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1. ÚVOD  
 
     Komponenty ţelezničních dvojkolí, zvláště pak celistvá kola a ţelezniční nápravy patří mezi 

jedny z nejvíce namáhaných součástí kolejových vozidel. Úroveň únavového poškození těchto 

součástí ţelezničních dvojkolí je jedním z limitujících faktorů bezpečnosti a spolehlivosti 

kolejových vozidel v ţelezničním provozu [1-3]. Časově proměnlivé síly, které jsou mnohdy velice 

nízké v porovnání se statickou pevností, působící na součásti ţelezničních dvojkolí, mohou po 

dostatečně dlouhé době provozu způsobit takové poškození, které zejména v první fázi můţe 

způsobit iniciaci mikrotrhlin v povrchových vrstvách,  jenţ označujeme pojmem únava materiálu. 

Ve druhé fázi pak stádium velkého počtu krátkých únavových trhlin přechází do stádia růstu jedné 

únavové trhliny, jenţ je po určité době růstu této trhliny završen mechanismem křehkého, nebo 

tvárného porušení [4]. 

     Systematický výzkum únavy materiálu ţelezničních dvojkolí se datuje jiţ od nástupu 

průmyslové revoluce na počátku 19. století. Četné lomy ţelezničních náprav vagónů, které se 

vyskytly po absolvování několika milionů cyklů, přivedli Angličana W. J. Rankina k formulaci 

pojmu „únava materiálu“ (1843). Následné pokračování studia meze únavy právě na ţelezničních 

nápravách prováděl i německý inţenýr August Wöhler (1819-1914), který představil výsledy svého 

výzkumu ve formě dnes známé Wöhlerovy křivky [5]. 

     V posledních deseti letech byly investovány celosvětově značné finanční prostředky do výstavby 

a rekonstrukce ţelezničních koridorů a do nákupu nových modernizovaných vlakových souprav, 

včetně souprav vysokorychlostních, které mohou jezdit rychlostí nad 200 km/ hod.  Pro tyto vozy 

jsou v Evropě kola a nápravy převáţně dodávány dle normy EN 13261 [6], resp. v případě 

ţelezničních kol podle normy EN 13262 [7]. Tyto materiály vykazují dostatečně vysokou únavovou 

pevnost, avšak s ohledem na stále vzrůstající poţadavky provozu z důvodu vyšších nápravových 

zatíţení a jiţ zmíněných vyšších přepravních rychlostí neustále hledáme nové cesty pro další 

zlepšování únavových vlastností ţelezničních náprav a celistvých kol. 

     Jedním z hlavních cílů současného výzkumu je vývoj nových koncepcí designu ţelezničních kol 

a náprav s vyšší odolností proti iniciaci a šíření únavových trhlin. Dnes jiţ bylo jasně prokázáno, ţe 

finální lomová nestabilita můţe být při giga-cyklové únavě, tedy po dlouhé době provozu, 

iniciována za podstatně niţší amplitudy napětí, neţ jakou je mez únavy definována pro deset 

miliónů cyklů. S giga-cyklovou únavou se setkáváme převáţně u ţelezničních náprav, jejichţ 

ţivotnost se pohybuje v průměru kolem 25 let, zatímco u ţelezničních kol je vlivem opotřebení 

jízdní plochy a následné reprofilaci z titulu změny geometrie jízdní plochy v závislosti na počtu 

ujetých kilometrů provedena výměna kol po cca. 5ti letech.  

     Koncepce únavové pevnosti musí být pro zajištění bezpečnosti náprav navíc doplněna o 

předpoklad existence únavových mikrotrhlin v nápravě, které se mohou během provozu vyvinout 

v nebezpečné, dlouhé únavové trhliny. Na základě znalosti jakosti materiálu, lokalizaci 

potencionální únavové trhliny, znalosti časově proměnlivého dynamického zatíţení nápravy a počtu 

ujetých kilometrů je zapotřebí rovněţ navrhnout odpovídající inspekční intervaly prohlídek náprav 

v provozu pomocí NDT za účelem odhalení šířící se detekovatelné dlouhé únavové trhliny, která by 

jinak způsobila lom nápravy [8-9].  

     I dnes v době pokročilých NDT metod, které jsou schopny zachytit vadu v podobě povrchové 

trhliny o hloubce jiţ od 0,5 mm dochází bohuţel k tragickým haváriím zapříčiněným únavovým 

lomem náprav [10-18]. Vzpomeňme například havárii v italském Viareggiu v roce 2009 [12], kde 

vlivem únavového lomu nápravy v důsledku koroze nápravy a následné explozi dvou cisteren se 

zkapalněným propan-butanem zahynulo 18 lidí a havárie způsobila obrovské materiální škody.     

     Jedním ze způsobů, jak zvýšit únavovou pevnost ţelezničních kol a náprav je studium úprav 

chemického sloţení pouţitého materiálu se zaměřením na legující strategii zacílenou na zvýšení 

meze pevnosti a meze únavy, studium vlivu povrchových úprav jako například pevnostní tryskání 
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desky kola za účelem zvýšení tlakových pnutí, jenţ příznivě ovlivní finální mez únavy tohoto 

výrobku, nebo např. úpravy technologických postupů finálního opracování v podobě válečkování 

přechodů jiţ opracovaných ţelezničních náprav.  

     Pro dodávky především hnacích náprav vyrobených z jakostí EA4T s vysokou mírou 

bezpečnosti proti únavovému poškození a dlouhou provozní ţivotností jsme vyvinuli technologii 

povrchového indukčního kalení hnacích náprav. Poprvé byl tento princip pouţit v Japonsku na 

vysokorychlostních vlacích Shinkansen, avšak na úplně jiném typu materiálu. Kromě trojnásobného 

zvýšení tvrdosti v povrchových vrstvách dochází ke vzniku vysokých tlakových pnutí 

v povrchových vrstvách nápravy. Důsledkem je enormní zvýšení meze únavy takto zpracovaného 

materiálu, coţ vede k zastavení šíření krátkých únavových trhlin. 

     Kromě numerických metod optimalizačních výpočtů napjatosti kola nebo poměru průměru sedla 

nápravy ku dříku nápravy se zaměřením i na optimalizaci přechodového rádiusu, znalosti 

matematicko-statistických metod hodnocení náhodnosti provozního zatíţení  a mechanických 

hodnot je nutné z důvodu ověření a verifikace navrţených technologických a konstrukčních 

parametrů provádět ověřovací a porovnávací únavové  zkoušky jak materiálu na zkušebních 

tělesech průměru 10 mm, tak celistvých kol a půl-dvojkolí na vybudovaných zkušebních stendech. 

Kromě těchto normou poţadovaných zkoušek bylo vbudováno i zkušební zařízení, na kterém jsme 

schopni podstatně levněji a operativněji, ve srovnání se zkouškami náprav ve skutečné velikosti, 

provádět únavové zkoušky materiálu náprav v měřítku přibliţně 1/3.    

     Zmiňované technologické postupy zvyšující mez únavy ţelezničních kol a náprav ve finále 

umoţňují sníţit provozovatelům nezbytný počet servisních ultrazvukových prohlídek, čímţ se 

provozovateli ušetří značné finanční prostředky spojené s pravidelnou odstávkou a prohlídkou 

vozového parku. Hlavním cílem zavádění takovýchto technologických postupů je však zvýšení 

bezpečnosti ţelezničního provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Únavový lom železniční nápravy [11] 
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2. ÚNAVOVÁ PEVNOST A KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ 
 

2.1 Charakteristiky únavové pevnosti 
 
     Převáţná většina konstrukčních částí je během svého technického provozu podrobena časově 

proměnlivým sloţkám napětí. Ne jinak je tomu i v případě ţelezničních dvojkolí, u níţ je právě 

únava materiálu jedním z degradačních procesů limitujícím ţivotnost a spolehlivost ţelezničních 

kol, resp. náprav. Lokalizace plastické deformace v povrchových vrstvách a následná iniciace 

únavových trhlin a jejich další růst jsou kromě úrovně namáhání a kvality povrchu ovlivněny i 

dalšími parametry, jakými jsou úroveň vnitřních pnutí, spolupůsobení korozního prostředí, působení 

časově proměnlivé sloţky napětí apod. Jakost pouţitého materiálu a technologie výroby, popřípadě 

technologie následných povrchových úprav povrchu výrobku, ovlivní úroveň vnitřního pnutí a tím i 

mez únavy finálních opracovaných ţelezničních kol a nebo náprav [19-21].  

 

     Základním parametrem, kterým posuzujeme charakter cyklického namáhání, je parametr 

asymetrie cyklu R , kde d   je dolní a  h  je horní napětí časově proměnlivé sloţky. 

h

dR



                                                                        (1) 

     Analogicky se definují a v únavě často pouţívají pojmy rozkmit napětí  , amplituda napětí 

a  a střední napětí m  . Pro jednoznačné stanovení podmínek cyklického namáhání je nutné uvést 

vţdy alespoň dvě charakteristiky definované rovnicemi (1) aţ (4) 

dh                                                              (2) 
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     Rostoucí hodnota amplitudy napětí a  a stejně tak i růst horního napětí h  zkracují ţivotnost 

danou počtem cyklů do lomu fN . Křivka ţivotnosti nazývána Wöhlerova křivka je pro tři 

součinitele proměnlivosti cyklu uvedena na obr. 2. 

 
 

 

 

 

Obr. 2: Wöhlerova křivka a vymezení pěti 

základních oblastí na křivce [4]:a) oblast 

kvazistatického lomu, b) oblast cyklického 

tečení, c) oblast nízkocyklové únavy, d) oblast 

vysokocyklové únavy, e) oblast bezpečného 

namáhání 
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     Veškeré únavové zkoušky prováděné na materiálech ţelezničních dvojkolí jsou situovány do 

oblasti vysokocyklové únavy. Dle současně platné legislativy [6, 7] musíme dokladovat únavovou 

pevnost stanovenou na materiálu ţelezničních kol a náprav na definovaných amplitudách napětí při 

únavových zkouškách s parametrem asymetrie cyklu R = -1 po dobu N=1.10
7
 cyklů. Navíc se jiţ 

setkáváme s poţadavky na ověřování meze únavy aţ na hranici 1.10
8
 cyklů, neboť ani v případě 

ocelí nedojde ke stabilizaci mezní hodnoty amplitudy napětí v oblasti bezpečného namáhání po 

N=1.10
7
 cyklech, kdy by jiţ nemělo docházet k iniciaci únavového poškození, ale tato mezní 

hodnota amplitudy napětí dále klesá o 3% na dekádu v případě ocelí a slitin Si, Ti a Mg a o 8 % na 

dekádu v případě ocelí austenitických a Al a Cu slitin [22]. 

 

     Pokud potřebujeme matematicky vyjádřit pokles mezní hodnoty amplitudy napětí v závislosti na 

středním napětí m lze pro poţadovanou ţivotnost nebo také počet cyklů do lomu, Nf  1.10
7
 zapsat 

v linearizované formě ve tvaru, 

 

]1)[1()( mca kRR                                                (5) 

 

kde )(  Ra  je mezní hodnota amplitudy napětí pro obecný součinitel proměnlivosti cyklu, 

)1(  Rc   c je mez únavy pro R = -1 a k je konstanta, k = 1/Rm pro Goodmanův zákon a 

k = 1/Re pro Soderbergův zákon. Při míjivém zatěţování je střední hodnota napětí m = c0 , kde c0 

je horní napětí na mezi únavy pro R = 0, a tak z rovn. (5) je okamţitě, 

c

c

c
k






1

0

0                                                              (6) 

 

Po úpravách pak dostaneme finální tvar mezní hodnoty amplitudy napětí )(  Ra  pro obecný 

součinitel proměnlivosti cyklu : 

c

c
a

R

R
k

R


















1

1
1

)(                                                    (7) 

 

U materiálů s vysokou schopností plastické deformace nebývá obvykle závislost mezní hodnoty 

amplitudy napětí )(  Ra na středním napětí, lineární, ale podle Gerberova návrhu má tato závislost 

parabolický tvar, 

 

 2)/(1)( mmca RR                                               (8) 

 

Na obr. 3 jsou uvedeny všechny tři základní přístupy řešení vztahu mezní hodnoty amplitudy napětí 

σa(Rσ) na středním napětí σm. Z obrázku vyplývá, ţe odhad mezní hodnoty amplitudy napětí je 

vhodné na základě znalostí σc(Rσ = -1) provádět podle Soderbergova zákona, zatímco řešení opačné 

úlohy odhadu základní meze únavy σc(Rσ = -1) ze znalostí mezní hodnoty amplitudy napětí pro 

obecnou hodnotu Rσ ≠ -1 by v tomto případě dávalo nadhodnocené výsledky, a proto je vhodnější 

pouţít Gerbergrova zákona [21]. 
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Obr.3: Haighův diagram závislosti mezní hodnoty amplitudy napětí a na středním napětí m [21]. 

 

 

     Numerické metody řešení lze v technické praxi pro odhad závislosti σa(Rσ) na středním napětí σm 

pouţít v případě, kdy je obtíţné nalézt tuto závislost v analytickém tvaru. Podmínkou však je pouţít 

dostatečně velký soubor experimentálních výsledků měření σa(Rσ) pro různé hodnoty součinitele 

proměnlivosti cyklů.  

     Všechny doposud zmiňované metody umoţňují predikci mezní hodnoty amplitudy napětí jen pro 

rozmezí součinitele proměnlivosti cyklu R od -1 do 1. Tyto modely závislosti mezní hodnoty 

amplitudy napětí na středním napětí jsou formulovány pro konstantní počet cyklů do lomu, většinou 

pro Nf = 10
7
 cyklů. V případě, ţe je poţadovaný počet cyklů do lomu niţší, nebo v případě, ţe se 

jedná o nízkocyklovou únavu, pak je mezní hodnota amplitudy napětí pro daný součinitel 

proměnlivosti cyklu vyšší.  

