

Určení meze kluzu: 

Mez kluzu je napětí, při němţ začíná vznikat plastická deformace. V praxi se zavádí 

smluvní mez kluzu Rp0,2, coţ je napětí, které vyvolá plastickou (trvalou) deformaci o velikosti 

 p = 0,002 (0,2%). 

Určování deformačních charakteristik: 

Tyto charakteristiky určujeme pouze na základě rozměrů zkušební tyče před a po zkoušce. 

Jedná se o deformační charakteristiky taţnost A [%] a zúţení Z [%]. Vypočteme je ze vztahů: 

     
(     )

  
[ ]  (6) [12] 

     
(     )

  
 [ ]  (7) [12] 

Pro kruhovou tyč 

     
(  
    

 )

  
  [ ]  (8) [12] 

Diagram skutečného napětí – skutečná deformace: 

Při analýze výsledků tahové zkoušky k zadávání vstupních dat pro pevnostní výpočty 

součástí a v řadě jiných analýz je nutné pracovat s diagramem skutečné napětí – skutečná 

deformace. Smluvní napětí a poměrnou deformaci je moţné pouţít v případě malých 

deformací, kdy změny tvaru zkušebního tělesa jsou malé [12]. 

Pro výpočet diagramu skutečné napětí – skutečná deformace na základě výsledků zkoušky 

tahem platí vztahy (9) pro skutečné napětí a (10) pro skutečnou deformaci. 

   (
  

 
)   (   ) (9) [12] 

 ̅    (
  

 
)    (   ) (10) [12] 
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Vztahy (9) a (10) se pouţívají, při omezeních uvedených na obr. 16., k přepočtu smluvního 

diagramu na diagram skutečný. Porovnání těchto dvou diagramů je zobrazeno na obr. 17.  

 

Obr. 16. Základní vztahy pro výpočet napětí R, σ a deformace ε a  ̅ [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Porovnání smluvního a 

skutečného tahového diagramu [12]. 

4.2. Zkouška tvrdosti 

Zkouška tvrdosti je rychlou a levnou zkouškou, která slouţí k odhadu mechanických 

vlastností materiálu. Tvrdost se určuje vtlačováním vnikacího tělíska definovanou silou do 

povrchu zkoušeného materiálu. V principu existují dva způsoby měření [12]. 

První způsob, pouţívaný u kovů a keramiky, kdy je tělísko zmáčknuto do materiálu tak, 

aby došlo k plastické (trvalé) deformaci materiálu. Tyto metody označujeme jako metody 

vnikací. Druhý způsob měření tvrdosti je zaloţen na principu elastické interakce povrchu 

materiálu a zkušebního tělíska a v současné době se pouţívá pro hodnocení pryţí a plastů. 

Měření tvrdosti podle Vickerse: 

Nejrozšířenější zkouška tohoto typu v Evropě, Vickersova zkouška, má indikátor tvaru 

jehlanu o čtvercové základně a vrcholovém úhlu 136° (obr. 18c). Vickersovo číslo tvrdosti je 

definováno jako poměr zátěţné síly a plochy vtisku (11) 
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*
 

   
+ (11) [12] 

Nezávislost tvrdosti na velikosti zátěţné síly Vickersovy metody je výhodná tím, ţe 

měření je moţné provádět i při velice malých zatíţeních (1 – 10
-3

 N). Tyto zkoušky se 

označují termínem mikrotvrdost. Na metalograficky připravených výbrusech je moţné měřit 

tvrdost jednotlivých zrn, průběh tvrdosti v okolí svarového spoje, povrchové vrstvy apod. 

Naproti tomu poměrně malá velikost vtisku i při běţných měřeních tvrdosti podle Vickerse 

(standardní zatíţení je 294 N) znamená, ţe deformací je zasaţen malý objem materiálu. Proto 

je tato metoda vhodná pro homogenní materiály a materiály z vyšší tvrdosti [12]. 

Měření tvrdosti podle Brinella: 

Ve strojírenské praxi je nejvíce rozšířena metoda měření tvrdosti podle Brinella, která je 

méně náročná pro přípravu povrchu zkušebního tělesa a deformace v okolí vtisku zaujímá 

větší objem ve srovnání s tvrdosti podle Vickerse (obr. 18a). Brinellovo tvrdostní číslo (HB) 

se počítá ze vztahu (12), kde D, d jsou průměry kuličky a vtisku. 

          
  

[  (  √     )]
 *

 

   
+ (12) [3] 

Dodrţení těchto podmínek je zaručeno v normách tak, ţe pro různé materiály je 

předepsáno různé zatíţení. Zkušební zatíţení se musí volit tak, aby průměr vtisku d se 

nacházel mezi hodnotami 0,24D a 0,6D. Doporučené hodnoty zatíţení-průměr (0,102 x F/D
2
) 

vhodné ke zkoušení některých materiálu a úrovně tvrdosti uvádí tab. 10. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tab. 10. Poměr 0,102 x F/D
2
 pro různé materiály [3]. 
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V konkrétních měřeních norma rozlišuje HBS a HBW podle toho, zda je pouţito ocelové 

kuličky nebo kuličky z tvrdokovu. 

