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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je popsat, jak chemické složení ovlivňuje tvrdost kolejnic. 

Teoretická část práce se věnuje výrobnímu procesu, pomocí kterého lze dosáhnout snížení 

obsahu prvků, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit tvrdost. Dále je zde stručně 

popsán princip metod měření tvrdosti a rozdíly hodnot tvrdostí měřených v různých 

hloubkách hlavy kolejnice. Jádrem teoretické a experimentální části je popis a srovnání vlivu 

jednotlivých prvků na tvrdost pro vybrané druhy kolejnic. V teoretické části je tato 

problematika řešena pro kolejnice s perlitickou a bainitickou strukturou, v experimentální 

části pak pro vybrané typy kolejnic vyráběných z ocelí značky R 260 a IH. V další části práce 

je řešen vliv chemického složení na tvrdost při svařování kolejnic a jsou zde popsány ostatní 

faktory ovlivňující tvrdost. Výsledky práce byly zjištěny na základě analýzy dat z taveb 

získaných v podniku Třinecké železárny. 

Klíčová slova 
kolejnice, chemické složení, tvrdost, perlit, bainit 

ABSTRACT 

The present baccalaureate thesis seeks to describe how the chemical composition os 

steel affects hardness of rails. The theoretical part deals with the manufacturing process that 

allows reducing the content of elements that may have adversary effects on hardness. Further, 

it gives a brief account of the principle underlying hardness measurements and the differences 

between the values measured at various depths of the rail head. The main portion of the 

theoretical and experimental part seeks to compare the effects of individual elements on 

hardness for selected types of rails. In the theoretical part, the said issues are addressed for 

pearlite and bainite structure rails, while the experimental part deals with selected R 260 and 

IH steel grade rails. The next part of the paper addresses the effects of the chemical 

composition on hardness at the welding of rails and it describes the other factors having an 

impact on hardness. The results of the paper were established by means of an analysis of data 

obtained for Třinecké železárny heats. 

Key words 
rails, chemical composition, hardness, pearlite, bainite 
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1 ÚVOD 

Výrobci kolejnic se musejí neustále přizpůsobovat zvyšujícím se požadavkům na 

vlastnosti kolejnicové oceli a to nejen v Evropě, ale i celosvětově. Proto je potřebné se 

věnovat regulaci chemického složení a dalších vlivů, které ovlivňují tvrdost, pevnost, 

odolnost vůči otěru a další vlastnosti, které s tvrdostí souvisejí. Za tímto účelem se provádějí 

různá měření a kontrola chemického složení, což vede k neustálému zlepšování výroby. 

Jednou možnou variantou je tedy snaha zvyšovat tvrdost a s tím souvisejících mechanických 

vlastností u klasicky používaných značek ocelí, tedy např. ocel značky R 260 s podobnými 

vlastnostmi jako UIC900A, která podléhá evropským normám a dalším příkladem je ocel 

značky IH, která podléhá normám americkým. 

Další možnou cestou je vývoj kolejnic s bainitickou strukturou, které se vyznačují 

vyšší tvrdostí a pevností než běžné perlitické kolejnice. Jednou z variant zvyšování tvrdostí a 

mechanických vlastností je změna chemického složení, tedy především uhlíku a legujích 

prvků jako jsou např. mangan, chrom, molybden a další. Jako další varianta se jeví tepelné 

zpracování hlavy kolejnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

MLČOCH, S. Vliv chemického složení na tvrdost kolejnic. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 
2012. 

2 VÝROBA KOLEJNIC 

Kolejnice jsou jedním z nejdůležitějších výrobků těžkých tvarových tratí. Protože se 

neustále zvyšují požadavky kladené na kolejnice, což je dáno zvyšováním provozních 

rychlostí a zatížením železničních tratí, musí se jejich výrobě věnovat nejvyšší pozornost. [1] 

2.1 Výrobní proces 

Výrobní proces a moderní postupy výroby vedou k homogenizaci a korekci 

chemického složení, jehož pozitivním důsledkem je zvyšování mechanických vlastností 

kolejnic. Tento proces výroby se skládá z výroby surového železa ve vysoké peci, výroby 

kolejnicové oceli s následným kontinuálním odléváním nebo odléváním ingotů a válcování 

kolejnic. Poté následuje chladnutí a rovnání kolejnic, oddělení řezáním a vrtání kolejnic. 

Součástí výrobního procesu je i kontrola vnitřních a povrchových vad a zkoušení 

mechanických vlastností kolejnic. 

2.1.1 Výroba oceli pro kolejnice 

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci. Poté putuje v torpédomísičích na 

konvertorovou ocelárnu. Nalévací pánev je možné plnit dvěma torpédomísiči, čímž se zajistí 

optimalizace chemického složení a teploty surového železa před nalitím do konvertoru. 

V kyslíkových konvertorech probíhá zkujňování kovové vsázky. Tyto procesy probíhají za 

pomocí kyslíku dmýchaného tryskou shora a inertních plynů (dusíku nebo argonu) dnem 

konvertoru. Cílem je odstranit nebo snížit obsah nežádoucích prvků např. fosforu, síry a 

homogenizovat chemické složení. [16] 

Nezbytným vybavením konvertorové ocelárny jsou zařízení pro mimopecní 

zpracování, které vedou k chemické a teplotní homogenizaci, dolegování a umožňují ohřev a 

vakuování v pánvi. Jedná se o stanice homogenizace inertním plynem, vakuovací stanice typu 

RH a vakuovací pece. [12] 

2.1.2 Odlévání oceli 

Předlitky na výrobu kolejnic se odlévají na pětiproudém zařízení pro plynulé odlévání 

se zakřiveným krystalizátorem. Výsledkem jsou předlitky o rozměrech 300 x 350 mm. 

Hotové předlitky se dělí na požadované délky a značí se za pomocí čelního razícího stroje. 

[16] 
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2.1.3 Válcování kolejnic 

Před válcováním se provede ohřev předlitků v krokové peci. Tím je zajištěno dobré 

prohřátí předlitků a dosažení požadované teploty za co nejkratší dobu. Výsledkem tohoto 

ohřevu je minimální oduhličení oceli. 

Kolejnice se válcují na vratné trati. Ta pracuje v cyklu s blokovnou. Na blokovně se 

z kontislitků vyválcují předvalky (bloky), ze kterých se na vratné trati vyválcují kolejnice. 

Válcování kolejnic probíhá na válcovacích duo stolicích o průměru válců 900 mm, které jsou 

uspořádány v otevřeném pořadí. Provalek jimi prochází postupně sedmi až devíti průchody. 

Požadovaná čistota povrchu kolejnic je zajištěna vysokotlakým ostřikem okují na předhotovní 

a hotovní  válcovací stolici. 

2.1.4 Další součásti výrobního procesu 

Po válcování kolejnic následuje odřezání konců kolejnic a provádí se samovolné 

rovnoměrné ochlazování na vzduchu. Pro dorovnání kolejnic ve vertikálním i horizontálním 

směru slouží rovnací zařízení opatřené devítikotoučovou vertikální a devítikotoučovou 

horizontální rovnačkou. Dále se dorovnávají konce kolejnic. Požadované délky kolejnic se 

dosáhne za pomoci pilovrtacích strojů. 