     Pro nalezení mezní hodnoty horního napětí h na počtu cyklů do lomu Nf , jinak také Wöhlerovy 

křivky (obr. 2) se v oblasti časované únavové pevnosti často uţívá mocninná funkce ve tvaru [19, 

21], 
b

fhfh N )2(*  ,                                                          (9) 

kde hf 
 je součinitel únavové pevnosti, který je dán extrapolací křivky ţivotnosti na první 

půlcyklus zatíţení 2Nf = 1 a b je součinitel únavové ţivotnosti. 

     Pro vymezení oblasti dovoleného namáhání pro zadanou hodnotu součinitele proměnlivosti 

cyklu Rσ se v technické praxi často pouţívá Smithova diagramu, jenţ je uveden na obr. 4. Gerberův 

zákon závislosti amplitudy napětí na středním napětí je ve Smithově diagramu vymezen podobnou 

parabolou v souřadnicích σm - σh. Pro statické zatíţení R = 1 dosahuje horní napětí meze pevnosti 

Rm,  pro míjivé R = 0 a střídavé R = -1 zatěţování leţí mezní hodnoty horního napětí na přímkách 

příslušného zátěţného směru a jsou vyznačeny plnými krouţky. Zátěţný směr pro R  - je 

totoţný se záporným směrem osy středního napětí a nejbliţší dovolená hodnota středního napětí při 

h = 0 odpovídá záporně vzaté amplitudě napětí pro R = 0, a(R = 0). Mezní hodnota horního napětí 

m


a

 c  ( 1)Rzpevňující

změkčující

Soderberg
Goodman Rm

Re0

R 
1

45°

R = 1

R



R
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pro R  1 musí být omezena mezí kluzu Re. Větev dolního napětí se ve Smithově diagramu 

konstruuje z přímky určené zápornou hodnotou meze kluzu pro R  - a dolním napětím pro R = -

1, které  je dáno zápornou hodnotou meze únavy c. Druhá část větve dolního napětí pro R  0 je 

dána spojnicí bodu d = 0 pro míjivé zatěţování a mezí kluzu při statickém zatíţení. Větve horního 

a dolního napětí v blízkosti statického zatíţení limitované mezí kluzu určují bezpečnou oblast 

časově proměnlivého namáhání pro počet cyklů do lomu 2Nf  1.10
7
. Redukce poţadovaného počtu 

cyklů do lomu a nebo do konce zatěţování v oblasti nízkocyklové únavy posouvá větev 

maximálního horního napětí k vyšším hodnotám a dolní napětí se naopak sniţuje [4, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Schéma konstrukce Smithova diagramu[21] 
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2.2 Základní parametry ovlivňující únavovou pevnost materiálu 
 

2.2.1 Vliv pevnosti na únavovou ţivotnost 
 

     V praxi jsme na zkušebně mnohokrát postaveni před problém, jak odhadnout mez únavy 

zkoušeného materiálu. Za předpokladu symetrického zatíţení (R = -1) a 50 - ti procentní 

pravděpodobnosti lomu zkušebního vzorku obvykle při stanovení základní meze únavy hladkého 

vzorku vycházíme z meze pevnosti materiálu Rm, v našem případě oceli, dle následujícího vzorce, 

který platí pro souměrně střídavý cyklus při namáhání tahem-tlakem [5]. 

  
9299,0619,0 mc R     [MPa]                                                   (10) 

 

     Jak je zřejmé ze vztahu, čím vyšší pevnosti dosáhneme, tím můţeme očekávat vyšší mez únavy. 

Pro odlišné způsoby zatíţení a různé materiály můţeme pro prvotní odhad meze únavy pouţít 

následující tabulku. 

 
Tab. 1: Odhady meze únavy pro jednotlivé materiály a způsoby zatěžování [5]. 

 

Materiál 

Pevnost 

 

Rm [MPa] 

Odhady meze únavy pro způsob zatěţování 

Tah-tlak 

c  [MPa] 

Ohyb 

oc [MPa] 

Krut 

c [ [MPa] 

Konstrukční ocel 500÷800 0,45 Rm 0,49 Rm 0,35 Rm 

700÷1200 0,41 Rm 0,44 Rm 0,30 Rm 

Šedá litina 140÷400 0,25 Rm 0,37 Rm 0,25 Rm 

Tvárná litina 350÷650 0,35 Rm 0,48 Rm 0,35 Rm 

Slitiny Al tep. 

zprac. 

300÷600 0,30 Rm 0,35 Rm 0,25 Rm 

Slitiny Ti 700÷1250 0,70 Rm 0,60 Rm   0,35 Rm 

 
     Rovnice (10) dává v případě odhadu meze únavy uhlíkových jakostí ocelí pro výrobu 

ţelezničních kol vcelku realistický odhad meze únavy a to i v případě pouţití odhadu meze únavy 

stanovené v ohybu za rotace. Dosazením meze pevnosti stanovené na desce ţelezničního kola (Rm = 

720 MPa) do rovnice (10) dostaneme odhad meze únavy σc = 281 MPa. Ve skutečnosti byla 

hodnota meze únavy na hladkých tyčích v ohybu za rotace stanovena na vzorcích odebraných 

z desky kola na úrovni σoc = 276 MPa.    

 

     Tento odhad lze pouţít pouze pro odhad meze únavy zkušebního tělesa průměru 10 mm. Pokud 

bychom chtěli učinit odhad meze únavy na rozměrnější těleso jako například ţelezniční kolo, nebo 

nápravu, je nutné mez únavy sníţit u těchto reálných součástí o parametry jako například vliv tvaru 

součásti a koncentrace napětí, vliv velikosti součásti a v neposlední řadě i vlivu jakosti opracování a 

technologii chemicko-tepelného, nebo mechanického závěrečného opracování. 

 

     Mez únavy součásti s vrubem co

*
 namáhané v tahu (tlaku) je pak definovaná vztahem: 

 






pvc
co 
*

   ,                                                      (11) 
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kde β je součinitel vrubového účinku, v  je součinitel velikosti tělesa, p  je součinitel jakosti 

(drsnosti) povrchu a c  je odhad meze únavy pro hladké těleso průměru 10 mm. 

     Stanovení a odhad vlivu jednotlivých faktorů je nejobtíţnější úloha při řešení přibliţné 

konstrukce w-křivky pro reálné výrobky. 

 

2.2.2 Vliv koncentrátorů napětí a vrubových účinků na únavu 
 
     V blízkosti vrubů dochází při časově proměnlivém namáhání ke koncentraci napětí, která 

významně ovlivňuje všechna stádia procesu únavového porušení. Časově proměnlivá plastická 

deformace v blízkosti koncentrátoru napětí - vrubů závisí nejen na způsobu zatěţování, ale i na 

fyzikálně mechanických parametrech materiálu. 

     Nejčastějším způsobem hodnocení náchylnosti materiálu na účinky působení redistribuce 

napěťově – deformačního pole v kořeni vrubu je porovnání meze únavy hladkého vzorku σc( = 1) 

(v [6] označeno jako Rfl)  a meze únavy vrubovaného vzorku σc( > 1) (v [6] označeno jako Rfe) . 

Parametr   se označuje jako součinitel vrubového účinku.  

 .
)1(

)1(











c

c                                                            (12) 

 

V [6] se tento součinitel vrubového účinku vypočítá jako poddíl meze únavy hladkých 

zkušebních tyčí  ku mezi únavy stanovené na tyčích s vrubem. Přitom je v [6] definována geometrie 

vrubu jako obvodový zápich do zkušební tyče průměru 10 mm sahající do hloubky 0,1 mm 

s rádiusem v kořeni vrubu R = 0,04 mm a úhlem rozevření vrubu 30°. 

 

     V následující tabulce je uveden přehled chemického sloţení materiálu náprav [6] a poţadavky na 

dosaţení hodnot meze únavy a součinitele vrubového účinku, který se stanovuje u materiálu 

ţelezničních náprav z titulu ověření správnosti výpočtu nápravy-ověření správnosti navrţených 

dovolených napětí pro daný materiál. Pouze pro jakosti EA1N, EA1T, nebo EA4T jsou tyto 

parametry definovány v tabulce 2. 

 

 
Tab. 2: Rozsah chemického složení a definované součinitele vrubového účinku pro nejčastěji používané     

             materiály náprav[6]. 

 

 

Jakost 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Cu 

[%] 

Mo 

[%] 

Ni 

[%] 

V 

[%] 

σc( = 1) 

[MPa] 

σc( > 1) 

[MPa] 

  

[ ] 

EA1T 

EA1N 
0,40 0,50 1,20 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 250 170 1,47 

 

EA4T 

0,22 

0,29 

0,15 

0,40 

0,50 

0,80 

 

0,020 

 

0,015 

0,90 

1,20 

 

0,30 

0,15 

0,30 

 

0,30 

 

0,06 
350 215 1,63 

 

Hodnota součinitele vrubového účinku   > 1, jak vyplývá z tabulky 2,  je závislá na  jakosti 

materiálu,  jeho chemickém sloţení a parametru výsledné struktury vzniklé tepelným zpracováním. 
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Obr. 5: Wöhlerova křivka vrubovaných a hladkých vzorků vyrobených z materiálu železničních kol jakosti    

             ER7T [26]. 

 

     Vztah mezi koeficientem koncentrace napětí , tedy mírou lokálního zvýšení napětí při 

statickém zatíţení a součinitelem vrubového účinku při časově proměnlivém namáhání  , se 

hodnotí parametrem vrubové citlivosti definovaného tvarem: 

1

1








q                                                             (13) 

     

     Parametr q leţí v intervalu  hodnot 0 ≤ q ≤ 1. Pokud se parametr q  blíţí 0, není materiál citlivý 

na vruby, ale pokud   = , je q = 1 a materiál je velmi citlivý na vruby. U vysokopevných ocelí je 

zejména u hlubokých vrubů s vysokou ostrostí 1/ρ vrubový účinek velmi významný a parametr 

vrubové citlivosti q → 1. 

     Koeficient koncentrace napětí α závisí na způsobu zatěţování a na tvaru vrubu a na rozdíl od 

součinitele vrubového účinku nezávisí na jakosti materiálu součásti. Součinitel α je definován jako 

poměr špičky napětí v kořeni vrubu k nominálnímu napětí ve vrubem zeslabeném průřezu podle 

vztahu: 

nom


 max                                                              (14) 

 

 

 

 
 

Obr. 6: Průběh napětí v součásti s vrubem [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     V technické praxi i při výpočtu ţelezničních náprav analyticky se většinou pouţívají grafické 

nomogramy, z nichţ lze pro dané geometrické paramety poměru průměru sedla ku průměru dříku a 

10
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rádiusu odlehčovací dráţky ku průměru dříku odečíst koeficient koncentrace napětí. V praxi se pak 

můţeme setkat s koncentrátory napětí vzniklými v podobě dopadu balastu leţícího na ţelezniční 

trati na povrch nápravy, nebo desku ţelezničního kola, nebo koncentrátory napětí vzniklými 

korozním napadením v místě, kde povrch nápravy jiţ není chráněn nátěrovým systémem [29-31].  

 

 

2.2.3 Vliv vnitřních reziduálních napětí na únavovou pevnost 
 

     I kdyţ únavová pevnost materiálů ţelezničních dvojkolí závisí především na stavu struktury a na 

podmínkách zatěţování, velmi významný vliv zde sehrává i technologie výroby, popřípadě 

finálních povrchových úprav, jimiţ lze pozitivně ovlivnit výsledné vnitřní reziduální pnutí na 

povrchu zatěţované součásti ţelezničního kola  a nebo nápravy. Za vnitřní pnutí jsou povaţována 

napětí, která existují ve struktuře materiálu i bez působení vnějšího zatíţení. Vnitřní síly, které toto 

pnutí vyvolávají, musí být proto i v nezatíţeném tělese v rovnováze a v jakémkoli řezu tělesa je 

proto součet sil i součet momentů těchto sil nulový. Obecně se dá říci, ţe tahová napětí mez únavy 

materiálu sniţují, zatímco tlaková vnitřní pnutí je naopak zvyšují. Zvýšení mezní hodnoty horního 

napětí při tlakovém vnitřním pnutí umoţňují zatěţovat materiál časově proměnlivým napětím při 

niţší hodnotě součinitele proměnlivosti cyklu, a nebo při vyšším středním napětí. To umoţňuje 

zvýšit mezní hodnotu amplitudy napětí. Při cyklickém namáhání však dochází k redukci vnitřního 

pnutí postupně s rostoucím počtem cyklů. Při vyšších amplitudách napětí je přitom redukce 

vnitřního pnutí větší [32,33,34].  

     Technologické postupy, které se často pouţívají pro zvýšení tlakových povrchových vnitřních 

pnutí jsou zejména kuličkování, válečkování a povrchové indukční kalení [34, 35, 36] 

     Vnitřní pnutí způsobená technologickými operacemi ve výrobě mají svou příčinu většinou 

v nehomogenitě plastické deformace. Protoţe vnitřní pnutí jsou často v důsledku aplikace některých 

technologických operací v objemu materiálu rozloţena nerovnoměrně, spolupůsobení stejně 

orientovaného napětí vyvolaného vnějším zatíţením způsobuje nejprve  zplastizování celého 

průřezu a aţ poté, kdyţ se vnější zatíţení dále zvyšuje, dochází ke zpevňování materiálu.  Do 

okamţiku dosaţení meze kluzu Re v celém průřezu se tak i při vyšším vnějším zatíţení σ vnitřní 

pnutí přerozdělují a to tak, ţe jejich superpozice s napětím vyvolaným vnějším zatíţením 

nepřesáhne mez kluzu materiálu  [33]. 