Měření tvrdosti  podle Rockwella: 

Tvrdost se měří na základě hloubky proniknutí malé kuličky (ø 1/16´´ příp. 1/8´´) nebo 

diamantového kuţele (vrcholový úhel 120°, obr.18b) při zatíţení definovanou silou. Tato 

metoda nemá přepočtové tabulky, Rockwellovo tvrdostní číslo (HR) se odečítá na stupnici 

hloubkoměru, který je součástí tvrdoměru. Rockwellova metoda podle typu zkoušeného 

materiálu je předepsaná zátěţná síla a indentor, kaţdá kombinace se označuje velkým 

písmenem za značkou HR. Například HRA jehlan, zatíţení 588 N je určeno pro velmi tvrdé 

materiály, HRB kulička 1/16´´, zatíţení 980 N pro mosazi a oceli niţší pevnosti, HRC jehlan, 

zatíţení 1470 N pro vysokopevné oceli, HRE kulička 1/8´´, zatíţení  980 N pro velmi měkké 

materiály [12]. 

 

 

 

 

 

Zkouška tvrdosti podle: 

a) Brinella 

b) Rockwella 

c) Vickerse 

 

Obr. 17. Tvar vnikacího tělesa a charakteristiky a rozměr vtisku [12]. 

 

4.3. Zkoušení mechanických vlastností v BONATRANS GROUP a.s 

Zkouška tahem: 

Realizace zkoušky je v souladu s českou technickou normou ČSN EN ISO 6892-1 [4], kde 

je potřeba dodrţet následující podmínky: 

- místem odběru zkušebních těles je věncová a desková část kola (Obr. 4.) 

- upřednostňují se zkušební tyče kruhového průřezu o průměru 10 mm (Obr. 19.) 

- zkušební teplota je určena v rozmezí 10 – 35°C 

- drsnost vzorku na tyčové zkoušené části zkušebního tělesa je maximálně Ra=0,8 μm 
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Obr. 19. Zkušební tyč kruhového průřezu [9]. 

Vlastní realizace zkoušky je prováděna na hydraulických zkušebních zařízeních (Obr. 20.) 

s maximální silou 400 – 600 kN. Obvykle jsou hodnoceny následující parametry: ReH nebo při 

nevýrazné mezi kluzu pak Rp0,2, Rm, A, vypočtené na základě diagramu zatíţení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Trhací stroj ZD [9]. 

 

Zkouška tvrdosti: 

     Při získávání hodnot pro tvrdost ţelezničních kol se vyuţívají dvě metody hodnocení 

tvrdosti dle Brinella, a to metoda HBW5/750 a HBW10/3000. V souladu s českou technickou 

normou pro zkoušení tvrdosti dle Brinella ČSN EN ISO 6506-1 se pro metodu HBW5/750 

pouţívá zkušební zařízení (obr. 21.) s instalovaným indentorem z tvrdokovu ve tvaru koule o 

průměru 5 mm a působící silou 7355 N. Při vyuţití metody HBW10/3000 se jedná o kouli o 

průměru 10 mm a působící sílu 29420 N [3]. 

10 mm 

min. 60 mm 

Umístění identifikace vzorku 

(obvykle číslo tavby, 

pořadové číslo výrobku a 

lokalizace ve výrobku) 

Místo pro vložení zkušební tyče 

Pevná poloha spodního rámu – 

stacionárního příčníku 

Pohyblivý příčník 

Hydraulický píst 
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Obr. 21. Laboratorní tvrdoměr HPO 3000 pro  

               zkoušku tvrdosti dle Brinella [9]. 

Předmětem zkoušky je věncová část kola ve směru kolmém na vnější čelo a řez věncem kola 

v definovaných místech (Obr. 5). Pro věncovou část se volí metoda HBW10/3000, pro řezy 

pak HBW5/750 [4]. 

Při detailnějším prozkoumání tvrdosti po průřezu věncové části kola (obr. 22.) zjišťujeme, 

ţe je zde patrný pokles hodnot tvrdosti ve směru od jízdní plochy. 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Snímek hodnocení tvrdosti dle  

               Brinella včetně zjištěných hodnot  

               HBW5/750 [9]. 