Nezbytnou součástí výrobního procesu je i kontrola vnitřních a povrchových vad a 

zkoušení kolejnic. Předmětem zkoušení na mechanických zkušebnách je zkoušení 

mechanických vlastností, kontrola a vyhodnocení makro a mikrostruktury a kontrola povrchu. 

Rovněž se proměřuje profil kolejnic pomocí kalibrovaných šablon. [16] 
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3 FUNKCE KOLEJNIC A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI 

Kolejnice jsou jednou ze základních částí železničního svršku a mají široké využití po 

celém světě. Používají se nejvíce na železničních tratích, dále pak na tramvajových ale i 

důlních tratích. Požadavky na jejich tvrdost, pevnost, otěruvzdornost, odolnost vůči únavě, se 

liší podle míry zatěžování na těchto tratích. 

3.1 Funkce kolejnic 

Kromě toho že umožňuje pohyb vozidla, kolejnice přebírá kolové síly a přenáší je na 

kolejnicové podpory (pražce). Zároveň absorbuje síly podélné tj. síly při rozjezdu a brždění 

železničních vozidel. Při průjezdu vozidla zatáčkou navíc přenáší příčné síly. Rovněž slouží 

jako vodič zpětného vedení na elektrizovaných tratích. [13] 

3.2 Tvary používaných kolejnic 

V současné době se využívá těchto základních profilů kolejnic:  

• širokopatní 

• žlábková 

• bloková 

• jeřábová 

• speciální profily 

Žlábkové a blokové profily kolejnic mají nejčastější využití pro tramvajové tratě. 

Nejčastěji používané, především na železničních tratích, jsou kolejnice širokopatní, viz obr.1. 

 

Obr.1:  Kolejnice širokopatní [17] 
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4 MĚŘENÍ TVRDOSTI KOLEJNIC 

Tvrdost je mechanická vlastnost materiálu vyjádřená odporem proti deformaci jeho 

povrchu vyvolané působením geometricky definovaného tělesa. S rostoucí tvrdostí se zvyšuje 

např. pevnost a odolnost vůči opotřebení, ale naopak klesá houževnatost. Měření tvrdosti je 

poměrně jednoduché a provádí se za pomoci celé řady mechanických zkoušek, které se podle 

způsobu zatížení dělí na statické a dynamické. Většinou jsou tyto zkoušky považovány za 

nedestruktivní. [6] 

4.1 Metody měření tvrdosti 

Pro měření tvrdosti kolejnic se nejčastěji využívá nedestruktivních statických 

vtiskových metod. Jedná se o metody měření tvrdosti podle Brinella, Vickerse a Rockwella.  

4.1.1 Brinellova metoda 

Jedná se o nejběžnější metodu pro měření tvrdosti kolejnic. Tato metoda spočívá 

v zatlačování kovového indentoru, nejčastěji kalené ocelové kuličky o průměru D, do povrchu 

zkoušeného materiálu silou F. Doba zatížení se volí nejčastěji 10 až 15 sekund. Po odlehčení 

se měří průměr vtisku d. Výsledná hodnota tvrdosti se pak vypočítá dle vzorce (1) nebo se 

pro příslušný průměr vtisku d a sílu F odečítá z tabulek. 

Princip měření tvrdosti podle Brinella je zobrazen na obr.2. 

=
F
																																																																																																																																							(1) 

kde   F      je  síla  (N), 

         A     -    povrch vtisku kulového vytlačeného vrchlíku (mm ). 
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Obr.2:  Princip měření tvrdosti podle Brinella [6]   

4.1.2 Rockwellova metoda 

Zatímco u Brinellovy metody je z hlediska správného měření důležitá čistota povrchu 

zkoušeného vzorku, u měření tvrdosti podle Rockwella lze měřit i znečištěný povrch.  

Jako indentor se u této metody využívá ocelová kulička nebo diamantový kužel a 

metoda je založená na rozdílných hodnotách hloubky vtisku při předběžném a celkovém 

zatížení na povrchu vzorku. Princip metody je zobrazen na obr.3.  

Stejně jako u Brinella a Vickerse se uvádí hodnota tvrdosti jako bezrozměrné číslo. 

 

Obr.3:  Princip Rockwellovy metody měření tvrdosti [6] 

4.1.3 Vickersova metoda 

Princip zkoušky tvrdosti podle Vickerse spočívá v zatlačování čtyřbokého 

diamantového jehlanu se čtvercovou základnou a vrcholovým úhlem 136 ° mezi protilehlými 

stěnami do povrchu vzorku, viz obr.4. Po odlehčení se měří úhlopříčky vtisku, určí se jejich 

průměrná hodnota a dopočítá se výsledná tvrdost. 

Výhodou této metody je vysoká přesnost a minimální poškození zkoušeného 

vzorku. [6] 
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Obr.4:  Princip Vickersovy metody měření tvrdosti [6]  

4.2 Problematika měření tvrdosti kolejnic 

Kolejnice se skládá ze tří základních částí, viz obr.1. Horní část kolejnice má název 

hlava, střední podlouhlá část je nazývána stojina a spodní část kolejnice pata. [13] 

V provozu je z hlediska mechanických vlastností, s tím související tvrdosti, nejvíce 

namáhána hlava kolejnic. Bylo zjištěno, že pro provozní podmínky je důležité rozložení 

tvrdosti nejen na temenu hlavy, což je horní prostřední část povrchu hlavy, ale i na bočních 

hranách hlavy kolejnice. Stejně tak je důležité i rozložení tvrdosti pod povrchem. Proto se 

měří tvrdost kolejnic v různých bodech, které představují dané hloubky pod povrchem hlavy, 

viz obr.5. 

 

Obr.5:  Body měření tvrdosti 

Z obr.5 vyplývá, že v bodech B,C a D, se měří tvrdost cca 9,5 mm pod povrchem, 

v bodě O se jedná o hloubku měření tvrdosti pod povrchem 22 mm. Temeno hlavy se měří na 

povrchu. 

Do hloubky 20 až 22 mm od povrchu hlavy kolejnice by tvrdost měla klesat jen 

pozvolna. 
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5 VLIV OBSAHU LEGUJÍCÍCH PRVKŮ NA 

TVRDOST KOLEJNICOVÉ OCELI 

V současné době jsou nejčastěji používané oceli značky R 260, tedy oceli 

s vlastnostmi podobnými dříve používané UIC900A. Jedná se o oceli s převažující perlitickou 

strukturou a s obsahem uhlíku okolo eutektoidního bodu (0,6 – 0,8 %) a s kontrolovaným 

obsahem vodíku. Tyto oceli mohou být nelegované nebo legované malými obsahy legujících 

prvků např. manganem, chromem. [5] 

V souvislosti s technickým pokrokem a požadavky zákazníků dochází v současné 

době k vývoji nových materiálů. Jedná se především o vývoj bainitických kolejnic. 

5.1 Vliv uhlíku 

Uhlík je zásadním prvkem pro dosažení požadovaných hodnot tvrdosti a dalších 

mechanických vlastností. 