     V oblasti elastického namáhání je proto ve směru kolmém na vybraný řez v tělese s vnitřním 

pnutím σ skutečné napětí dáno vztahem, 

vs    )( es R  

     Kdyţ pak aplikované napětí σ  Re - σ , skutečné napětí aţ do zplastizování celého průřezu 

tělesa zůstává na mezi kluzu, σs = Re . Po odtíţení tak dochází k redukci vnitřního pnutí a jeho 

skutečná hodnota je, 

vev R    

     Podle toho vnitřní pnutí zcela vymizí, kdyţ definované napětí dosáhne meze kluzu. Při 

cyklickém namáhání dochází k redukci vnitřního pnutí podle uvedených zákonitostí  postupně 

s rostoucím počtem cyklů. Při vyšších amplitudách napětí je přitom redukce vnitřního pnutí větší 

[33]. Při dostatečně vysokém počtu cyklů se úroveň vnitřního pnutí stabilizuje a skutečná amplituda 

napětí je 

vmhsmshsas         

kde σhs a σms jsou skutečné horní a střední napětí. Součinitel proměnlivosti cyklu se tak při působení 

stabilizovaného vnitřního pnutí mění na hodnotu, 

(15) 

(16) 

(17) 
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hv

hv

vh

vd

hs

ds

s

R
R













/1

/









 , 

kde R je původní hodnota součinitele proměnlivosti cyklu a σds je skutečná hodnota dolního napětí. 

V důsledku působení vnitřního pnutí se mění vlastní reţim zatěţování a pro R  -1 je pak skutečná 

osa zatíţení ve Smithově diagramu více odkloněna od vertikální osy horního napětí (obr. 7). Kdyţ 

v lokalizovaném místě kola existuje stabilizované vnitřní pnutí v , skutečná hodnota horního 

napětí σhs musí být, aby byla zajištěna poţadovaná ţivotnost, niţší neţ kdyby toto pnutí nepůsobilo. 

Střední napětí σm vyvolané zatíţením přitom zůstává konstantní a mění se jen součinitel 

proměnlivosti cyklu. Jeho nová hodnota R je z uvedeného obr. 8 a z obecné závislosti mezní 

hodnoty amplitudy napětí.  

vch

vc

vhs

asm

h

am

k

Rk
RR


























)1(

´

´´
´  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Schéma konstrukce větve horního napětí Smithova diagramu pro konstantní hodnotu středního napětí 

a zatěžovacího cyklu při maximální hodnotě vnitřního pnutí [33].  

 

     Nový součinitel proměnlivosti cyklu R’, kterým musí být při neměnné hodnotě středního napětí 

σm zatěţován materiál, aby nedošlo ke vzniku mezního stavu únavového poškození větší neţ 

původní součinitel R a nová hodnota horního napětí σ’h, 

)1(´1

)1(2
´

RkR

k

c

vc

h








  

bude proto ve srovnání s původní hodnotou niţší. Horní větev Smithova diagramu pro materiál 

s vnitřním pnutím bude tak posunuta o vzdálenost 0. Druhou moţností jak zajistit bezpečné 

namáhání materiálu s vnitřním pnutím je sníţení střední hodnoty napětí σm na novou hodnotu 

σ’m < σm, aniţ by se změnil reţim zatěţování. Hodnota součinitele proměnlivosti cyklu zůstává 

v tomto případě neměnná a R’ = R. Nová hodnota středního napětí, kdyţ 

vmsm  ´  asa  ´ , 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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je za pouţití rovn. (1) dána vztahem [33, 37], 

)1(1

))(1(
'

RkR

kR

c

vcc

m








 . 

     Schéma konstrukce bodu horní větve Smithova diagramu při působení tahového vnitřního pnutí, 

kdyţ zůstává zachován reţim zatěţování a Rσ = R’σ je uvedeno na obr. 8. 

Uvedené konstrukce opravy Smithova diagramu pro materiál s vnitřním tahovým pnutím  v  lze 

provést jen za podmínky, 

)( smehsev RR   . 

     Kdyţ je vnitřní pnutí vyšší neţ pravá strana rovn. (23), nejvíce namáhaná oblast se za 

současného přerozdělení napětí zplastizuje tak, ţe vnitřní pnutí dosáhne maximálně hodnoty, 

c

ec

memmv

k

kR
R











)1(
max,max, , 

kde poslední člen pravé strany rovn. (24) představuje maximální hodnotu amplitudy napětí σas,max  

odpovídající zlom závislosti horního napětí na σm. Podobně jako tomu je při zatěţování v reţimu 

s konstantní hodnotou středního napětí, i v reţimu s konstantním součinitelem proměnlivosti cyklu 

R’ = R (obr. 8) existuje maximální hodnota vnitřního pnutí max,v do které nedochází 

k přerozdělení napětí,  

m

c

ce

mmv

k

R
´

1
´max,max, 
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Obr. 8:  Schéma konstrukce větve horního napětí Smithova diagramu pro konstantní hodnotu součinitele 

proměnlivosti cyklu [33]. 

 

 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

konstantní hodnotu součinitele proměnlivosti cyklu. 
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Po úpravě pak dostaneme, 

)1()1(

)1(

)1)(1( 22
max,

RkR

R
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 . 

     Z tohoto lze pro jakoukoliv hodnotu R nalézt nejvyšší dovolenou hodnotu vnitřního pnutí 

max,v , pro kterou nedochází při časově proměnlivém zatíţení ke vzniku plastické  deformace. Jak 

rovn.  (26), tak i rovn. (24) jsou důleţitým vodítkem při návrhu  parametrů technologie výroby a 

zpracování konstrukčních částí, které ovlivňují úroveň vnitřního pnutí. Stejně tak mohou tyto 

vztahy spolu s opravou horní větve Smithova diagramu poslouţit při návrhu limitních podmínek 

reţimu zatěţování kol i náprav ţelezničních dvojkolí s vnitřním pnutím. 

     Stanovení mezní charakteristiky časově proměnlivého namáhání, horní větve Smithova 

diagramu pro materiál s tlakovým vnitřním pnutím se v zásadě řídí stejnými pravidly jako při 

působení tahového pnutí. Při reţimu zatěţování s konstantní hodnotou středního  napětí σm = konst. 

je nový součinitel proměnlivosti cyklu, 

R
k

Rk
RR

vch

vc









 )1(
'  

a opravená hodnota horního napětí má následující tvar: 

vc

c
h

RkR 




)1(1

2
'


 .                                                     

Podobně v případě, kdy při působení tlakového vnitřního pnutí existuje poţadavek, aby se změněné 

časově proměnlivé napětí  řídilo konstantní hodnotou součinitele proměnlivosti cyklu, je nová 

hodnota středního napětí, 

m

c

mvcc

m

k





 




)(
' . 

Opravu horního napětí lze stanovit ze vztahu, 

)1(1

)1(2
'

RkR
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 . 

      

Zvýšení mezní hodnoty horního napětí při tlakovém vnitřním pnutí umoţňuje zatěţovat materiál 

časově proměnlivým napětím při niţší hodnotě součinitele proměnlivosti cyklu, a nebo při vyšším 

středním napětí. To v obou reţimech  zatěţování umoţňuje zvýšit mezní hodnotu amplitudy napětí 

[37]. 

     Uvedené zákonitosti  změny závislosti horního napětí  na středním napětí cyklického zatěţování 

formulované jak pro tlaková, tak i pro tahová vnitřní pnutí jsou jak v případě ţelezničních kol, tak 

v případě ţelezničních náprav vodítkem pro hodnocení superpozičních účinků zatěţování při 

různém součiniteli proměnlivosti cyklu, a nebo nárůstu cyklického zatěţování indukčně kalených 

náprav, jenţ mají vysoké pozitivní tlakové pnutí . 

 

 

 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(28) 
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2.2.4 Charakter povrchových vrstev a jeho vliv na únavu ţivotnost 
 
     Obdobně nepříznivě na únavovou ţivotnost působí defekty a nerovnosti povrchu, jenţ můţeme 

kvantifikovat součinitelem drsnosti povrchu p . Zatímco hladký, nebo leštěný povrch zvyšuje mez 

únavy takovýchto dílů, povrch zokujený, nebo nahrubo ofrézovaný povrch má za následek 

předčasnou iniciaci únavových mikrotrhlin a tím sníţení meze únavy. Tento součinitel drsnosti 

povrchu je závislý převáţně na střední aritmetické drsnosti povrchu Ra a stanovuje se výhradně ve 

vztahu k pouţité technologii. 

c

cs

p



   ,                                                             (31) 

kde c  je mez únavy hladkých vzorků s leštěným povrchem s drsností Ra = max. 0,4µm [6] a cs  

je skutečná hodnota meze únavy konstrukční části. 

 

     Pro první odhad součinitele drsnosti povrchu p  můţeme provést opět na základě grafů běţně 

uváděných v literatuře [5, 19, 21] .  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Závislost součinitele drsnosti povrchu na pevnosti uhlíkových ocelí [25]. 

 

     S rostoucí pevností oceli součinitel drsnosti klesá a mez únavy je tak na změny drsnosti povrchu 

citlivější. U kvalitně leštěných povrchů lze dosáhnout aţ 20% zvýšení meze únavy, avšak tento 

nárůst je vykoupen zvýšením výrobních nákladů strojní součástí. Největšího sníţení meze únavy 

zapříčiněné vlivem povrchu způsobuje korozní prostředí, které ovlivňuje únavové procesy 

chemickými reakcemi jak při iniciaci trhlin, tak při jejich dalším šíření [21]. 

     V případě ţelezničních kol jsou v normě EN 13262 definovány parametry amplitudy zkušebního 

napětí, které musí zkušené kolo vydrţet po dobu 10 miliónů cyklů. Pro kola dodávána 

s opracovanou deskou je amplituda zkušebního napětí + 240 MPa, zatímco pro kola neopracovaná, 

dodávaná se surovou deskou je napětí o 30% sníţeno na hodnotu 168 MPa. Tento rozdíl meze 

únavy finálního výrobku je způsoben pouze součinitelem drsnosti povrchu.  

 

     Někdy je obecně parametr charakteru povrchových vrstev a jeho vliv na únavové vlastnosti 

ovlivněn dalšími faktory, neboť krom parametru střední aritmetické drsnosti bychom do charakteru 

povrchových vrstev mohli zahrnout i vliv jakosti kvality opracování.  

     Obecně se dá říci, ţe ţelezniční kola vyrobená z jakosti ER7T mají dostatečnou rezervu při 

prokazování únavové ţivotnosti. Je-li kolo kvalitně opracováno, vydrţí 1.10
7 

cyklů i na hladině 

amplitudy napětí ± 280-300 MPa. Kola z jakostí s vyšším obsahem C (jakosti ER8T, Class B a 
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další) jsou na tom v podstatě ještě lépe vlivem vyšší pevnosti normalizované struktury s vyšším 

obsahem C. Tato minimální cca. 16 % rezerva je však nedostatečná v případě nekvalitně 

opracovaného povrchu. Vzniknou-li vlivem vibrací suportu drţícího nůţ, nebo vlivem tupého 

řezného noţe apod. technologických nedostatků natrţeniny v dráţce po noţi sniţuje se rapidně mez 

únavy takovéhoto výrobku. Takovýto pokles je znázorněn např. na obr. 10.  

     Z literatury [23] je moţné najít pouze vliv prahového napětí pro šíření trhlin na velikosti těchto 

krátkých trhlin-v našem případě můţeme pouţít pro posouzení vlivu délky trhlin na sníţení 

únavové pevnosti kol. Tyto grafy nazvané Kitagawovy diagramy jsou ale obtíţně dostupné, neboť 

jsou experimentálně velice náročné. Pro ocel 15313.5 s následujícími mechanickými hodnotami: 

Re=420 MPa, Rm= 580 MPa, σc=250 MPa, Kath=5 MPa.m
1/2

 se podařilo v literatuře objevit diagram 

znázorněný na obr. 10. Jedná se o ocel normalizačně ţíhanou a popuštěnou s následujícím rozsahem 

chemického sloţení: C: 0,08-0,15;  Mn: 0,4-0,8;   Si: 0,15-0,4;  P a S max 0,035;   Cr: 2-2,5;   Mo: 

0,9-1,1 je Kitagawův diagram pro tuto ocel je uveden na obr. 10. 

 
Obr. 10: Kitagawův diagram pro ocel 15 313.5  

 

Pro materiál ţelezničních náprav je v literatuře [9] uveden následující Kitagavův diagram, na 

jehoţ x-ové ose je znázorněna plocha vady, ne pouze délka trhliny.  

 
 

Obr. 11: Další interpreteace Kitagavového diagramu[9] 

Odhad 

Experiment 

Plocha [µm] 
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     Jak je moţno vidět na obr.10, jiţ natrţenina o velikosti 0,1 mm (100 µm) ovlivní mez únavy. Je-

li natrţenina dlouhá 0,3 mm klesne mez únavy aţ o 40 %. Kola pak nevyhoví poţadavku normy a 

nesplní poţadavek amplitudy napětí ±240 MPa po dobu 1.10
7
 cyklů, ale prasknou předčasně. 

Maximální velikost přípustné natrţeniny byla proto stanovena na 150 µm. 

 

 
 

Obr. 12: Pohled na natrženinu v drážce desky kola poblíž kritického místa na železničním kole, z níž    

               vychází počínající únavová trhlina [41] 

 

2.2.5 Vliv velikosti tělesa na únavovou ţivotnost  
 

     Zvětšení charakteristického rozměru součásti obecně sniţuje jeho únavovou ţivotnost. Tento 

součinitel velikosti v vyjadřuje skutečnost, ţe větší rozměr součásti poskytuje vyšší 

pravděpodobnost vady, jenţ můţe vést k iniciaci únavového poškození. Tato skutečnost souvisí 

s odlišnými metalurgickými vlastnostmi povrchu malých a velkých těles. Většinou v ≤ 1, v =1 

přísluší vzorku, pro který byly realizovány únavové zkoušky v našem případě průměru vzorku 10 

mm. Tento charakteristický rozměr tělesa je závislý na způsobu zatíţení součásti, nejvíce však na 

rozměru tělesa. Obecně jej můţeme vyjádřit vztahem: 
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   ,                                                             (32) 

kde  )(Dc  je mez únavy stanovená na větším tělese, )(dc  je mez únavy stanovená na tělese 

průměru 10 mm, 0V   je objem malého zkušebního vzorku, V   je  objem velkého vzorku a m  je 

exponent daný materiálem a způsobem zatíţení, který lze volit na základě tab. 3 [5]: 

 
Tab. 3:Vliv způsobu zatížení a jakosti oceli na exponent m ve vztahu (32). 