5. Stanovení závislosti mezi tvrdosti a pevnosti 

Skutečnost, ţe měření tvrdosti je moţné provádět i na hotovém výrobku, aniţ by došlo 

k jeho poškození, vedla významné pracovníky i techniky k hledání vzájemné korelace mezi 

číslem tvrdosti a základními pevnostními charakteristikami (pevnost, mez kluzu). Odborná 

literatura hovoří o obvyklých hodnotách tvrdostí HB u nízkolegovaných ocelí na úrovni 0,30 

– 0,35 Rm [12] a podobnou hodnotu lze potvrdit také u ocelí R7 zpracovaných ve formě 

ţelezničních kol. Vycházíme-li z hodnot (tab. 11.) získaných z jednotlivých měření (100 

260 273 255 

247 254 245 
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zkoušek) meze pevnosti a tvrdosti z určených oblastí (obr. 3,4), pak lze stanovit závislost Rm a 

HBW pro jakosti oceli R7.  

Existence této závislosti spočívá i přes rozdílné technické řešení v následujících 

podobnostech [8]: 

- jedná se o statickou zkoušku 

- projevy zkoušky jsou hodnoceny po aplikaci elastické i plastické deformace 

- vstupními parametry jsou aplikovaná síla na jednotku plochy 

Významným rozdílem je směr působícího napětí, které u zkoušky tahem, jak z názvu 

vyplývá, je tahové, kdeţto u zkoušky tvrdosti tlakové. U ocelí však směr působícího napětí 

není překáţkou platnosti vztahu [8]. 

Tab. 11. Naměřené hodnoty ze zkoušky v tahu a zkoušky pevnosti u materiálu R7 

 

 

ID Rp0,2 Rm HBW2 HBW5 střední HBW HBW/Rm ID Rp0,2 Rm HBW2 HBW5 střední HBW HBW/Rm

1 1609 543,904 846,554 252 239 245,5 0,29 51 24270 558,677 865,41 266 241 253,5 0,29

2 1695 563,81 879,369 270 245 257,5 0,29 52 24280 576,159 894,966 270 239 254,5 0,28

3 1721 553,858 884,255 270 245 257,5 0,29 53 24289 560,981 887,246 270 245 257,5 0,29

4 1722 598,98 901,45 277 245 261 0,29 54 24297 542,82 862,264 266 246 256 0,30

5 23630 527,047 855,023 260 246 253 0,30 55 24301 556,665 870,34 266 246 256 0,29

6 23632 555,822 872,196 264 245 254,5 0,29 56 24303 551,127 902,895 268 248 258 0,29

7 23692 551,175 865,457 270 254 262 0,30 57 24311 580,456 906,872 284 246 265 0,29

8 23713 583,613 908,689 275 250 262,5 0,29 58 24327 568,333 889,865 258 239 248,5 0,28

9 23790 550,085 891,617 262 246 254 0,28 59 24329 582,186 902,352 270 250 260 0,29

10 23884 556,029 880,094 264 245 254,5 0,29 60 24346 590,035 900,012 258 254 256 0,28

11 23975 568,695 886,969 260 245 252,5 0,28 61 24348 596,017 907,234 273 246 259,5 0,29

12 23984 537,55 881,262 262 245 253,5 0,29 62 24350 546,783 879,466 260 243 251,5 0,29

13 24001 572,793 902,881 275 245 260 0,29 63 24352 566,427 890,28 273 246 259,5 0,29

14 24031 574,06 894,407 270 243 256,5 0,29 64 24354 550,37 870,34 266 243 254,5 0,29

15 24033 544,268 894,568 273 245 259 0,29 65 24410 550,405 883,392 264 241 252,5 0,29

16 24035 594,285 924,023 275 250 262,5 0,28 66 24427 563,81 879,369 270 245 257,5 0,29

17 24037 596,272 930,342 277 254 265,5 0,29 67 24429 575,399 909,425 275 250 262,5 0,29

18 24071 550,585 871,473 268 250 259 0,30 68 24433 548,995 885,623 273 250 261,5 0,30

19 24073 554,918 889,893 277 250 263,5 0,30 69 24435 558,137 889,92 268 245 256,5 0,29

20 24075 483,41 823,8 268 239 253,5 0,31 70 24437 562,906 896,921 281 250 265,5 0,30

21 24077 568,695 895,112 270 246 258 0,29 71 24442 558,169 893,324 279 260 269,5 0,30

22 24102 555,822 877,072 264 245 254,5 0,29 72 24444 558,169 893,324 284 254 269 0,30

23 24104 572,494 903,073 279 252 265,5 0,29 73 24450 579,914 925,69 281 252 266,5 0,29

24 24118 593,664 917,186 279 250 264,5 0,29 74 24452 617,789 933,712 286 254 270 0,29

25 24120 554,605 881,857 273 246 259,5 0,29 75 24454 549,515 878,827 264 243 253,5 0,29

26 24150 581,102 906,145 273 248 260,5 0,29 76 24464 595,655 920,804 281 254 267,5 0,29