5.1.1 Vliv uhlíku na tvrdost perlitických kolejnic 

Uhlík umožňuje perlitickou strukturu, která zajišťuje odolnost vůči opotřebení a 

ovlivňuje tvrdost. Na obr.6 lze vidět, jak uhlík ovlivňuje perlitickou fázovou transformaci a 

tím mechanické vlastnosti materiálu a tedy i tvrdost. Významnou roli zde hraje tloušťka a 

vzdálenost cementitických lamel. Jestliže je obsah uhlíku menší než 0,85, bude poměr 

tloušťky cementitu k tloušťce feritu v perlitické struktuře menší než 0,15. Mezilamelární 

vzdálenost pak bude vyšší než 100 nm, což vyvolá pokles tvrdosti. Snížení mezilamelární 

vzdálenosti lze dosáhnout přidáním legujících prvků. Mezi tyto prvky patří např. Cr, Mn, Mo, 

Nb, V. 

Pokud by hodnota uhlíku přesáhla 1,2 %, docházelo by ke vzrůstajícímu množství 

proeutektoidního cementitu na hranicích austenitických zrn. To způsobí snížení tvrdosti. K 

těmto přeměnám dochází téměř u všech ocelí. Výjimku tvoří oceli s eutektoidní koncentrací. 

[8,10] 

5.1.2 Vliv uhlíku na tvrdost bainitických kolejnic 

Bainitická struktura má ve srovnání s perlitickou strukturou kolejnic vyšší hustotu 

dislokací. To vede k dislokačnímu zpevnění matrice a tedy i ke zvýšení tvrdosti. Proto je 
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možné u těchto ocelí volit nižší obsahy uhlíku než u ocelí perlitických. Obsah uhlíku se tedy 

volí mezi 0,2 – 0,5 %. Vyšší obsah uhlíku by u těchto ocelí bránil vzniku bainitu v hlavě 

kolejnice. [9] Z hlediska tvrdosti a nebezpečí trhlin je důležitý vznik dolního neboli spodního 

bainitu nikoli bainitu horního. 

 

 

Obr.6:  Vliv obsahu uhlíku na polohu perlitického nosu [8] 

Obecně platí, že se zvyšující se rychlostí ochlazování roste tvrdost a z obr.6 tedy 

vyplývá, že tvrdost poroste se zvyšujícím se obsahem uhlíku. To ovšem platí do obsahu 1,2 % 

uhlíku, jak je výše uvedeno v textu. 

5.1.3 Oduhličení 

Oduhličení je negativním jevem při ohřevu. Zvlášť vysoké požadavky na oduhličený 

povrch jsou kladeny na kolejnicové oceli. Důvodem těchto vysokých požadavků je zvyšování 

opotřebení pojezdové hrany kolejnice a snižování tvrdosti na povrchu její hlavy. Oduhličení 

způsobují především  a vodní pára, což jsou plyny obsaženy v pecní atmosféře.  

Oduhličení úzce souvisí s oxidací. Za vyšších teplot převládá oxidace, za nižších pak 

oduhličení. Oduhličení podporují přísadové prvky podněcující aktivitu uhlíku v austenitu. 

Jsou to např. křemík, wolfram, molybden. Opačný účinek má chrom. [18] 
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5.2 Vliv chromu, manganu a křemíku  

Chrom, mangan a křemík jsou obecně označovány za legující prvky, které se velkou 

měrou podílí na zvyšování tvrdosti kolejnic a ovlivňují ostatní mechanické vlastnosti. 

5.2.1 Vliv chromu na tvrdost perlitických kolejnic 

Tento prvek posouvá transformační bod perlitické přeměny, zjemňuje perlitická zrna a 

zároveň zpevňuje cementit v perlitu. Tím zlepšuje mechanické vlastnosti matrice, tedy 

otěruvzdornost, pevnost a tvrdost. U kolejnic s perlitickou strukturou se využívá obsahu 

chromu v rozmezí 0,05 – 1,0 %. Při menších obsazích lze jeho účinky zanedbat. U vyšších 

obsahů by zase chrom vyvolal vznik martenzitu a tím by způsobil zkřehnutí oceli, což je 

nežádoucí.[8,10] 

5.2.2 Vliv chromu na tvrdost bainitických kolejnic 

U bainitických ocelí se volí obsahy vyšší než u ocelí perlitických. Jsou to obsahy od 

0,3 do 4 %. Je to proto, že chrom je velmi důležitým prvkem pro zpevňování bainitu a 

zlepšuje bainitickou prokalitelnost. Nad 4 % by opět hrozilo zkřehnutí oceli z důvodu vzniku 

martenzitické struktury. [9] 

5.2.3 Vliv manganu na tvrdost perlitických kolejnic 

Mangan snižuje teplotu perlitické transformace a tím zvyšuje mez pevnosti a má 

pozitivní vliv na prokalitelnost. Mimo tyto faktory navíc mangan zabraňuje tvorbě 

proeutektoidního cementitu na hranicích austenitických zrn, čímž zabraňuje poklesu tvrdosti. 

[8,10] 

5.2.4 Vliv manganu na tvrdost bainitických kolejnic 

Obsah manganu je u bainitických kolejnic totožný s obsahem chromu, to znamená, že 

se pohybuje v rozmezí 0,3 až 4 %. Mangan snižuje teplotu bainitické fázové transformace a 

tím zvyšuje zpevnění matrice a zlepšuje prokalitelnost. [9] 

5.2.5 Vliv křemíku na tvrdost perlitických kolejnic 

Křemík má vliv především na houževnatost a také spolu s dalšími prvky (Cr, Mn) 

ovlivňuje svařitelnost. Může tedy spolu s těmito prvky ovlivňovat tvrdost na svařovaných 
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plochách při svařování kolejnic. Křemík zvyšuje pevnostní vlastnosti a houževnatost 

zpevňováním tuhého roztoku feritu v perlitu. Aby se tak stalo, musí se obsah křemíku 

v matrici pohybovat mezi 0,1 a 1,2 %. Pokud by obsah křemíku překročil tuto hodnotu, vedlo 

by to ke zvýšení křehkosti a k poklesu svařitelnosti. [8,10] 

5.2.6 Vliv křemíku na tvrdost bainitických kolejnic 

Podobně jako u perlitických kolejnic zvyšuje křemík pevnost, tvrdost a otěruvzdornost 

i u kolejnic s bainitickou strukturou. Zde lze ale volit obsahy až do 2 % křemíku. Křemík 

rovněž působí jako dobré dezoxidační činidlo. [9] 

5.3 Vliv ostatních prvků – Co, Mo, V, Nb, B 

Zatímco mangan a křemík zpevňují perlitickou matrici substitučně, prvky jako 

molybden, vanad, niob precipitačně. [2] Tyto prvky jsou schopny vytvářet s uhlíkem 

precipitační karbidy. Vznik karbidů je obecně spojován v materiálu se zpevněním, zvýšením 

tvrdosti a odolnosti vůči otěru. Tyto prvky se rovněž podílí na rovnoměrném rozložení 

tvrdosti po průřezu hlavy kolejnic. 