 

Způsob zatíţení Uhlíkové oceli Slitinové oceli 

Tah-tlak -0,034 -0,040 

Ohyb-krut -0,048 -0,060 
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2.3 Únavová pevnost konstrukčních částí při víceosé napjatosti 
 
     S termínem víceosá napjatost se můţeme setkat převáţně při výpočtech napěťových stavů 

ţelezničních kol. Zatímco nápravy se počítají vlivem jednoduchého způsobu ohybového zatíţení 

pouze analyticky dle [43, 44] u ţelezničních kol je situace vlivem kombinace zatíţení sloţitější. Do 

výpočtu prováděného pomocí MKP vstupují vertikální síly Fz od zatíţení kola hmotností vozu a při 

jízdě obloukem, nebo přes výhybku je doplněna tato síla ještě boční silou Fy. V běţném provozu 

jsou kola navíc vystavena působení víceosého dynamického časově proměnlivého namáhání. Mimo 

jiţ zmíněných vertikálních a bočních sil jsou kola rovněţ zatíţena setrvačnými silami, které jsou 

úměrné čtverci obvodové rychlosti. Abychom mohli provést výpočet pomocí MKP, musí být počet 

zátěţných stavů redukován na omezený počet víceosých konvenčních stavů zatíţení definovaných v 

[42].  Přednostně se simulují jen ty úseky trati, které kolo nejvíce namáhají. Principiálně se rozlišují 

tři základní zátěţné stavy kola a v závislosti na hmotnostním zatíţení kola Q lze stanovit hodnoty 

vertikální Fz a boční síly Fy při jízdě v přímé koleji, Fz = 1.25 Qg a Fy = 0; při jízdě obloukem, 

Fz = -1.25 Qg a Fy = 0.6 Qg; při jízdě přes výhybku a kříţení, Fz = -1.25 Qg a Fy = -0.36 Qg, kde 

g je tíhové zrychlení (obr. 13) [42].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Schéma mechanického zatížení železničního kola svislou a boční silou [42]. 

 

     Z těchto tří základních zátěţných stavů lze vypočítat podle podmínek jednoosého kritéria pro 

osově symetrická kola ekvivalentní hodnotu minimálního σmin a maximálního σmax napětí 

v jednotlivých bodech definované sítě kola a jim odpovídající střední napětí σm a amplitudu napětí 

σa pro nejhorší případ zatěţování z uvedených tří zátěţných stavů. V návaznosti na tyto výpočty lze 

stanovit i maximální rozkmit napětí σ , σ = σmax - σmin [37]. Hodnota dynamického rozkmitu 

napětí musí v kaţdém uzlu kola leţet pod úrovní dovoleného namáhání σ < 180 MPa [42].  

     Nejběţnějším způsobem hodnocení vzniku lokalizovaného mezního stavu při víceosém časově 

proměnlivém namáhání je, podobně jako tomu je u kvazistatického zatěţování, kritérium iniciace 

lokalizované plastické deformace. Vznik plastické deformace, i kdyţ s velmi omezeným rozsahem 

je nutnou podmínkou iniciace únavových trhlin. U kol, která nejsou osově symetrická se dle [42] 

volí pro definici vzniku mezního stavu porušení při víceosé napjatosti Crosslandovo kritérium. 

Tento způsob výpočtu je volen z titulu zpřesnění okamţiku vzniku mezního stavu porušení, protoţe 

zejména při kombinovaném zatíţení je odhad provedený pomocí jednoosého kritéria pouze 

přibliţný a nevystihuje plně přesnou odezvu materiálu na namáhání ţelezničních kol. 

     

 Obecná formulace Crosslandova kritéria vzniku mezního stavu únavového porušení při víceosé 

napjatosti je:   
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Přičemţ konstanty  a  se stanoví z řešení pro jednoosé zatíţení: 

                    (34) 

Po dosazení konstant do (33) dostaneme Crosslandovo kritérium ve tvaru: 

                     (35) 

kde výraz: 

                        (36) 

je maximální hodnota druhého invariantu deviátoru rozdílu tenzorů napětí pro dva různé zátěţné 

stavy, k  je konstanta, kterou lze z Goodmanova zákona vyjádřit vztahem k = 1/Rm , kde Rm je mez 

pevnosti desky kola kterou pro materál ER7T volíme 754 MPa a c je mez únavy definovaná 

2/  dync                                                      (37) 

kde   je dvojnásobná amplituda přípustného napětí (u kol s opracovanou deskou je 360 MPa) a 

                         (38) 

je maximální hodnota středního napětí tenzoru napětí ze všech zátěţných stavů 

Po dosazení a úpravě dostaneme Crosslandovo kritérium ve finálním tvaru: 

                             (39)                                         

Výraz na levé straně předchozí rovnice představuje dvojnásobnou hodnotu efektivní amplitudy 

napětí dle Crosslanda. 

     Uvedené kritérium vzniku mezního stavu únavového poškození je vhodné zejména pro oblast 

vysokocyklové únavy a to i tvarově komplikovaných konstrukčních částí jakými jsou ţeleniční 

kola. Časový rozklad namáhání spolu s vyuţitím metody konečných prvků umoţňuje stanovit 

poměrně přesně maximální  hodnotu druhého invariantu  max. ),( 212 ttJ a tím i kritické místo 

konstrukční části, které určuje její ţivotnost. Výhodou uţití Crosslandova kritéria při designu 

konstrukčních částí je jejich snadná formulace uţitím experimentálních výsledků získaných při 

jednoduchých způsobech cyklického zatíţení.  
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3. ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ POUŢÍVANÁ PRO HODNOCENÍ 

    MEZE ÚNAVY ŢELEZNIČNÍCH KOL A NÁPRAV 

 

3.1 Únavové zkoušky ţelezničních kol 
 
     Princip únavové zkoušky ţelezničních kol je ověřit, zda dodávaná kola vyhoví parametrům 

definovaným v normě EN 13 262, tj. vydrţí 10 miliónů cyklů při nastavené zkušební hladině 

amplitudy napětí 240 MPa v kritickém místě. Schematicky je tento test znázorněn na obrázku 14. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 14: Princip únavového zkoušení celistvých kol dle normy EN 13262[7]. 

 

     Dle této normy má být zkoušené ţelezniční kolo zatěţováno takovou amplitudou axiální síly (F), 

s parametrem asymetrie cyklu R = -1 a střední hodnotou axiální síly 0 N, která vyvodí v kritickém 

místě amplitudu radiálního napětí ± 240 MPa v případě zkoušení ţelezničního kola s opracovanou 

deskou, nebo ± 168 MPa v případě zkoušení ţelezničního kola s neopracovanou deskou. Po 

ukončení zkoušky se provede kontrola desky kola např. magnetickou polévací metodou, zdali 

nejsou po zkoušce přítomny tangenciální trhliny. Pokud obě zkoušená kola vyhoví, zkouška se 

povaţuje za ukončenou. Interně, pro potřeby výzkumu a konstrukce však většinou pokračujeme ve 

zkoušce na zvýšených hladinách, kdy na kaţdé zvýšené hladině kolo absolvuje 1.10
7
 cyklů. Cílem 

tohoto pokračování zkoušky aţ do vzniku trhliny v kole je určit jakousi rezervu v dosahování 

parametru meze únavy a  porovnat tak mezi sebou i jednotlivé aplikované způsoby zpevnění desky 

ţelezničních  kol. 

     Někdy se např. v literatuře [47] pokračuje ve zkoušce na kaţdé zkušební hladině pouze s aplikací 

2 miliónů cyklů na jednom kole. Tím lze zjemnit krok postupného zvyšování hladin a přesněji tak 

určit mez únavy ţelezničního kola, kterou je však nutno ověřit na druhém kole, kde zkouška začíná 

na niţší hladině sníţené většinou o dva zátěţné kroky, v porovnání s hladinou, na které došlo 

k lomu kola prvního. Postupným zatěţováním součásti vysokým počtem cyklů pod mezí únavy 

dojde k dislokačnímu zpevnění materiálu, coţ zvýší mez únavy zkoušeného materiálu [47, 48]. 

     Kromě zkoušky dvou kol na definovaných hladinách je přípustné zkoušet více kol na hladinách 

rozkmitu napětí 450 MPa v případě kol opracovaných, nebo 315 MPa v případě kol 

neopracovaných. Výsledky těchto testů se však musí vyhodnotit statisticky.  

     V souladu s evropskou normou EN 13262 můţeme únavové zkoušky ţelezničních kol provádět 

dvěma způsoby. Jedná se o rezonanční princip zkoušky, který je preferován převáţně v Německu a 

elektrohydraulický systém zkoušení, který je znázorněn na obr. 14), a který vzešel z francouzských 

zkušeben. Kolo se zkouší vţdy v podobě půldvojkolí, coţ znamená, ţe je nalisované na pomocnou 

nápravu, která zajišťuje přenos ohybového momentu v případě rezonančního principu, a nebo fixaci 

zkušebního celku k odpruţenému základovému roštu v případě elektrohydraulického zkoušení. 
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     Hlavní výhodou rezonančního principu zkoušení ţelezničních kol je, ţe testujeme celou plochu 

desky ţelezničního kola a ne pouze její část jako v případě elektrohydraulického způsobu. Další 

výhodou je velice nízká energetická náročnost zařízení osazeného pouze 5-ti kW motorem s čímţ 

souvisí nízké náklady na zkoušku a celkem vysoká zkušební frekvence, která je především závislá 

na tuhosti zkoušeného kola a pohybuje se kolem 16 Hz. Princip zkoušky je zřetelný z obr. 15.  

 

 
 

Obr. 15: Princip zkoušky železničního kola, nebo nápravy na rezonančním zkušebním zařízení včetně   

               pohledu na toto zařízení. 

 
     Snad jedinou nevýhodou tohoto typu zařízení je jeho velikost. Zkoušené kolo je pomocí upínek 

zafixováno k ocelové T dráţkové desce, která je přišroubována k betonovému odpruţenému roštu o 

hmotnosti 85 tun a průměru 6,5 metrů. Celý betonový rošt je umístěn na 24 vzduchových pruţinách. 

V případě zkoušení náprav na vyšších zkušebních hladinách, kdy vlivem disipace elastické energie 

dochází k ohřevu nápravy, je zařízení dovybaveno vzduchovým chlazením zkušebního tělesa. 

Poţadovaný ohybový moment, který je přenesen pomocnou nápravou na ţelezniční kolo, je 

vyvozen rezonanční hlavou zafixovanou k nápravě pomocí svěrných upínek. Elektromotor pohání 

excentr uloţený v loţiscích v obalu  rezonanční hlavy, který společně s hmotností samotné 

rezonanční hlavy vyvodí poţadovaný ohybový moment.  

     Celá zkouška je řízena pomocí zpětnovazebních tenzometrů nalepených na pomocné ţelezniční 

nápravě. Důvodem je únava tenzometrů, které kdyby byly nalepeny na desce kola, nevydrţí tak 

vysoké hladiny zatíţení po dobu 1.10
7
  cyklů [49]. Tenzometry nalepené na pomocné nápravě jsou 

zatěţovány pouze třetinově. V průběhu zkoušky je z Pythagorovy věty vypočítáván modul zatíţení 

z dvou na sebe kolmých tenzometrických ½ můstků tvořených tenzometry HBM, typu 1-LY41-

3/120. 

     Po namontování zkoušeného kola do zkušebního rezonančního zařízení je nejprve nutno provést 

statickou kalibraci, tak abychom mohli určit napětí, které nastavíme na zpětnovazebných 

tenzometrech do řídícího počítače. Statickou kalibraci provedeme pomocí kalibračního nosníku 

připevněného za účelem kalibrace k ocelové T dráţkové desce. V průběhu kalibrace monitorujeme 

sílu, jejţ vyvozujeme pomocí hydraulického válce a snímáme pomocí siloměru, a napětí na 

jednotlivých měřených místech ţelezničního kola a pomocné nápravy. Sílu monitorujeme pouze za 



- 25 - 

účelem analytického výpočtového ověření správnosti měření napětí na pomocné nápravě a 

vyloučení případných chyb měření.  

     Nejprve je nutno nalézt kritické místo na desce kola, coţ je místo nacházející se nejčastěji poblíţ 

vetknutí desky kola do náboje (obr. 16), kde očekáváme největší hodnoty napětí. Za tímto účelem 

nalepíme na desku kola tenzometry firmy HBM typu 1-KY11-4/120. V případě prostorově prohnuté 

napěťově optimalizované desky lze očekávat i druhé kritické místo nacházející se v oblasti prvního 

zaoblení desky ve směru od náboje kola. Polohu kritického místa lze stanovit buďto kvalifikovaným 

odhadem, a nebo pomocí výpočtu MKP. 

 

 

 
 

Obr. 16: Pohled na MKP výpočet napětí v radiálním směru a pozici kritických míst v případě dvou typů kol.  

                Na horním obrázku napěťově optimalizované kolo se děvami kritickými místy a na spodním obrázku  

                kolo s rovnou deskou. 

      

Kritické místo se nachází na tenzometru, na kterém je tenzometrickou aparaturou naměřena 

maximální hodnota deformací, nebo jiţ přepočítaného napětí v radiálním směru a který se musí 
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nacházet uprostřed tenzometrického řetízku tak, aby byla nalezena extrémní hodnota v průběhu 

napětí.  