27 24152 583,823 902,354 281 250 265,5 0,29 77 24466 586,876 925,006 279 254 266,5 0,29

28 24154 565,887 878,024 266 245 255,5 0,29 78 24468 565,709 893,616 277 250 263,5 0,29

29 24156 580,456 900,359 270 248 259 0,29 79 24470 578,97 904,334 281 254 267,5 0,30

30 24158 566,933 884,213 264 243 253,5 0,29 80 24477 553,858 874,484 268 243 255,5 0,29

31 24160 568,746 890,015 268 245 256,5 0,29 81 24479 616,463 929,852 284 252 268 0,29

32 24166 596,123 909,414 279 246 262,5 0,29 82 24481 553,858 884,255 270 245 257,5 0,29

33 24168 549,529 878,23 268 241 254,5 0,29 83 24483 598,98 901,45 277 245 261 0,29

34 24178 555,099 877,794 260 241 250,5 0,29 84 24495 579,839 901,088 275 250 262,5 0,29

35 24183 590,493 910,118 281 252 266,5 0,29 85 24498 575,144 885,739 277 250 263,5 0,30

36 24193 557,808 884,114 273 246 259,5 0,29 86 24499 540,288 906,511 270 248 259 0,29

37 24195 574,717 902,174 266 252 259 0,29 87 24501 594,104 924,023 286 252 269 0,29

38 24207 558,924 870,865 260 245 252,5 0,29 88 24522 564,577 886,207 270 246 258 0,29

39 24209 543,904 846,554 252 239 245,5 0,29 89 24524 580,637 902,891 284 246 265 0,29

40 24211 537,041 856,124 264 248 256 0,30 90 24534 595,983 921,098 284 256 270 0,29

41 24228 558,743 857,837 260 241 250,5 0,29 91 24536 589,234 918,842 286 254 270 0,29

42 24232 568,101 873,461 266 245 255,5 0,29 92 24540 557,597 903,616 273 248 260,5 0,29

43 24236 555,073 885,774 264 246 255 0,29 93 24552 554,967 903,975 273 248 260,5 0,29

44 24238 582,628 905,244 273 248 260,5 0,29 94 24554 598,479 929,72 277 258 267,5 0,29

45 24240 566,838 885,198 270 248 259 0,29 95 24556 641,613 957,898 286 262 274 0,29

46 24246 547,716 846,502 260 241 250,5 0,30 96 24558 606,692 933,651 277 264 270,5 0,29

47 24254 545,521 864,688 268 248 258 0,30 97 24560 601,925 931,171 277 262 269,5 0,29

48 24256 535,945 846,077 260 239 249,5 0,29 98 24572 605,37 954,921 286 250 268 0,28

49 24258 547,696 868,404 252 237 244,5 0,28 99 24574 600,425 931,245 279 254 266,5 0,29

50 24268 546,963 859,282 262 241 251,5 0,29 100 24578 601,133 955,564 286 258 272 0,28
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Abychom docílili výsledků zkoušek, které bychom mohli navzájem porovnávat, bylo 

zapotřebí získat hodnoty pro tvrdost ze stejného místa jako byl vzorek pro tahovou zkoušku. 

Hodnoty tvrdosti se museli přepočítat na střední hodnotu (střední HBW), protoţe dle norem 

se hodnota bere se vzdálenosti 5mm (HBW2) a 35 mm (HBW5) pod povrchem jízdní plochy 

(obr. 22). Vzorek pro zkoušku tahem se bere se vzdálenosti 15 mm (Rm) pod povrchem jízdní 

plochy (obr. 4).  

Dle získaných dat a přepočítaných středních hodnot se závislost HBW (střední) pohybuje 

na úrovni 0,29 Rm. Tím jsme se přiblíţili ke spodní hranici hodnot zmíněných v literatuře 0,30 

– 0,35 Rm [12] a tím pádem potvrzujeme, ţe hodnoty jsou pouţitelné pro ţelezniční kola 

z oceli R7.  

6. Závěr 

Cílem práce bylo stanovit závislost mezi tvrdosti a pevnosti ţelezničních kol. Pro 

stanovení závislosti bylo pouţito hodnot získaných ze zkoušky tahem (Rm) a ze zkoušky 

tvrdosti dle Brinella (HBW).  

Při vyuţití datové základny byly nalezeny koeficienty A, B, C, D (obr. 23.), které jsou 

charakteristické pro ţelezniční kola z oceli R7 a je s nimi moţno uvaţovat při predikci Rm 

nebo HBW pro stanovení závislosti těchto charakteristik, které jsou dány spolehlivosti 58% 

(obr. 23). 

Cíle této práce tedy bylo dosaţeno. 

 

 

Obr. 23. Grafické znázornění závislosti Rm a HBW 

 

 

 

 

a) b) 
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