Kobalt je použitelný v obsazích mezi 0,1 až 2 %. Tento prvek zvyšuje tvrdost a 

pevnost zvyšováním transformační energie perlitu.                                          

Molybden posouvá transformační bod perlitické přeměny a tím zvyšuje pevnostní 

vlastnosti. Molybden také tvoří částice odolné vůči opotřebení. Obsah molybdenu musí být 

v rozmezí 0,01 až 0,2 %. U bainitických ocelí se efektivita zpevňování u molybdenu drží až 

do 1 %.   

Vanad tvoří karbidy a nitridy stejně jako niob. Vanad zvyšuje plastickou deformaci 

precipitačním zpevněním. V bainitu se po válcování vanad a niob váží s uhlíkem ve formě 

precipitovaných karbidů. Díky precipitačnímu zpevňení zvyšují tvrdost, která je rovnoměrně 

rozložená po průřezu hlavy kolejnice. Tyto precipitační karbidy navíc zlepšují otěruvzdornost. 

[8, 9] 

Bór vytváří s uhlíkem karbidy a napomáhá perlitické fázové transformaci tím, že 

posouvá oblast perlitické transformace k vyšším teplotám. Bór rovněž zajišťuje rovnoměrné 

rozložení tvrdosti. Obsahy bóru se volí velmi malé, tzn. do 0,004 %. Nad tuto hranici by 

docházelo k růstu velikosti karbidů, což by mělo nepříznivý dopad na tvrdost. [10]  
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6 VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ NA TVRDOST PŘI 

SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC 

Legující prvky, které zvyšují tvrdost, pevnostní vlastnosti a další mechanické 

vlastnosti, mají vliv rovněž na svařitelnost kolejnic. Proto se této problematice musí věnovat 

zvýšené pozornosti. 

Svařováním kolejnic se zajistí vzájemného spojení mezi kolejnicemi na železničních, 

tramvajových a důlních tratích. Jakýmsi parametrem, pomocí něhož lze určit, zda bude 

zaručena dobrá svařitelnost kolejnic, je tzv. uhlíkový ekvivalent. 

6.1 Uhlíkový ekvivalent 

Uhlíkový ekvivalent je nutné znát při posuzování svařitelnosti uhlíkových ocelí. 

Obecně platí, že se zvyšující se hodnotou uhlíkového ekvivalentu se snižuje svařitelnost ocelí. 

Prvky, které uhlíkový ekvivalent ovlivňují, jsou uhlík, mangan, chrom, molybden, vanad, 

měď a nikl. Vysoké hodnoty uhlíkového ekvivalentu jsou nežádoucí rovněž z důvodu zvýšení 

náchylnosti kolejnicové oceli ke tvorbě trhlin. 

Pro určení hodnoty uhlíkového ekvivalentu se používá celá řada vzorců. Pro označení 

uhlíkového ekvivalentu se zde používá  a pro určení této hodnoty se nejčastěji využívá 

vzorec (2). [7] 

= +
6
+
( + + )

5
+
( + )

15
																																																														(2) 

Ze vzorce (2) [3] vyplývá, že nejvíce ovlivňuje svařitelnost uhlík.  

6.2 Tvrdost při svařování 

Tvrdost při svařování kolejnic výrazným způsobem ovlivňují křemík, chrom a 

mangan. Při odporovém svařování tyto legující prvky zabraňují snížení tvrdosti na 

svařovaných plochách. Bude-li se obsah součtu křemíku, chromu a manganu pohybovat 

v rozmezí 1,5 – 3 %, dojde při svařování jen k nevýraznému poklesu tvrdosti. Snížení tvrdosti 

tedy v tomto případě nebude větší než o 30 HV. V opačném případě by docházelo 

k výraznějšímu poklesu tvrdosti a navíc by ve svaru mohl vznikat martenzit. To by nepříznivě 

ovlivnilo i ostatní mechanické vlastnosti materiálu. [8] 
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7 VLIV CHLADNUTÍ KOLEJNIC NA TVRDOST A 

RIZIKO VZNIKU VAD 

Po válcování a odřezání konce kolejnice, se kolejnice dopraví na chladící rošty, kde se 

pozvolně ochlazuje a to ovlivňuje její tvrdost. Jiných tvrdostí bude dosaženo při chladnutí 

kolejnic v zimním období, kdy bude okolní teplota např. 5 °C a jiných tvrdostí bude dosaženo 

v období letním, kdy bude okolní teplota podstatně vyšší. Proto je nutné v praxi s těmito vlivy 

počítat. 

Dalším nepříznivým aspektem ochlazování kolejnic je obecně nebezpečí vzniku vad, 

tzn. vloček, v hlavě kolejnice. Ty jsou způsobeny vodíkem rozpuštěným v oceli. Příliš rychlé 

ochlazování totiž vede k tomu, že vodík nemůže difundovat k povrchu materiálu a to vede 

k jeho kumulaci. Když tlak vodíku překročí mez pevnosti, dochází ke tvorbě vloček. [14] 

Vločky jsou v oceli nebezpečné, protože jsou iniciátory vzniku únavových trhlin a následných 

lomů kolejnic. [4] Obecně se uvádí, že obzvláště náchylné ke vzniku vloček jsou kolejnice 

s vysokým obsahem C. V současné době je již problematika vzniku vloček v hlavě kolejnice 

odstraněna vakuovým odléváním oceli. Vakuování je proces, při kterém se do tekuté oceli 

vhání argon, který je v horní části odsáván spolu se strhaným vodíkem. Výsledkem tohoto 

procesu je, že obsahy vodíku nepřesáhnou hodnotu 2 ppm. 

Vnitřní vady kolejnic a tedy i vločky se kontrolují ultrazvukem. Na obr.7 lze vidět, jak 

se postupně rozvíjí příčná únavová trhlina. [15] 

 

 

Obr.7:  Příčné únavové trhliny postupně se rozvíjející z hloubi průřezu 
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8 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOLEJNIC 

Tepelné zpracování kolejnic se provádí za účelem zlepšit mechanické vlastnosti, 

především tedy tvrdost a pevnost. Nejprve se provede ohřev na austenitizační teplotu (950 – 

1050 °C). Následuje ochlazování určitou rychlostí na teplotu 700 až 500 °C. [8] Účelem je 

dosáhnout při co nejmenších vynaložených nákladech co nejrovnoměrnějšího ochlazování. 

8.1 Způsoby tepelného zpracování kolejnic 

Tepelné zpracování kolejnic může být provedeno v celém profilu či pouze na hlavě 

kolejnice metodou: 

 přímo ve válcovně (in-line) 

 mimo linku výroby kolejnic (off-line) 

V současné době se nejčastěji používají tyto způsoby tepelného zpracování: 

 tepelné zpracování hlavy kolejnic z doválcovací teploty selektivním 

ochlazováním ve vodném roztoku polymerů 

 indukční ohřev po ochlazení z doválcovací teploty a chlazení vodní sprchou či 

stlačeným vzduchem 

 celoobjemové kalení do oleje 

Pro tepelné zpracování kolejnic se nejčastěji využívá indukční ohřev založený na 

průchodu střídavého elektrického proudu vodičem. Kolem vodiče se vytváří magnetické pole, 

které mění svou velikost a směr. Když do magnetického pole vložíme kolejnici, indukuje se 

v ní elektromotorická síla, jejímž působením začne kolejnicí procházet proud a kolejnice se 

zahřívá. Jedná se o nejrychlejší způsob ohřevu vůbec. [18,19] 

8.2 Chladící média 

Jako chladící médium lze použít např. vzduch, vodu, vodní páru nebo roztavené soli. 