     Vzhledem k tomu, ţe napjatost na desce kola je komplikovaná, musíme za účelem správného 

nastavení zkoušky nalepit do oblasti kritického místa tenzometrickou růţici 0°/45 /90° typ 1-RY91-

3/120. Tato růţice slouţí pro měření napětí ve směru radiálním a tangenciálním, které potřebujeme 

znát pro výpočet skutečného vypočítaného radiálního zkušebního napětí. 

Orientujeme-li osu a) tenzometrické růţice ve směru radiálním, osu c) ve směru tangenciálním a osa 

b) je pak umístěna pod úhlem 45° zobrazí nám tenzometrická aparatura po vynásobení modulem 

pruţnosti E přímo napětí v jednotlivých směrech. 

 

Skutečné radiální napětí pak na základě rozšířeného Hückova zákona vypočítáme dle následujícího 

vzorce: 

).(
1

1
22 ca 


  


                                                         (40) 

kde 2  je radiální napětí [MPa],   je Poissonova konstanta – u konkrétních ocelí kol a náprav  = 

0,3, a  je napětí ve směru radiálním a c je napětí ve směru tangenciálním 

 

     Ze závislosti skutečného radiálního napětí určeného dle vzorce (40) a napětí na řídících 

tenzometrech pak můţeme pomocí lineárně-regresních vztahů určit jakou hodnotu napětí nastavit 

do řídícího počítače na zpětnovazebních tenzometrech tak, abychom kolo zatěţovali při zkoušce 

právě amplitudou radiálního napětí ±240 MPa.  

     Správnost výpočtu radiálního napětí, případné korekce v nastavení vlivem dynamického 

přetěţování se upraví při dynamické kalibraci na počátku spuštění únavové zkoušky. 

     Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. byly vybudovány celkem dvě zkušební elektro-

hydraulická zkušební zařízení určené na únavové zkoušky ţelezničních kol. Princip zkoušky je 

naprosto totoţný s poţadavky normy EN 13262, avšak kolo je na rozdíl od obr. 15 situováno do 

horizontální osy. Jedno zařízení je schopno zatěţovat kolo pouze v axiálním směru a druhé, 

znázorněné na obr. 17 i ve směru radiálním. 

 
 

Obr. 17: 3D model elektro-hydraulického zkušebního zařízení určeného pro únavové zkoušky železničních  

               kol. 
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    Nevýhodou tohoto zařízení je vysoká energetická a tím i cenová náročnost, neboť na zkoušku 

kola při zkušební frekvenci srovnatelné s rezonančním principem je zapotřebí 80 kW elektromotor, 

který pohání olejové čerpadlo o kapacitě 120 litrů tlakového oleje za minutu. Výhodou však je, ţe 

na nově vybudovaném zkušebním zařízení je moţno podobně jako u konkurence a 

v automobilovém průmyslu pomocí iteračního programu kolo zatěţovat libovolným zátěţným 

spektrem obdrţeným měřením při jízdě soupravy v provozu [47]. 

     Principiálně se způsob zkoušení od rezonančního způsobu moc neodlišuje. Zkouší se však pouze 

část kola, která je zatěţovaná hydraulickým válcem přes upínací adaptér. Celá zkouška je v souladu 

s normou řízena silou, která se určí opět z regresních vztahů závislosti zatěţující síly na skutečném 

vypočítaném radiálním napětí, naměřeném při statické kalibraci v oblasti kritického místa desky 

kola. 

Dynamickou kalibrací se opět potvrdí, ţe oblast kritického místa je zatěţovaná amplitudou napětí 

±240 MPa.  

 

 
 

Obr. 18: Průběh jednotlivých složek napětí naměřených a vypočítaných při dynamické kalibraci-nastavení 

               zkoušky. 

 

     Vliv hmotnosti upínacího adaptéru, hydrostatického kloubu a části zkoušeného kola je v průběhu 

dynamické zkoušky kompenzován pomocí akcelerometru automaticky. Pokud tomu tak nebylo, 

nebo pokud se nedá pouţít akcelerometr, musí se provést manuální kompenzace zatěţující síly, je-li 

zkušební frekvence vyšší neţ 6 Hz, jinak by došlo k přetíţení zkoušeného kola. 

     Tato kompenzace se dá ze zrychlení při přímočarém kmitavém pohybu a odhadované hmotnosti 

vypočítat dle následujícího vzorce: 

                                                   
224 fmsmaF                                                         (41)  

 

kde: F  je přetíţení vlivem zrychlení hmot za snímačem síly [N], m  je hmotnost částí za snímačem 

síly (hydrostatický kloub, opěrná deska, úchyt zatěţovací síly a část samotného kola (cca. 225 kg) 
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[kg], a  je zrychlení pístnice hydromotoru při přímočarém kmitavém pohybu [m.s
-1

], s  je rozkmit 

válce (cca. 0,003 m) [m] a f je zkušební frekvence (15-20 Hz) [Hz]. 

 

     Kdybychom nekompenzovali vliv setrvačných hmot, a neověřili si správnost zatíţení pomocí 

dynamického měření, přetěţovali bychom zkoušené kolo v závislosti na zkušební frekvenci aţ o 15 

%.  

 

3.2 Únavové zkoušky ţelezničních náprav 
 
     U ţelezničních náprav můţeme zkoušky z hlediska poţadavku normy EN 13261 rozdělit do 

dvou podskupin a to na únavové zkoušky materiálu náprav prováděné v ohybu za rotace na 

zkušebních tělesech průměru 10 mm a na únavové zkoušky náprav ve skutečné velikosti. 

Z titulu optimalizace tepelné ho zpracování a chemického sloţení můţeme zařadit ještě následující 

neméně důleţitý typ zkoušek, jakými jsou zkoušky meze únavy na redukovaných zkušebních 

tělesech v měřítku cca. 1/3. 

 

3.2.1 Únavové zkoušky materiálu náprav v ohybu za rotace  
 
     Jak jiţ název napovídá, jedná se o zkoušky prováděné za účelem ověření únavových parametrů 

materiálu ţelezničních náprav, zvláště pak součinitele vrubové citlivosti materiálu, který figuruje ve 

výpočtu dovolených napětí v jednotlivých částech nápravy dle norem EN 13103 a EN 13104 [43, 

44]. Minimálně 15 kusů zkušebních těles hladkých a 15 kusů zkušebních těles s vrubem 

zhotoveným do hladkého zkušebního tělesa se odebírá z povrchu dříku nápravy. Vrub má hloubku 

0,1 mm, rádius v kořeni vrubu je 0,04 mm a celkový úhel rozevření vrubu je 30°. Zkouška se musí 

provádět tzv. stupňovitou metodou po dobu 1.10
7 

cyklů v literatuře označovanou jako Staircase 

definovanou v normě ISO 12107. Výsledky zkoušky se musí statisticky vyhodnotit pro 50% 

pravděpodobnost lomu rovněţ dle normy ISO 12107. Pro materiály EA1N, EA1T a EA4T jsou 

parametry meze únavy, které se musí ověřováním dosáhnout uvedeny v Tab. 2. 

 

 
 
Obr. 19: Princip zkušebního zařízení určeného na zkoušky ohybem za rotace a foto zařízení postavených 

                 svépomocně V BTG. 

 
     Na obr. 19 je vidět princip zkoušky ohybem za rotace a zkušební zařízení vybudované 

v BONATRANS GROUP a.s. za tímto účelem. Zátěţná síla, která působí na ramena zatěţující 

vzorek vzdálená od sebe 250 mm, je monitorována pomocí siloměru a zobrazována spolu s počtem 

cyklů na displeji zařízení. Po nastavení vypočítané síly, která odpovídá poţadovanému zkušebnímu 

napětí, se pomocí aripotu a displeje umístěného na elektrorozvodné skříni nastaví poţadované 

zatíţení, jenţ po startu zkoušky automaticky zavede poţadovanou zátěţnou sílu. Zátěţná síla je 
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nastavována automaticky pomocí zaváţecího vozíku, který se posunuje pomocí krokového motoru 

po páce spojené se snímačem síly. Maximální chyba regulace mezi ţádanou hodnotou síly a 

zobrazenou skutečnou je 2 N, coţ pro zkušební tyč průměru 10 mm odpovídá v našem případě 

rozdílu napětí pouhý 1 MPa.   

Pro výpočet ohybového momentu jsou pouţity následující vzorce: 

                                   
o

o
o
W

M
                              (42)                

                                                l
F

M o
2

                                   (43)  

                                                
32

3d
Wo


                                    (44)  

 

kde: d je skutečný mikrometrem změřený průměr vzorku [mm], oM je ohybový moment [N.mm], 

oW  je modul odporu průřezu [mm
3
], l  je v našem případě 100 mm [mm], 

2

F
je polovina nastavené 

síly [N]. 

 

     Vyhodnocení meze únavy se provádí pomocí dvou metod. Jednak je pouţito „Staircase“ metody 

popsané v ISO 12107 [50] a poţadovanou normou EN 13261 a jednak modifikovanou metodou dle 

Hücka, pomocí které vyhodnocují veškeré výsledky únavových zkoušek i v konkurenčních 

zkušebnách.  

      Při vyhodnocení meze únavy podle ISO 12107 se přihlíţí na četnosti tyčí, u kterých došlo při 

daném namáhání k porušení a k četnosti tyčí, které vydrţely 1.10
7
 cyklů bez porušení. Výpočet se 

provádí podle výsledků na porušených vzorcích nebo na vzorcích neporušených. Při menší četnosti 

vzorků porušených v souboru výsledků vychází hodnocení z podkladů získaných při zkouškách 

těchto porušených tyčí. Při menší četnosti vzorku neporušených v souboru se vychází z výsledků na 

těchto vzorcích. Při stejném počtu porušených i neporušených vzorků v souboru se vycházelo 

z výsledků zkoušek porušených.  Způsob vyhodnocení únavové zkoušky byl převzat z  normy 

ISO 12107 [50], včetně definice hladin namáhání, které se zahrnují do výpočtů a těch, které se ve 

výpočtu neuvaţují. 

 

Střední hodnota meze únavy σo,c (P = 50 %) je v normě vyjádřena vztahem: 

                           σo,c = σo + d(A/C ± 0,5) ,                                                   (45) 

 

kde: σo je nejniţší hladina napětí v souboru s výskytem porušených nebo neporušených tyčí                      

podle toho, podle které skupiny se výpočet provádí [MPa], d je  rozdíl napětí v sousedních 

hladinách [MPa], hodnota + 0,5 se pouţije při analýze souboru dle neporušených tyčí a  hodnota - 

0,5 se pouţije při analýze souboru dle porušených tyčí 

                                           A = 


n

i

ifi
1

                                                                     (46)  

kde: i = číslo hladiny, fi  = četnost                                                          

   C = 


n

i

fi
1

                                                                     (47) 

Směrodatná odchylka střední hodnoty meze únavy se pak stanoví ze vztahu: 

              ŝ = 1,62 d(D + 0,029),                                                        (48)  
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kde  

D = (BC – A
2
) / C

2 
     a     B = 



n

li

i
2
fi                                      (49)  

Podmínka platnosti rovnice pro směrodatnou odchylku je D > 0,3. 

 

     Vyhodnocení výsledků meze únavy dle Hücka [51] vede doporučení, ţe stávající metoda dle 

ISO 12107 [50] poskytuje sice výstiţné hodnoty odhadu pro střední hodnoty, nikoli však výstiţné 

hodnoty odhadu pro směrodatnou odchylku. Směrodatná odchylka je postiţena systematickou 

chybou a je právě při malém počtu vzorků dílem značně podhodnocena, to znamená, ţe odhad 

úrovní napětí s vyšší pravděpodobností přeţití je proto výrazně nejistý.  

     Rozdíl oproti metodě dle ISO 12107 je ten, ţe do vyhodnocení se započítávají všechny zkoušené 

případy, tedy vzorky jak prasklé, tak ty které vydrţely. Navíc se dle výsledků poslední zkoušky 

připočítává jedna fiktivní hladina, která se volí podle toho, jak by byl nasazen následný vzorek. 

 

Střední hodnota meze únavy σo,c (P = 50 %) se pak vypočte dle [51] 

                           σo,c = σo + dA/C                                                               (50)   

 

Směrodatná odchylka střední hodnoty meze únavy se pak vypočte dle následujícího vzorce: 

 

                       

 

1
ˆ 1

2










n

xx

s

n

i

i

                                                               (51) 

  

 

3.2.2 Únavové zkoušky náprav ve skutečné velikosti 
 
     Únavové zkoušky ţelezničních náprav se provádí rovněţ na rezonančním zkušebním zařízení, 

pouze s tím rozdílem, ţe ţelezniční kolo s tloušťkou desky mezi 20 mm aţ 45 mm je zapotřebí 

nahradit upínacím kotoučem s tloušťkou desky minimálně 100 mm, který má vyšší tuhost a v 

průběhu zkoušky nedojde k lomu kotouče, ale ţelezniční nápravy. Z hlediska nejčastěji zkoušených 

míst můţeme zkoušky rozdělit následovně: 

Zkoušky meze únavy v oblasti lisovaného spoje (v tzv. fretting oblasti znázorněné na obr. 20 body 1 

a 3). Další zkoušky meze únavy se provádí v oblasti volného povrchu na dříku nápravy (oblasti 

přechodu ze sedla kola do dříku nápravy v oblasti koncentrace napětí v okolí přechodových rádiusů 

R75mm/R15 mm znázorněné bodem 2 na obr. 20). 

 

 

 

 
 

 

Obr. 20: Znázornění typických míst, kde dochází u 

železničních náprav k únavovým lomům 1-fretting oblast pod 

sedlem kola, 2-oblast dříku nápravy, 3- fretting oblast pod 

sedlem pohonu, nebo brzdových kotoučů.  
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Tab. 4: Parametry meze únavy definované v normách [6, 52]. 