Ochlazováním vzduchovou tryskou se zajistí rovnoměrné chlazení, při nižší chladící 

kapacitě, než vodní sprcha. Chlazení vodní sprchou má tedy vyšší ochlazovací kapacitu, 

kterou lze regulovat množstvím přiváděné vody. Zde se musí přikládat velký význam 

závislosti koeficientu tepelné vodivosti na povrchové teplotě ochlazovaného tělesa, jehož 

maximum je v rozmezí 200 – 350 °C. Dalším problémem tohoto druhu chlazení je, že na 

povrchu hlavy kolejnice mohou ulpívat kapky vroucí vody, což vede k výraznému lokálnímu 
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snížení teploty a vzniku bainitické nebo martenzitické struktury. To způsobí nerovnoměrné 

rozložení tvrdosti. Vodní pára má rovněž vyšší ochlazovací účinek než vzduch, nevýhodou při 

tomto způsobu chlazení je spotřeba velkého množství páry. [11] 

8.3 Teplota zrychleného chlazení 

Teplota konce zrychleného ochlazování se volí mezi 700 – 500 °C. Pokud by se 

zrychlené ochlazování ukončilo na teplotě vyšší než 700 °C, začala by probíhat perlitická 

transformace a výsledkem by byla hrubozrnná perlitická struktura s nízkou tvrdostí. Při 

ochlazování pod 500 °C by zase došlo k martenzitické transformaci, což by výrazně zhoršilo 

houževnatost. 

8.4 Rychlost chlazení 

Rychlost ochlazování se volí v rozmezí 1 – 10 °C/s (resp. 10 – 30 °C/s). Pokud by 

rychlost ochlazování byla menší než 1 °C/s, začala by probíhat perlitická transformace již 

během zrychleného ochlazování a to by vedlo k hrubozrnné perlitické struktuře s nízkou 

tvrdostí. [8] 
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9 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní experimentální části práce je vyhodnocování dat z taveb, u kterých byla 

provedena analýza chemického složení a u kterých byla měřena tvrdost. Data byla 

analyzována pro ocel značky R 260 a ocel značky IH. Při měření tvrdosti kolejnic byly 

použity tvrdoměry značky Reicherter nebo EMCOtest M5C. Zatížení bylo pro ocel značky R 

260 voleno 1829 N a byla použita koulička o průměru 2,5 mm. U oceli značky IH byla 

použita kulička o průměru 10 mm při zatížení 29420 N. Doba zatížení byla pro obě značky 

oceli 15 sekund. 

9.1 Vliv prvků na tvrdost kolejnic 

Jak již bylo předesíláno v teoretické části práce, prvky jako jsou např. uhlík, mangan, 

chrom, mohou výrazně zvýšit tvrdost v hlavě kolejnice. Právě za tímto účelem se tyto prvky 

přidávají do oceli cíleně. V oceli se však vyskytuje řada dalších prvků, které se do ní dostávají 

např. ze šrotu, který je běžnou součástí vsázky. Tyto prvky pak bývají spíše chápany jako 

nečistoty a mohou rovněž ovlivňovat tvrdost oceli. 

9.1.1 Kolejnice z oceli značky R 260 

Analýza jednotlivých prvků na tvrdost byla provedena pro 300 taveb, u kterých bylo 

zjištěno chemické složení a měřena tvrdost na temenu hlavy kolejnice. 

 

Obr.8:  Závislost tvrdosti HB na obsahu uhlíku 
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Z obr.8 je zřejmé, že se zvyšujícím se obsahem uhlíku roste tvrdost v hlavě kolejnice. 

To koresponduje s poznatky získanými v teoretické části práce. 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,97 Mn; 0,05 - 0,06 Cr; 0,335 - 0,345 Si; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 0,06 Cu; 

0,010 - 0,016 S, 0,002 - 0,004 V; 0,001 - 0,002 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 0,011 Mo.  

 

Obr.9:  Závislost tvrdosti HB na obsahu manganu 

Z obr.9 vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem manganu tvrdost roste. To opět 

odpovídá poznatkům získaným v teoretické části práce, protože mangan je prvek, který se do 

kolejnicové oceli přidává záměrně, za účelem právě zvýšit mechanické vlastnosti oceli. 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,72 - 0,725 C; 0,05 - 0,06 Cr; 0,334 - 0,344 Si; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 

0,06 Cu; 0,010 - 0,016 S, 0,002 - 0,004 V; 0,001 - 0,002 Ti; 0,014 – 0,024 P; 0,005 – 

0,011 Mo. 
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Obr.10:  Závislost tvrdosti HB na obsahu chromu 

Na obr.10 lze vidět zvyšující se hodnotu tvrdosti se zvyšujícím se procentem chromu. 

Tato skutečnost opět odpovídá teoretickým poznatkům, neboť chrom má obecně pozitivní 

vliv na tvrdost kolejnic. 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,72 - 0,725 C; 0,97 - 0,98 Mn; 0,335 - 0,345 Si; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 

0,06 Cu; 0,010 - 0,016 S, 0,002 - 0,004 V; 0,001 - 0,002 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 

0,011 Mo. 

 

Obr.11:  Závislost tvrdosti HB na obsahu křemíku 
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Z obr.11 vyplývá, že s rostoucím obsahem křemíku tvrdost roste. Křemík obecně 

zlepšuje mechanické vlastnosti kolejnicové oceli. 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,72 - 0,725 C; 0,97 - 0,98 Mn; 0,05 – 0,06 Cr; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 

0,06 Cu; 0,010 - 0,016 S; 0,002 - 0,004 V; 0,001 - 0,002 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 

0,011 Mo. 

9.1.2 Kolejnice z oceli značky IH 

Analýza jednotlivých prvků byla provedena pro 300 taveb, u kterých bylo zjištěno 

chemické složení a měřena tvrdost na temenu hlavy kolejnice. 

 

Obr.12:  Závislost tvrdosti HB na obsahu uhlíku 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 1,05 Mn; 0,67 - 0,68 Cr; 0,626 - 0,636 Si; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 0,06 Cu; 

0,005 - 0,011 S; 0,004 - 0,005 V; 0,0021 - 0,0031 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 0,011 Mo. 
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Obr.13:  Závislost tvrdosti HB na obsahu manganu 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,794 - 0,799 C; 0,067 - 0,068 Cr; 0,626 - 0,636 Si; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 

0,06 Cu; 0,005 - 0,011 S; 0,004 - 0,005 V; 0,0021 - 0,0031 Ti; 0,011 – 0, 018 P; 0,005 – 

0,011 Mo. 