 

Místo zkoušení Hledaná veličina Jakost EA1N Jakost EA4T Norma 

F1 (pro všechny 

nápravy) 

únavová pevnost na dříku 

nápravy 
≥ 200 MPa ≥ 240 MPa EN 13261 

F2 (pro vrtané 

nápravy) 

únavová pevnost na 

povrchu vývrtu nápravy 
≥ 80 MPa ≥ 96 MPa EN 13261 

F3 

únavová pevnost v 

lisovaném spoji u plné 

nápravy 

≥ 120 MPa ≥ 144 MPa EN 13260 

F4 (pro vrtané 

nápravy) 

únavová pevnost v 

lisovaném spoji kromě 

čepu v případě duté 

nápravy 

≥ 110 MPa ≥ 132 MPa EN 13260 

F5 (pro vrtané 

nápravy) 

únavová pevnost v 

lisovaném spoji na čepu v 

případě duté nápravy 

≥ 94 MPa ≥ 113 MPa EN 13260 

 
     Pod nalisovaným nábojem kola vzniká v povrchové vrstvě sedla nápravy velmi nepříznivá 

napjatost. Radiální a tangenciální sloţky napětí jsou tlakové a leţí v oblasti opakovaného namáhání. 

Osová sloţka napětí je střídavý tah – tlak, vyvolaný ohybem nápravy za rotace. Velké smykové 

napětí kmitavého charakteru, které je výslednicí těchto účinků, vede v povrchové vrstvě sedla 

nápravy k místním intenzivním plastickým deformacím. Z těchto četných submikroskopických 

center se podle jejich rozsahu a orientace vytvoří řada mikroskopických únavových trhlinek, které 

rostou rychleji po obvodě neţ do hloubky tělesa (stadium I.) Jakmile tyto trhlinky dosáhnou 

hloubky 1 aţ 2 mm, začne převládat růst urychlený v povrchové vrstvě a zvětšuje se i počet trhlinek 

po obvodě (stadium II). Sousední trhlinky se pak spojují a probíhají v celé povrchové vrstvě po 

obvodu exponovaného průřezu nápravy (stádium III.) Teprve po porušení povrchové vrstvy do 

hloubky asi 2 mm (coţ je hloubka výrazné labilnosti trhlin v tomto případě) začne se zvětšovat 

hloubka trhlinek, které směřují dovnitř tělesa (stádium IV.). Další postup do hlouby je výrazně 

etapovitý, neboť trhliny v provozu náprav se šíří při náhlých přetíţeních. Únavová trhlina se rozvíjí 

tak dlouho, aţ ve zbytku průřezu stoupne nominální ohybové napětí na kritickou hodnotu, 

umoţňující náhlý, kvazikřehký lom nápravy [53]. 

 

     Často studovaným faktorem ovlivňujícím průběh poškození frettingem je u ocelí jejich tvrdost. 

Při experimentech kmitající ocelové kuličky na desce však bylo pro poměrně široké rozmezí 

tvrdosti 220–880 HV zjištěno, ţe existuje jen velmi malý rozdíl v opotřebení. Při vysokých osových 

napětích aţ 400 MPa a dostatečném počtu cyklů, větším neţ 10
4
, se mohou na povrchu oceli 

v důsledku lokálního extrémního zvýšení teploty formovat oblasti tvrdé martenzitické fáze, která 

můţe být při dalším zatěţování zdrojem iniciace mikrotrhlin. Tento deformační martenzit byl 

nalezen i při rozboru fretting oblasti po provedené únavové zkoušce náprav [54].  

Další práce [55] se zabývají studiem zkušební frekvence na poškozující účinky freting koroze a 

dokazují, ţe růst frekvence nízkoamplitudového kmitání poškozující účinky frettingu sniţuje. 

V oblasti, kde probíhají únavové zkoušky náprav, tj. kolem 20Hz aţ 22 Hz je jiţ závislost 

stabilizovaná a tak velikost zkušební frekvence daná tuhostí vzorku jiţ podstatně neovlivní výsledek 

zkoušky. 
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     Studován byl i vliv vlhkosti okolního prostředí na velikost opotřebení mechanismem  frettingu 

[56]. Nejsilnějšího opotřebení se dosáhlo při vlhkosti kolem 17%. Při běţné atmosférické vlhkosti 

kolem 50% došlo k poklesu opotřebení. 

     V ţelezniční aplikaci se nejvíce studuje poměr průměru sedla kola ku dříku nápravy na vznik 

fretting koroze v oblasti lisovaného spoje na sedle kola. Čím je tento poměr niţší, tím je větší 

koncentrace napětí v oblasti lisovaného spoje a tím vyšší je i relativní pohyb nápravy vůči kotouči 

[57-61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 21: Graf závislosti vzájemného posuvu nápravy vůči kotouči na vzdálenosti od středu sedla kola a      

              poměru D/d (nahoře), a teoretického koncentrátoru napětí na vzdálenosti od středu sedla kol a  

              poměru D/d (dole). 

 

     Prevence proti poškození povrchových vrstev frettingem spočívá především ve správném návrhu 

rozměrových tolerancí ţelezničních náprav, především poměru D/d a eliminaci kmitavého pohybu. 

Jiným přístupem zvýšení odolnosti povrchů proti frettingu je uplatnění vhodné technologie úpravy 

povrchu.  Kuličkování (shot peening) zpevňuje povrch, zároveň jej zdrsňuje a výrazně omezuje 

fretting. Na nápravách se rovněţ často pouţívá aplikace termicky nanesené vrstvy Mo, která rovněţ 

omezuje vznik fretting koroze. 

 

     Výpočet hladiny zkušebního axiálního napětí v oblasti lisovaného spoje se provádí na hranu 

lisovaného spoje analyticky na základě známých vzorců pro výpočet ohybového napětí válcových 

těles ze znalosti průměru sedla nápravy, velikosti zátěţné síly a vzdálenosti působiště zátěţné síly 

od hrany sedla nápravy (viz obr. 22).   

Vzdálenost od středu sedla kola [mm] 

Vzdálenost od středu sedla kola [mm] 
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     Únavové zkoušky volného povrchu nápravy v oblasti přechodového rádiusu R75 mm / R 15 mm 

jsou poměrně jednoduché zkoušky, kdy nám stačí pro nastavení zkoušky nalepit řetízkový 

tenzometr do oblasti přechodu ze sedla kola do dříku nápravy a obdobně jako u ţelezničních kol 

nalézt kritické místo, a na základě závislosti napětí v oblasti kritického místa a napětí na řídících 

zpětnovazebních tenzometrech nastavit zkoušku. Na počátku zkoušky je nutno provést opět mírnou 

dynamickou redukci na zpětnovazebních tenzometrech tak, aby v průběhu dynamické zkoušky byla 

amplituda napětí monitorovaná na řetízkovém tenzometru ± 240 MPa v případě jakosti EA4T, nebo 

± 200 MPa v případě jakosti EA1N.   

     Jediný problém při zkoušce náprav je interpretace normy EN 13261, kdy kromě Němců všichni 

nastavují zkušební hladinu na řetízkovém tenzometru, zatímco německé zkušebny počítají napětí na 

dříku nápravy analyticky s tím, ţe počítají s průměrem dříku, který vztáhnou aţ na hranu sedla kola 

(obr. 22). Pokud tak monitorujeme kritické místo na řetízkovém tenzometru, není nastavené napětí 

např. v případě jakosti EA1N 200 MPa, ale mírně přetěţujeme na hodnotu 226 MPa.  

 
 

 

 
Obr. 22: Příklad nastavení zkoušky  

              A) kritické místo se nachází na 6-tém tenzometru na řetízku 

              B) nastavení zkoušky analytickým výpočtem dle německé metodiky a interpretace normy EN 13261 

 

3.2.3 Zkoušky meze únavy na redukovaných zkušebních tělesech. 
 
     Tento typ zkoušky je zaloţen opět na rezonančním principu a zařízení slouţí na provádění 

únavových zkoušek lisovaného spoje a modelových únavových zkoušek materiálu dříků náprav v 

měřítku cca. 1:3. Řízení rezonančního zařízení probíhá na základě monitorování odezvy 

zpětnovazebních tenzometrů.  Zkoušky na tomto typu zkušebního zařízení se provádí z důvodu 

podobnosti výsledků zjištěných na vzorcích v měřítku 1:3 s výsledky zjištěnými na skutečné 

nápravě v měřítku 1:1. Svou výhodu zde sehrává také rychlost zkoušky, neboť zkušební frekvence 

je cca. 33 Hz, nízké náklady na pořízení zkušební sestavy a zkoušky samotné. 

     Hřídele, které simulují ţelezniční nápravu jsou odebírány po obvodu dříku ze standardně tepelně 

zpracovaných nápravy jakosti EA4T, nebo EA1N. Příruby, které slouţí  jako protikus simulující 
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náboj ţelezničního kola jsou vyrobeny z materiálu jakosti ER7 a tepelně zpracovány na pevnost 

kolem 720 MPa, coţ je běţná pevnost desky a náboje ţelezničního kola.  

     Montáţ zkušební sestavy probíhá smrštěním za tepla. Příruba je v horkovzdušném sterilizátoru 

nahřáta, zatímco zkušební vzorek je mrazničce podchlazen. Poté se příruba vsadí do přípravku, 

který vymezil její přesnou polohu vůči zkušebnímu vzorku, který je zasunut do příruby bez pouţití 

síly. 

 

 

 
1- Zkoušený model nápravy (lisovaného spoje) v měřítku 

cca. 1:3 

2- Příruba s nalisovaným spojem 

3- Rezonanční hlava s excentrickým nevývažkem-vyvozuje 

požadovaný ohybový moment 

4- Napojení pohonu motoru na excentrický nevývážek-

pomocí pryžové pružné hřídele 

5- Kalibrační nosník 

6- Odpružený železo-betonový rošt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 23: Schéma zkušebního zařízení používaného na únavové zkoušky v měřítku 1:3 a detailní pohled na   

              sestavu zkušebního vzorku. 

 

 

3.3 Vyuţití výsledků únavových zkoušek pro odhad bezpečnosti a 

spolehlivosti ţelezničních dvojkolí 
 
    V praxi existuje celá řada strojních součástí, mezi které lze zařadit i komponenty ţelezničního 

dvojkolí, u kterých je počet zátěţných cyklů během poţadované provozní ţivotnosti mnohem větší 

neţ 1.10
7
 cyklů. Tyto součásti je nutno dimenzovat v oblasti trvalé pevnosti a maximální napětí 

těchto dílů nesmí být větší neţ je jejich mez únavy. Poměr meze únavy k maximálnímu zatíţení 

spektra se vyjadřuje součinitelem bezpečnosti kc pro definovaný typ zatěţování a daný tvar kmitu.  

     V případě jednoduchého způsobu zatíţení, jako je tomu například u ţelezničních náprav, které 

jsou zatěţovány především ohybem a souměrným střídavým cyklem s parametrem asymetrie cyklu 

R = -1 je pak součinitel bezpečnosti kc reálně stanovené mezi únavy definována vztahem: 

 

o

oc

ck



  ,                                                                     (52) 
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kde ck je součinitel bezpečnosti náprav, oc  je skutečná stanovená mez únavy ţelezničních náprav 

a o  je hodnota maximálního napětí v naměřeném zátěţném spektru.   

Abychom nemuseli znát maximální hodnotu zátěţného spektra, která je podmíněna 

tenzometrickým měřením skutečné zatíţené součásti, je v ţelezniční praxi u ţelezničních náprav 

[43, 44] součinitel bezpečnosti vyjádřen jako poměr definované meze únavy k maximálnímu 

dovolenému výpočtovému napětí v jednotlivých výpočtových partiích ţelezniční nápravy. 

Součinitel bezpečnosti je zapotřebí zvlášť vyhodnotit jak pro oblast lisovaného spoje, kde je mez 

únavy vlivem fretting koroze mnohem niţší, tak v oblasti volného povrchu dříku nápravy. Pro 

objasnění skutečné meze únavy nápravy v jednotlivých partiích je proto zapotřebí provádět únavové 

zkoušky aţ do vzniku trhliny v definované partii nápravy a to pro různé poměry průměru sedla kola 

ku průměru dříku nápravy D/d. Z hlediska poţadavku norem a poţadavku zákazníků na výrobek  

[6, 52] je dostačující ověřit mez únavy nápravy v jednotlivých partiích, kterou musí jednotlivé 

jakosti splnit, avšak pokud chceme hodnotit skutečnou bezpečnost, nebo přínos aplikované 

doplňkové technologie, které jsme pouţili za účelem zvýšení meze únavy, musíme zkoušky 

provádět stupňovitě aţ do vzniku únavové trhliny v nápravě.  

     V případě ţelezničních kol lze pro nesymetrický zatěţovací cyklus míru bezpečnosti s výhodou 

znázornit v Haighově diagramu, kde je zatíţení vyznačeno sloţkami a  a m .  

Obr. 24: Haighův diagram železničního kola jakosti ER8T s vyznačením maximálního výpočtového napětí  

                na desce kola dle jednoosého kritéria s vyhodnocením 1) podle 11 nebo 21, 2) podle 12 nebo 22  

                       [46]. 

 

Přičemţ mez kluzu materiálu desky kola u jakosti kol ER8T je stanovena a pro výpočty se pouţívá 

hodnota Re = 399 MPa a dovolená amplituda zatíţení je dle předpisu [42] stanovena na 180 MPa. 

Součinitel bezpečnosti pro obecný zatěţovací cyklus, daný dvojicí hodnot a  a m je pak určen 

průběhem závislosti středního zátěţní σm na amplitudě zatíţení σa. Pokud se nemění střední hodnota 

zatíţení a platí, ţe σm= konst., pak součinitel bezpečnosti k normou definovanému přípustnému 

výpočtovému napětí bude dán v našem případě vztahem:  

1

180

a

ck


  ,                                                                 (53) 

kde 1a je hodnota amplitudy napětí v bodě 1. 
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     U ţelezničních kol, která jsou počítána dle novějšího víceosého Crosslandova kritéria se stanoví 

součinitel výpočtové bezpečnosti jako poddíl dvojnásobné dovolené amplitudy přípustného napětí, 

tj. 360 MPa ku výsledné vypočítané hodnotě dvojnásobné hodnoty efektivního napětí dle 

Crosslanda. I v případě ţelezničních kol je nutno za účelem zjištění skutečné bezpečnosti výrobku 

provádět únavové zkoušky metodou stupňovitého zatíţení  na hladinách vyšších neţ na normou [7] 

definované hladině 240 MPa na které se zkouší kola opracovaná.  

     V praxi se při únavových zkouškách při stanovení bezpečnosti postupuje tak, ţe po dokončení 

zkoušky na normou předepsané zátěţné hladině tuto hladinu zvýšíme o 15-25 % a pokračujeme 

v únavové zkoušce s počtem cyklů 1.10
7

. Pokud kolo, nebo náprava toto zvýšení vydrţí bez indikací 

vzniku trhliny, kterou provádíme pomocí magnetoskopické metody, nebo pomocí ultrazvuku 

s šikmou 45°úhlovou sondou v oblasti lisovaného spoje, dochází k dalšímu zvýšení zátěţné hladiny. 

Pokud dojde ke vzniku únavové trhliny, zkouška je zastavena a za mez únavy je povaţována o 

stupeň niţší hladina, na které náprava ještě vydrţela aplikaci 1.10
7 

cyklů bez vzniku a rozvoje 

únavových trhlin. 

     Součinitel bezpečnosti se rovněţ v praxi mnohokrát nevztahuje k výpočtovému napětí, protoţe 

často zkoušíme kola a nápravy, které jsou vyrobeny na základě zákazníkem dodaných výkresů a 

proto se hodnotí technologický součinitel bezpečnosti definovaný jako poměr skutečné meze únavy 

součásti ku normou definované mezi únavy součásti. 
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4. MATERIÁL PRO VÝROBU ŢELEZNIČNÍCH KOL A NÁPRAV, 

JEHO MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 

4.1 Materiál pro výrobu ţelezničních kol 
 

     V Evropě jsou nejčastěji pro výrobu ţelezničních kol pouţívány materiály jakosti ER7 a ER8 

definované v normě EN 13262. Jedná se o oceli s výslednou perliticko-feritickou strukturou. Věnec 

kola se zušlechťuje, obvykle následujícím postupem 860°C/5h/voda a  520°C/5h/vzduch. Deska a 

náboj kola zůstávají v normalizovaném stavu bez zušlechtění. Obvodové kalení věnce kola 

sprchováním a následné popuštění vyvolává tlaková vnitřní pnutí, avšak v desce kola je spíše mírné 

tahové napětí. V tab. 5 je pro tyto oceli uvedeno chemické sloţení a maximální obsah jednotlivých 

prvků v hm. %. 

 
Tab. 5:Předepsané chemické složení ocelí v hm. procentech doporučovaných pro výrobu železničních kol      

           v Evropě. 

Jakost 

oceli 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Cu 

[%] 

Mo 

[%] 

Ni 

[%] 

V 

[%] 

Cr+Mo+Ni 

[%] 

ER7 0.52 0.40 0.80 0.020 0.020 0.30 0.30 0.08 0.30 0.06 0.50 

ER8 0.56 0.40 0.80 0.020 0.020 0.30 0.30 0.08 0.30 0.06 0.50 

      

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní mechanické hodnoty, které mají být dosaţeny po 

tepelném zpracování u výrobce kol před konečným mechanickým obráběním do finálního stavu 

k provozování. Kromě horní meze kluzu ReH , meze pevnosti Rm a taţnosti A5 je nutné u desky kola 

dodrţet rozdíl meze pevnosti zušlechtěné oblasti věnce a přechodové oblasti věnce a desky kola 

Rm.   

 
Tab. 6: Mechanické vlastnosti ocelí určených pro výrobu železničních kol. 

Jakost oceli Věnec kola Deska kola 

 
ReH 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5   

[%] 
Rm – pokles Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

ER7  520 820-940  14  110  16 

ER8  540 860-980  13  120  16 

 

Tab. 7: Hodnoty nárazové práce ocelí určených pro výrobu železničních kol. 

Jakost oceli KU [J] při +20C KV [J] při -20C 

 Střední hodnota Minimální hodnota Střední hodnota Minimální hodnota 

ER7 17 12 10 7 

ER8 17 12 10 5 

 

Tab. 8: Minimální hodnoty tvrdosti  HB ocelí určených pro výrobu železničních kol.  

Jakost oceli Minimální tvrdost  HB na průřezu 

 Kategorie 1 Kategorie 2 

ER7 245 235 

ER8 245 245 
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Tab. 9: Hodnoty lomové houževnatosti ocelí určených pro výrobu železničních kol. 

Jakost oceli Lomová houţevnatost  KQ [MPa.m
1/2

] 

 Střední hodnota Minimální hodnota 

ER7 80 70 

ER8 85 75 
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Obr. 25: Schéma odběru přejímkových zkoušek z železničních kol 

 

 Dalšími nejčastěji dodávanými jakostmi jsou jakosti definované ve standardu AAR M 107 [62].  

Jedná se o kola nejčastěji dodávaná pro americké trhy, kde se nejčastěji uplatňují výše uhlíkové 

nelegované oceli s feriticko-perlitickou strukturou označované jako Class B, nebo Class C. 
 

Tab. 10:Chemické složení ocelí užívaných pro výrobu železničních kol dle norem AAR 

Jakost 

oceli 
C Si Mn 

P 

max. 
S 

Cr 

max. 

Cu 

max. 

Mo 

max. 

Ni 

max. 

V 

max. 

Ti 

max. 

Al 

max. 

Class B 
0.57 

0.67 

0.15 

1.00 

0.60 

0.90 
0.030 

0.005 

0.040 
0.25 0.35 0.10 0.25 0.04 0.03 0.06 

Class C 0.670.77 
0.15 

1.00 

0.60 

0.90 
0.030 

0.005 

0.040 
0.25 0.35 0.10 0.25 0.04 0.03 0.06 

  

Oproti evropským normám, standard AAR nepoţaduje kontrolu základních mechanických hodnot, 

pouze měření hodnot tvrdosti HB stanovené na boční ploše vnějšího čela věnce kol s měřením ve 

vzdálenosti od 5 do 25 mm od nominálního průměru surového kola.  

 

4.2 Metody zvyšování únavové pevnosti ţelezničních kol 
 

     U ţelezničních kol dochází k únavovému poškození v místě vetknutí desky kola do náboje kola, 

který je s přesahem nalisován na nápravě. V případě ţelezničních kol se hlavně pro americké trhy 

uplatňuje poţadavek na zvýšení únavové pevnosti desky kol jejich otryskáním – tzv. shot peening 

dle normy AAR M107/M208 čl.7.0 [62].  

     Hlavními výhodami kol podrobených shot peeningu je výrazné zvýšení únavové pevnosti desky 

kola oproti poţadavku normy EN 13262, vnesení tlakových napětí do desky kola a zrovnoměrnění 

zbytkových napětí na tryskané ploše a povrchové zpevnění doprovázené prokazatelným zvýšením 

povrchové tvrdosti.  

     Poţadovaného účinku se dosahuje proudem tryskacího prostředku, který je vrhán na otáčející se 

ţelezniční monoblok dvěma metacími jednotkami. Rychlost proudu tryskacího prostředku a jeho 

mnoţství lze plynule regulovat změnou otáček motorů metacích jednotek a mnoţstvím přiváděných 

tryskacích broků. Ţelezniční monobloky připravené pro shot peening jsou jiţ buď kompletně 

opracované na hotovo nebo s deskou kola nahotovo, věncem kola s jízdní plochou a čely náboje v 

ohrubovaném stavu. Pokud tryskáme plochy věnce a náboje pouze ohrubované, není zapotřebí 

provádět krytování těchto ploch a finální opracování se provede aţ o otryskání desky. Plochy, které 
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nemají být tryskány a jsou jiţ opracovány nahotovo se musí před účinky tryskacího prostředku 

chránit pomocí maskovacího zařízení. Teprve po provedení shot peeningu jsou ohrubované plochy 

opracovány načisto.  

 

 

 

 
1- Zásobník na kola před provedením shot peeningu 

2- Zásobník na kola po provedení  shot peeningu 

3- Tryskací jednotka 

4- Separační zařízení 

5- Prachové filtry 

 

 

 

 

Obr. 26: Tryskací zařízení používané ke zpevnění desky železničních kol [36]. 

 

     Z hlediska dodrţení poţadavků norem [62] a zajištění stabilních a reprodukovatelných výsledků 

na všech kolech po shot peeningu je nutné pravidelně kontrolovat technologické parametry jako 

velikost tryskacího média, intenzitu tryskání a stupeň pokrytí plochy tryskacím médiem. 

     Kontrola velikosti tryskacího média (tryskacích broků) úzce souvisí s dopadovou energií 

tryskacích broků a tím i s intenzitou tryskání. Pro shot peening je nutno pouţívat velikost broků 

nejméně dle SAE 550, vzhledem k osazení třídičky broků sítem o velikost oka 1,4 mm je 

nejvýhodnější pouţívat velikost dle SAE 660, jakost dle SAE J 827. Kontrolu velikosti broků, je 

nutno provádět minimálně jedenkrát za směnu, kdy se provádí i doplňování zásobníku broky 

novými [63]. 

     Intenzita tryskání musí být taková, aby bylo dosaţeno prohnutí zkušební destičky ALMEN C 

nejméně 0,2 mm a úplného 100% pokrytí povrchu. Při 100% pokrytí vykazuje celý tryskaný povrch 

překrývající se důlkování. Kolo se otryská automatickým navoleným cyklem a ALMEN pásky se 

proměří v přípravku pomocí číselníkového digitálního úchylkoměru. Hodnota průhybu musí být 

nejméně 0,2 mm a max. 0,4 mm. Rozdíl v prohnutí pásků umístěných u náboje věnce a u věnce by 

neměl být větší neţ 0,07 mm [62].  Kvalita pokrytí se kontroluje na nových, opracovaných dosud 

neokuličkovaných kolech v místech, kde se umisťují drţáky destiček. 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

                                          Obr. 27: Umístění ALMEN destiček                    

                                                         na ploše desky kola[62]. 
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     Stupeň pokrytí povrchu se posuzuje vizuálně kapesním mikroskopem s 30-ti násobným 

zvětšením. Čas tryskání je volen tak, aby došlo ke 100% pokrytí povrchu. Hodnocení můţe být 

provedeno i za pomocí speciální fluorescenční metody, nebo pomocí pouţití alkoholového fixu. Při 

těchto metodách nesmí na povrchu zůstat stopa po fixu, nebo fluorescenční barvě [64]. 

 

4.3 Materiál pro výrobu ţelezničních náprav 
 
     Pro materiál ţelezničních náprav se nejčastěji dodávají jakosti EA1N, EA1T a EA4T definované 

v evropské normě EN 13261 [6]. V případě jakosti EA1N, resp. EA1T je výsledná struktura vzešlá 

z tepelného zpracování 860°C/6 hodin/ ochlazení na vzduchu pouze feriticko-perlitická, u jakosti 

EA4T vlivem zušlechtění  840°C/6hodin/voda/620°C/6 hodin je výsledná struktura sorbitická, 

pouze ve středu nápravy lze pozorovat feriticko-perlitickou strukturu.  

 
Tab. 11: Normou definovaný rozsah chemického složení používaných pro železniční nápravy 

 
Jakost 

oceli 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Cu 

[%] 

Mo 

[%] 

Ni 

[%] 

V 

[%] 

EA1T 

EA1N 
0.40 0.50 1.20 0.020 0.015 0.30 0.30 0.08 0.30 0.06 

EA4T 0.22 

0,29 

0.15 

0.40 

0.50 

0.80 
0.020 0.015 

0.90 

1.20 
0.30 

0.15 

0.30 
0.30 0.06 

 
Tab. 12: Základní mechanické hodnoty materiálu náprav 

 

Jakost oceli 
ReH 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A5  [%] KU podélné [J] KU příčné [J] 

EA1N 

EA1T 
 350 550-700  24 40  20 

EA4T  420 560-800  18  50  25 

 
     Uvedené základní mechanické hodnoty musí být dosaţeny na vzorku odebraném z poloviny 

poloměru sedla kola s tím, ţe jak pro tahové zkoušky, tak pro zkoušky vrubové houţevnatosti platí, 

ţe vzorek odebraný na povrchu nápravy musí mít hodnotu vyšší neţ 0,95 násobek hodnoty zjištěné 

v polovině poloměru nápravy a vzorek odebraný se středu nápravy musí mít hodnotu větší, nebo 

rovnou 0,8 násobku vzorku odebraného z poloviny poloměru.   

 

4.4 Metody zvýšení únavové pevnosti ţelezničních náprav 
 
  Metodám, umoţňujícím zvýšit únavovou pevnost náprav je v současnosti věnována celá řada 

prací [66-71]. Souvisí to především s tím, ţe ţivotnost ţelezniční nápravy je počítána minimálně na 

25 let a v průběhu této doby se ţelezniční kola na nápravě vymění přibliţně 5 krát.  

     Jedním ze způsobů jak zvýšit únavovou pevnost náprav je pouţití technologii válečkování 

povrchu obrobené nápravy. V BONATRANS GROUP se pouţívají dvě technologie určené pro 

válečkování náprav. Obě technologie lze pouţít pro zvýšení meze únavy jak v lisovaném spoji, tak 

na volném povrchu v oblasti dříku nápravy. Jedná se o technologie ECOROL jenţ umoţňuje 

válečkování s povrchovým zpevněním do malé hloubky a technologii MASTURN, coţ je 

válečkování pevnostní s vyšším podpovrchovým zpevněním. 