 

Obr.14:  Závislost tvrdosti HB na obsahu chromu 
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0,005 - 0,011 S; 0,004 - 0,005 V; 0,0021 - 0,0031 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 0,011 Mo. 
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Obr.15:  Závislost tvrdosti HB na obsahu křemíku 

Aby se omezil vliv ostatních prvků, analýza byla pro vedena pro chemické složení 

v tomto rozmezí: 0,794 - 0,799 C; 1,07 Mn; 0,67 – 0,68 Cr; 0,02 - 0,04 Ni; 0,03 - 0,06 Cu; 

0,005 - 0,011 S; 0,004 - 0,005 V; 0,0021 - 0,0031 Ti; 0,011 – 0,018 P; 0,005 – 0,011 Mo. 

Pro zobrazení závislosti tvrdosti na obsahu jednotlivých prvků byla použita lineární 

regrese. 

Analyzované značky oceli R 260 a IH s perlitickou strukturou obsahují i další prvky. 

Jsou to prvky: Al, W, Co, As, Sn, B, Nb, Sb, Pb, Ca, N. S těmito prvky se při analýze 

nepočítalo, neboť jejich obsahy byly pro všechny tavby stejné nebo se lišily jen nepatrně. Do 

analýzy nebyl vůbec zahrnut kyslík, jehož hodnoty nebyly v tavbách uvedeny. 

9.1.3 Srovnání obsahů prvků a tvrdostí u ocelí značky R 260 a IH 

Pro srovnání byla sestavena tabulka minimálních a maximálních hodnot obsahů prvků, 

které povolují normy CN a AREMA a obsahů prvků získaných z analyzovaných dat viz tab.1 

a 2. [20,21] 
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Tab.1:  Chemické složení ocelí značky R 260 a IH stanovené podle normy CN a AREMA 

Značka oceli 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Mo V Ti 

      max. max. max. max. max. max. max. max. 

[hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] 

IH (CN)       
0,70-
0,82 

0,70-
1,10 

0,40-
1,00 

0,03 0,02 0,3 0,40-0,70 0,15 0,05 0,01 0,005 

IH (AREMA)      
0,70-
0,82 

0,70-
1,25 

0,10-
1,00 

0,02 0,02 0,4 0,40-0,70 0,15 0,05 0,01 0,005 

R 260   
0,62-
0,80 

0,70-
1,20 

0,15-
0,58 

0,025 
0,008-
0,025 

0,15 0,15 0,1 0,02 0,03 0,025 

 

Tab.2:  Chemické složení ocelí značky R 260 a IH získané z analyzovaných dat 

Značka oceli  

C Mn Si P S Cu Cr Ni Mo V Ti 

      max. max. max. max. max. max. max. max. 

[hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] 

IH       
0,778-
0,822 

1,01-
1,09 

0,571-
0,679 

0,02 0,016 0,08 0,64-0,70 0,08 0,021 0,006 0,0042 

R 260 
0,681-
0,752 

0,93-
1,05 

0,289-
0,395 

0,024 
0,006-
0,025 

0,13 0,1 0,09 0,022 0,005 0,0026 

 

Z uvedených obsahů vyplývá, že u oceli značky R 260 jsou obsahy uhlíku, křemíku, 

chromu a titanu nižší, než u oceli značky IH. Vyšší hodnoty těchto prvků u oceli IH mají za 

následek vyšší hodnoty tvrdosti, které se pohybují v rozmezí 325 – 343 HB. U oceli R 260 se 

tyto hodnoty pohybují mezi 262 a 288 HB. U ostatních prvků uvedených v tabulkách se 

hodnoty obsahů prvků získaných z taveb blíží hodnotám obsahů prvků stanovených normami. 
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9.2 Vliv prvků na tvrdost při svařování kolejnic 

Prvky jako mangan, chrom, křemík mohou nepříznivě ovlivňovat tvrdost a riziko 

vzniku vad v místě svaru při svařování kolejnic. Data pro posouzení vlivu manganu, chromu a 

křemíku na tvrdost jsou uvedeny v tab.3. 

Tab.3:  Data pro analýzu vlivu chemického složení na tvrdost při svařování kolejnic 

Tavba číslo 

Ocel třídy R260 Ocel třídy IH 

Mn  Cr Si ∑ Mn+Cr+Si Mn  Cr Si ∑ Mn+Cr+Si 

[hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] 

1 0,96 0,06 0,337 1,357 1,06 0,69 0,631 2,38 

2 0,98 0,07 0,346 1,396 1,05 0,69 0,635 2,38 

3 0,97 0,07 0,352 1,392 1,06 0,69 0,633 2,38 

4 0,97 0,04 0,344 1,354 1,06 0,67 0,63 2,36 

5 0,99 0,06 0,355 1,405 1,05 0,68 0,626 2,36 

6 0,98 0,09 0,336 1,406 1,04 0,68 0,625 2,35 

7 0,97 0,08 0,346 1,396 1,04 0,67 0,596 2,31 

8 0,94 0,06 0,343 1,343 1,07 0,68 0,623 2,37 

9 0,96 0,05 0,345 1,355 1,06 0,68 0,615 2,36 

10 0,96 0,05 0,335 1,345 1,08 0,68 0,633 2,39 

11 0,96 0,08 0,327 1,367 1,07 0,68 0,634 2,38 

12 0,98 0,05 0,352 1,382 1,07 0,68 0,626 2,38 

13 1 0,05 0,358 1,408 1,08 0,68 0,631 2,39 

14 0,94 0,05 0,34 1,33 1,06 0,69 0,636 2,39 

15 0,97 0,05 0,357 1,377 1,07 0,7 0,628 2,40 

16 0,97 0,05 0,342 1,362 1,05 0,69 0,631 2,37 

17 0,97 0,06 0,359 1,389 1,07 0,68 0,634 2,38 

18 0,96 0,05 0,335 1,345 1,05 0,68 0,629 2,36 

19 0,96 0,04 0,349 1,349 1,05 0,68 0,629 2,36 

20 0,98 0,06 0,352 1,392 1,06 0,66 0,626 2,35 

            Z tab.3 vyplývá, že součet obsahu manganu, chromu a křemíku je u oceli značky R 

260 v rozsahu od 1,330 do 1,408 % a u oceli značky IH v rozsahu od 2,31 do 2,4 %. Obecně 

platí, že pro minimální pokles tvrdosti na svařovaných plochách by měl být součet Mn+Cr+Si 

v rozmezí 1,5 – 3 %. Z vypočtených hodnot lze tedy usuzovat, že u oceli značky R260 může 

dojít na svařovaných plochách ke zvýšenému poklesu tvrdosti. Z výsledků rovněž vyplývá, že 

u oceli značky IH je riziko zvýšeného poklesu tvrdosti na svařovaných plochách menší a 

hodnoty poklesu tvrdosti by neměly přesahovat hodnotu vyšší než 30 HV. 
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9.3 Vliv chemického složení na svařitelnost kolejnic 

Pro výpočet uhlíkových ekvivalentů ke srovnání svařitelnosti ocelí značky R 260 a IH 

byl použit vzorec (2), který je uveden v teoretické části práce. Tavby, pro které byla 

svařitelnost posuzována, jsou uvedeny v tab.4. 

Tab.4:  Data pro porovnání svařitelnosti u ocelí značky R 260 a IH 

R 260 

Tavba 
C Mn Cr Mo Si P S V Ti Cu Ni 

 
[hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] [hm %] 

1 0,724 0,96 0,06 0,007 0,337 0,018 0,015 0,003 0,0014 0,07 0,03 0,9 

2 0,724 0,98 0,07 0,014 0,346 0,018 0,012 0,003 0,0016 0,06 0,04 0,91 

3 0,73 0,97 0,07 0,011 0,352 0,022 0,014 0,004 0,0015 0,08 0,03 0,92 

4 0,72 0,97 0,04 0,01 0,344 0,015 0,013 0,002 0,0016 0,06 0,03 0,9 

5 0,744 0,99 0,06 0,007 0,355 0,018 0,018 0,003 0,0014 0,03 0,02 0,93 

6 0,715 0,98 0,09 0,013 0,336 0,017 0,015 0,003 0,0014 0,04 0,05 0,91 

7 0,733 0,97 0,08 0,011 0,346 0,017 0,012 0,003 0,0018 0,07 0,04 0,92 

8 0,726 0,94 0,06 0,009 0,343 0,015 0,017 0,003 0,0016 0,07 0,03 0,9 

9 0,733 0,96 0,05 0,005 0,345 0,015 0,015 0,003 0,0016 0,07 0,03 0,91 

10 0,72 0,96 0,05 0,004 0,335 0,016 0,019 0,003 0,0015 0,07 0,02 0,9 

IH 

1 0,799 1,06 0,69 0,012 0,631 0,017 0,011 0,005 0,0023 0,05 0,05 1,12 

2 0,798 1,05 0,69 0,017 0,635 0,015 0,013 0,005 0,0024 0,03 0,04 1,12 

3 0,789 1,06 0,69 0,01 0,633 0,015 0,013 0,005 0,0023 0,05 0,04 1,11 

4 0,793 1,06 0,67 0,008 0,63 0,016 0,011 0,005 0,0024 0,03 0,03 1,11 

5 0,784 1,05 0,68 0,008 0,626 0,015 0,011 0,005 0,0025 0,05 0,03 1,1 

6 0,789 1,04 0,68 0,009 0,625 0,014 0,007 0,005 0,0028 0,05 0,03 1,11 

7 0,783 1,04 0,67 0,008 0,596 0,014 0,005 0,005 0,0029 0,06 0,04 1,1 

8 0,796 1,07 0,68 0,008 0,623 0,014 0,002 0,005 0,0034 0,06 0,03 1,12 

9 0,794 1,06 0,68 0,009 0,615 0,013 0,003 0,004 0,0035 0,06 0,04 1,12 

10 0,792 1,08 0,68 0,007 0,633 0,014 0,002 0,004 0,0035 0,04 0,03 1,11 

           Z tab.4 vyplývá, že hodnoty uhlíkových ekvivalentů pro oceli značky R 260 jsou 

menší, než u ocelí značky IH. Zatímco u oceli značky R 260 se hodnota  pohybuje 

v rozmezí 0,90 – 0,93, pro ocel IH vychází hodnoty v rozmezí 1,10 – 1,12.  

Obecně platí, že svařitelnost se zhoršuje se zvyšující se hodnotou . Z těchto 

zjištěných výsledků je zřejmá nevýhoda oceli značky IH, která má vyšší obsahy legujících 

prvků a vyznačuje se lepšími mechanickými vlastnostmi, zejména pevností a tvrdostí, než 

ocel značky R 260. 
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9.4 Rozložení tvrdosti v hlavě kolejnice 

U oceli značky IH byly měřeny tvrdosti nejen na povrchu, tzn. na temenu hlavy, ale i 

v různých hloubkách pod povrchem hlavy kolejnic. V této experimentální části jsou 

posuzovány tvrdosti v hloubce měření 9,5 a 22 mm pod povrchem. 

Tab.5:  Data pro posouzení rozložení tvrdosti v hlavě kolejnice 

Body 
Hloubka 

Tavba 

měření 1 2 3 4 5 6 7 8 

tvrdosti [mm] HB HB HB HB HB HB HB HB 

Temeno 0 339 329 335 329 331 335 337 333 

B 9,5 331 326 326 326 329 331 333 326 

C 9,5 325 323 319 323 325 329 331 326 

D 9,5 321 321 329 323 326 329 337 323 
Průměr 
B,C,D 

9,5 325,67 323,33 324,67 324,00 326,67 329,67 333,67 325,00 

O 22 321 321 319 321 326 321 323 317 

             

 

Obr 16:  Závislost hloubky pod povrchem hlavy kolejnice na tvrdosti pro tavbu 1. 
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Obr 17:  Závislost hloubky pod povrchem hlavy kolejnice na tvrdosti pro tavbu 2.   

 

Obr.18:  Závislost hloubky pod povrchem hlavy kolejnice na tvrdosti pro tavbu 3. 

Z obr.16, 17 a 18 je zřejmé, že směrem od povrchu do hloubky hlavy kolejnice tvrdost 

klesá. Z grafů lze navíc vyčíst, že do hloubky cca 9,5 mm klesá tvrdost výrazněji, kdežto 

v hloubce mezi 9,5 – 22 mm klesá tvrdost už jen pozvolna. Tavby 4 a 5 vykazují podobnou 

závislost. 
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Obr.19:  Závislost hloubky pod povrchem hlavy kolejnice na tvrdosti pro tavbu 6. 

 

Obr.20:  Závislost hloubky pod povrchem hlavy kolejnice na tvrdosti pro tavbu 7. 

U taveb 6 a 7 znovu klesá tvrdost se zvyšující se hloubkou pod povrchem hlavy 

kolejnice. Rozdíl od předchozích taveb 1 – 5 je v tom, že u taveb 6 a 7 klesá tvrdost od 

povrchu do hloubky 9,5 mm jen pozvolna, kdežto od hloubky 9,5 až 22 mm klesá tvrdost 

výrazněji. U taveb 1 až 5 tomu bylo přesně opačně. 

Hodnoty tvrdosti pro měřené hloubky jsou uvedeny v tab.5. 
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9.5 Vliv teploty na tvrdost při chladnutí kolejnic 

Kromě chemického složení mohou tvrdost ovlivňovat i další faktory. Jedním z těchto 

faktorů může být teplota. 

Pro srovnání tvrdostí a posouzení vlivu chladnutí kolejnic na tvrdost byly vybrány 

tavby s přibližně stejným chemickým složením. Tyto tavby jsou i s hodnotami tvrdostí 

uvedeny v tab.6. 

Tab.6:  Vybrané tavby pro posouzení vlivu teploty na tvrdost HB 

Období 
C Mn Cr Si Mo P Cu Ni S V Ti Co 

HB 
[hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] [hm%] 

Zimní 0,724 0,98 0,07 0,346 0,014 0,018 0,06 0,04 0,012 0,003 0,0016 0,004 280 

Letní 0,724 0,96 0,06 0,343 0,005 0,015 0,07 0,03 0,014 0,003 0,0018 0,003 275 

Zimní 0,738 0,96 0,05 0,335 0,005 0,013 0,05 0,03 0,017 0,002 0,001 0,003 280 

Letní 0,738 0,97 0,05 0,344 0,009 0,011 0,04 0,03 0,012 0,003 0,0019 0,004 277 

Zimní 0,724 0,96 0,06 0,354 0,005 0,013 0,05 0,02 0,015 0,003 0,0021 0,004 280 

Letní 0,724 0,96 0,06 0,343 0,005 0,015 0,07 0,03 0,014 0,003 0,0018 0,003 275 

Zimní 0,726 0,99 0,06 0,343 0,004 0,016 0,03 0,02 0,008 0,003 0,0021 0,004 281 

Letní 0,726 0,99 0,06 0,334 0,004 0,016 0,02 0,02 0,024 0,003 0,0011 0,003 272 

Z naměřených tvrdostí uvedených v tab.6 lze usoudit, že při chladnutí kolejnic 

v zimním období jsou hodnoty tvrdostí vyšší, než hodnoty tvrdosti naměřené v letním období 

u kolejnic s přibližně stejným chemickým složením. To může být způsobeno rychlejším 

ochlazováním v zimním období z důvodu nižší okolní teploty, než v období letním.  

Hodnoty uvedeny v tab.6 pro letní a zimní období byly vybrány z 300 taveb pro ocel 

značky R 260. 
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10 DISKUZE 

Z analýzy dat z taveb při výrobě kolejnic byl zjištěn pozitivní vliv uhlíku, manganu, 

chromu a křemíku na tvrdost. To koresponduje s poznatky získanými v teoretické části práce. 

Uhlík je zásadním prvkem pro dosažení požadovaných hodnot tvrdosti. U oceli značky R 260 

se skutečné obsahy uhlíku pohybují v rozmezí 0,681 – 0,752 %, u oceli IH pak v rozmezí 

0,778 – 0, 822 %. U manganu bylo zjištěno, že jeho obsahy jsou pro obě značky oceli téměř 

srovnatelné. Prvek, jehož obsahy se u analyzovaných značek ocelí významně liší, je chrom. 

Zatímco u oceli R 260 jsou maximální hodnoty obsahu chromu 0,1 %, u oceli IH obsahy 

chromů dosahují až 0,7 %. Obsahy křemíku se pro ocel značky R 260 volí mezi 0,289 a 

0,395 %, u oceli značky IH pak mezi 0,571 a 0,679 %. Vyšší hodnoty obsahů, především 

uhlíku a chromu, mají za následek vyšší hodnoty tvrdosti u oceli značky IH, které se pohybují 

v rozmezí 325 – 343 HB. Ocel R 260 se vyznačuje tvrdostmi nižšími a hodnoty tvrdosti se 

pohybují od 262 do 288 HB. 

Obsahy manganu, chromu a křemíku mohou rovněž ovlivnit tvrdost na svařovaných 

plochách při svařování kolejnic. Pro zajištění minimálního poklesu tvrdosti na svařovaných 

plochách je vhodné volit součty obsahu prvků mezi 1,5 až 3 %. Z analyzovaných dat bylo 

zjištěno, že u oceli značky R 260 je součet obsahu manganu, křemíku a chromu v rozmezí 

1,33 až 1,408 %, u oceli IH 2,31 až 2,4 %. 

U oceli značky IH byly rovněž porovnány hodnoty tvrdosti v různých hloubkách pod 

povrchem hlavy kolejnice. U taveb 1 – 5 bylo zjištěno, že od povrchu do hloubky 9,5 mm byl 

pokles tvrdosti výraznější, od hloubky 9,5 do hloubky 22 mm klesala tvrdost jen pozvolna. U 

taveb 1 až 7 byl pokles tvrdosti v hloubce mezi 9,5 a 22 mm výraznější. 

Nemálo důležitým faktorem ovlivňujícím tvrdost, zejména v hlavě kolejnice, je 

teplota. Teplota okolního prostředí totiž může způsobit, že kolejnice, které chladnou v zimním 

období, mohou mít na povrchu vyšší tvrdost než kolejnice, jež chladnou v období letním.  

Nevýhoda kolejnic z oceli značky IH oproti oceli značky R 260 spočívá ve zhoršené 

svařitelnosti, jak bylo zjištěno z porovnání uhlíkových ekvivalentů uvedených značek ocelí. 
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11 ZÁVĚR 

V experimentální části práce byla provedena analýza vlivu legujících prvků na tvrdost 

kolejnic pro oceli značky R 260 a IH za účelem nalézt vhodné řešení pro zvýšení tvrdosti 

kolejnic. Z dat získaných z taveb při výrobě kolejnic bylo zjištěno, že prvky jako uhlík, 

mangan, chrom a křemík se podílejí na zvýšení tvrdosti kolejnic. Jednou z možností, jak 

zvýšit tvrdost v hlavě kolejnic, je tedy zvýšení obsahu některého z těchto prvků. Rozsahy 

obsahů jednotlivých prvků jsou ovšem omezeny a hodnoty těchto rozsahů jsou uvedeny 

v normách CN a AREMA. Srovnáním normovaných rozsahů s rozsahy prvků zjištěnými 

experimentálně lze konstatovat, že pro zvýšení tvrdosti v hlavě kolejnice u oceli značky R 260 

je nejvhodnější zvýšit obsah uhlíku, manganu, popř. křemíku. U oceli značky IH lze zvýšit 

obsah manganu pouze tehdy, pokud jsou požadavky na chemické složení v souladu s normou 

AREMA. Norma CN zvýšení obsahu manganu nepovoluje z důvodu již dosažených 

maximálních hodnot obsahu tohoto prvku. Ze stejného důvodu rovněž nelze u analyzovaných 

ocelí zvyšovat tvrdost zvýšením obsahu chromu. 

Mezi prvky, které naopak nepříznivě ovlivňují tvrdost kolejnic a zvyšují riziko vzniku 

vad, patří např. síra a vodík. S těmito prvky se ovšem při analýze vlivu prvků na tvrdost 

nepočítá, protože jejich obsahy jsou v současné době značně eliminovány výrobním procesem 

a tudíž je jejich vliv na tvrdost a riziko vzniku vad zanedbatelný. 

Dalším důležitým faktorem z hlediska tvrdosti je vliv legujících prvků na tvrdost při 

svařování kolejnic. Bylo zjištěno, že mangan, chrom a křemík mohou ovlivnit tvrdost v místě 

svaru při svařování kolejnic. Aby byl pokles tvrdosti v místě svaru minimální, je vhodné 

zvolit součet obsahu těchto prvků v rozmezí 1,5 – 3 %. Tuto podmínku nejlépe splňuje ocel 

značky IH. U oceli značky R 260 se součet obsahu manganu, chromu a křemíku pohybuje 

v nižších hodnotách, což může vést ke zvýšenému poklesu tvrdosti v okolí svaru. Tady se 

jako řešení jeví opět zvýšení obsahu manganu nebo křemíku. 

Tvrdost kolejnic na temenu hlavy může ovlivnit i teplota okolního prostředí při 

chladnutí kolejnic. V zimním období byly naměřeny vyšší tvrdosti, než v období letním u 

ocelí z přibližně stejným chemickým složením. Proto se zde jako návrh řešení nabízí zvýšení 

cirkulace vzduchu v okolí chladnutí kolejnic vyráběných v letním období. 
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