     K válečkování pomocí metody ECOROL se pouţívá speciální aparatura s válečkovací kuličkou 

dodanou firmou ECOROL. Válečkování pomocí této metody se aplikuje na jiţ nahotovo 

opracované broušené nápravy, neboť válečkování pomocí této metody nezmění finální rozměr 
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výrobku. Během válečkování nápravy je kulička zatlačovaná pomocí hydraulického zařízení do 

povrchu nápravy přičemţ se kulička vlivem filmu tlakové mazací emulzní kapaliny můţe volně 

otáčet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 28: Schématické znázornění principu válečkování pomocí technologie ECOROL [72] 

 

     V závislosti na průměru zpevňovaného povrchu a poţadavku na zpevnění se volí přibliţně 

následující parametry válečkování: rychlost posuvu cca. 100 mm/min, rychlost otáčení nápravy 

v rozmezí od 140 do 180 otáček za minutu a nastavený tlak emulzní kapaliny, jenţ zatlačuje kuličku 

a zároveň umoţňuje mazání při otáčení a chlazení kuličky v rozmezí od 225 do 250 bar. 

 

     Pro válečkování pomocí technologie MSTURN je pouţito zařízení MASTURN MT 70 CNC 

ROLLER s technologií válečkování válcových a přechodových rádiusových ploch pomocí 

přitlačovacích kladek. Válečkovat je moţno jak válcové plochy, tak přechodové rádiusové a jiné 

profily, to vše při zachování podmínky, ţe vektorový součet okamţité radiální i axiální síly působí 

kolmo na válečkovaný povrch. Toto je zabezpečeno naklápěním válečkovacích hlav a to v rozsahu 

35 od střední polohy kolmé k ose vřetena. Naklápění hlav je provedeno jako samostatná zdvojená 

NC osa. Válečkování přechodů dřík – sedlo je provedeno na nápravách osoustruţených s přídavky 

pouze na broušených plochách, ostatní plochy jsou osoustruţeny na konečné rozměry. Válečkování 

přechodu čep – prašník je provedeno na broušené ploše. Při válečkování jsou voleny přibliţně 

následující parametry: Otáčky nápravy cca. 150 ot/min, posuv cca. 0,1 mm na otáčku, válečkovací 

síla, jenţ je vyvozená hydraulickou jednotkou od 5 do 13 kN je volená v závislosti na 

válečkovaném přechodu. 

 

     Dalším známým způsobem zvýšení únavové pevnosti je nános povlaku na sedla nápravy [68]. 

K nánosu ochranného povlaku na povrch sedla kol, popřípadě převodovek se nejčastěji pouţívá 

termicky nanesený molybden. Molybden změní podmínky iniciace a šíření únavové trhliny v oblasti 

lisovaného spoje, zejména se zbrzdí vytváření korozních produktů na povrchu sedla nápravy a jejich 

následný rozvoj v podobě iniciace únavové trhliny, coţ má za následek pozitivní zvýšení meze 

únavy. Ochranná vrstva povlaku nanesená na sedle ţelezniční nápravy zabezpečuje i potlačení 

koroze, umoţňuje opakovatelnost demontáţe a montáţe dvojkolí bez poškození povrchu sedla 

nápravy [67-69].  

     Z hlediska technologie nánosu ochranného povlaku lze povlaky kvantifikovat do skupin ţárově 

nanášených, termicky nanášených a na elektrolyticky (galvanicky) nanášené povlaky. 

     Ze studie [67-69] vyplývá, ţe není vhodné pouţít povlaky nanášené ţárově, neboť tyto povlaky 

sniţují únavovou ţivotnost. Tento jev je vysvětlován křehkou přechodovou vrstvou např. Fe-Zn, ve 

které se při cyklickém zatíţení iniciují trhlinky, které působí jako vruby a urychlují proces iniciace 

únavových trhlin a lomu součásti. U elektrolyticky nanášených povlaků někteří autoři upozorňují na 

moţnost vodíkového zkřehnutí součástí, na které je tímto způsobem nanášena ochranná vrstva. Po 

nánosu doporučují součástku vyţíhat. Zatímco u elektrolyticky nanášených povlaků se tloušťka 

nanesené vrstvy pohybuje okolo 20 μm u vrstvy nanášené termickým nástřikem je moţno 

dosáhnout tloušťky povlaku kolem 200-500 μm.   
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     Nános povlaku lze provádět buďto přímo na opracovaný a odmaštěný povrch v případě 

elektrolyticky nanášeného povlaku, nebo se povrch před upravuje zejména v případě povlaků 

nanášených termickým nástřikem. Předúprava se provádí zdrsněním povrchu např. tryskáním 

litinovou drtí. Toto tryskání má za úkol zdrsnit povrch součásti za účelem lepší přilnavosti 

nanášeného povlaku a zvýšit tlaková pnutí v otryskané vrstvě, která spolu s povlakem ještě zvýší 

mez únavy nápravy v lisovaném spoji. Tato předúprava se aplikuje rovněţ např. před termickým 

nástřikem Mo vrstvy.  

     U povlaků nanášených termickým nástřikem se objevuje často pórovitost nanesené vrstvy 

povlaku. Pórovitost se pohybuje v rozmezí 6-10 % a závisí na technologii nanášení povlaku. U 

povlaků nanášených elektrolyticky se pórovitost téměř neprojevuje. 

     Nedílnou součástí hodnocení kvality termicky nanášeného povlaku molybdenu je hodnocení 

jeho přilnavosti k základnímu materiálu (povrchu zkušebního vzorku) [73]. Hodnocení se provádí 

pomocí střihových zkoušek s definovanou plochou povlaku (1695 mm
2
), kdy se na povrch 

zkušebního střihového válečku nanese vrstva povlaku o tloušťce minimálně 800 μm, která se 

posléze protlačí přes menší střiţnou dutinu. Nanesení povlaku se provádí stejným způsobem, se 

stejnou předúpravou povrchu, otryskáním litinovou drtí a předehřevem, jaký je aplikován např. při 

nánosu povlaku na sedla nápravy. Při protlačení se monitoruje a zaznamenává maximální síla 

potřebná pro ustřiţení prstýnku povlaku s definovanou plochou naneseného povlaku. Výsledky se 

pak uvádí v N.mm
-2

. Průměrná hodnota ze tří střiţných zkoušek u povlaku Mo by neměla být menší 

neţ 40 N.mm
-2

, minimální hodnota nesmí podkročit 30 N.mm
-2

. Zatímco aplikace termicky 

nanesených Mo vrstev je známá a dodávaná řadu let, nánosy elektrolyticky nanesených vrstev se 

teprve testují. 

 

     Indukční kalení je další způsob pouţívaný za účelem zvýšení únavové pevnosti náprav [34, 74]. 

Tato technologie vytváří tvrdou povrchovou vrstvu v  na povrchu ţelezniční nápravy. Indukční 

kalení je zaloţeno na rychlém ohřevu působením střední nebo vysoké frekvence za pouţití 

induktoru, jehoţ tvar je přizpůsobený kalené nápravě. Při průchodu střídavého proudu induktorem 

se indukuje na povrchu kaleného předmětu střídavé magnetické pole, čímţ vznikají vířivé proudy. 

Tyto proudy velice rychle zahřejí povrch tělesa na kalící teplotu, aby se následně zakalil prudkým 

ochlazením kalící sprchou.  

     Výhodou indukčního kalení je dosaţení aţ dvojnásobné povrchové tvrdosti nápravy při 

zachování houţevnatého a tepelně neovlivněného materiálu pod indukčně kalenou vrstvou.  Vysoká 

tvrdost společně s vysokým tlakovým napětím způsobí to, ţe se podstatným způsobem zvyšuje mez 

únavy a krátké únavové trhliny se v povrchových vrstvách prakticky nemohou šířit. Nesmírnou 

výhodou je zvýšení únavové pevnosti ve všech částech ţelezniční nápravy snad kromě čepu 

nápravy. I kdyţ je indukční kalení známo jiţ 30 let a pouţíváno v Japonsku pro vysokorychlostní 

vlaky Shinkansen, v Evropě se tyto úpravy povrchu náprav neprovádějí. 

     Z technologického hlediska je velice důleţité správně sladit frekvenci kalení a rychlost posuvu 

induktoru. Při niţší frekvenci induktoru dochází k prokalení do větší hloubky pod povrchem a 

k dosaţení vyšších tvrdostí naměřených ve větších hloubkách pod kaleným povrchem. Při aplikaci 

niţší frekvence induktoru je rovněţ dosaţeno vyšší hodnoty tlakových reziduálních pnutí, coţ je 

znázorněno na obr. 29 [34].  

     Rychlost posuvu induktoru ovlivní náhřev na teplotu kalení a prokalení přechodových rádiusů 

např. mezi sedlem kola a dříkem nápravy, kde dochází vlivem nárůstu vzduchové mezery mezi 

induktorem a dříkem materiálu k odvodu tepla směrem do hrany sedla kola na úkor prohřátí 

přechodového rádiusu [75]. 

 



- 44 - 

 
Obr. 29: Průběh tvrdosti (Hardness HV) a zbytkových napětí (Residual stress) v závislosti na hloubce pod    

               kaleným povrchem (Depth below surface) a použitou frekvencí induktoru [34]. 
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5. CÍLE PRÁCE 
 

Práce je orientována na výzkum a vývoj nových koncepcí designu ţelezničních kol a náprav 

s vyšší odolností proti iniciaci a šíření únavových trhlin. Tato práce si klade za cíl objasnění vlivu 

faktorů ovlivňujících mez únavy ve vztahu k ţivotnosti a spolehlivosti ţelezničních kol a náprav.  

Současně je cílem práce i hledání nových technologických postupů, které by zaručovaly v souladu 

s technickými poţadavky vyšší provozní spolehlivost ţelezničních dvojkolí. Z analýzy dosavadních 

poznatků o moţnostech zlepšování únavových charakteristik ţelezničních kol a náprav vyplývá 

několik následujících moţností, které by základní cíl zlepšení únavových vlastností ţelezničních 

dvojkolí splnily. 

    Analýza vlivu legující strategie ocelí určených pro ţelezniční kola nebo nápravy na 

dosahované únavové vlastnosti stanovené jak na materiálových vzorcích materiálu, tak na 

kolech, nebo nápravách ve skutečné velikosti a hledání moţností, jak strategií legování 

únavové pevnosti ţelezničních kol a náprav vylepšit. 

 

   Objasnění vlivu technologie tepelného zpracování a výsledné pevnosti na zvýšení úrovně 

únavových charakteristik vybraných konstrukčních materiálů určených pro výrobu 

ţelezničních kol a náprav. 

 

   Nalézt moţnosti, jak definovat vliv defektů typu natrţenin povrchu vzniklých při 

opracování ţelezničních kol na výslednou mez únavy. 

 

   Posoudit směry nových technologických postupů, zejména shot peeningu, válečkování 

povrchu, termické nanášení povlaků a vlivu indukčního kalení náprav na zvýšení meze 

únavy ţelezničních dvojkolí.  

 

    Návrh nových technologických postupů pro zvýšení únavové pevnosti dvojkolí a stanovení 

limitních technologických parametrů výrobu a zpracování kol a náprav, které zvýší 

únavovou pevnost. 

 

Výsledky získané v rámci řešení této práce v přímém vztahu k obchodní strategii podniku 

BONATRANS GROUP a.s. budou uplatněny při vývoji nových technických řešení ţelezničních 

dvojkolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 

6. EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY ŘEŠENÍ 
 

 

6.1 Analýza vlivu legující strategie a meze pevnosti na dosahované 

únavové vlastnosti ţelezničních kol a náprav. 
 

     Smyslem změny chemického sloţení ocelí pouţívaných pro výrobu ţelezničních náprav je najít 

takovou legující strategii, kterou by bylo moţno nahradit původní materiál jakostí EA1N a EA4T 

s minimálním dopadem do ceny a s poměrně velkým dopadem do zvýšení základní meze únavy ve 

střídavém ohybu σ0,c o 5 aţ 15 %. Jednou z moţností, jak postupovat v rámci běţně dodávaných 

materiálů EA1N a EA4T za předpokladu dodrţení poţadovaných předepsaných limitních obsahů 

jednotlivých prvků definovaných v [6] v oceli je zvýšení obsahů prvků, jenţ substitučně zpevní ferit 

a zajistí jemnozrnnou strukturu. Jedná se o prvky jako chróm (Cr), nikl (Ni), molybden (Mo) a 

vanad (V). Z ekonomického hlediska je nutno brát na zřetel dopad navrhovaných legujících prvků 

na cenu vstupního materiálu, kontinuálně lité oceli pro výrobu ţelezničních náprav objednávanou z 

tuzemských i zahraničních oceláren. Z těchto důvodů se legující strategie dále omezila pouze na 

ověření vlivu Ni a V v případě ocelí jakosti EA4T a vliv V na zvýšení meze únavy u ocelí jakosti 

EA1N, popřípadě EA1T. 

 

 

6.1.1 Vliv legující strategie na únavové vlastnosti ţelezničních náprav zjištěné 

na vzorcích průměru 10 mm. 
 

 Za účelem kvantifikace vlivu legující strategie ţelezničních náprav na dosahované hodnoty meze 

únavy byla provedena řada zkoušek ohybem za rotace na únavových zkušebních tělesech průměru 

10 mm na zkušebním zařízení UZOR 20. Kaţdá sada zkoušek hladkých tyčí a tyčí s vrubem 

obsahovala 18 kusů zkušebních těles. Zkouška byla provedena stupňovitou metodou popsanou 

v kapitole 3.2.1 a detailněji popsanou ve standardu ISO 12107 [50]. Výsledek zkoušky byl 

statisticky vyhodnocen. Dle normy EN 13261 je vyhodnocená mez únavy platná pro 50% 

pravděpodobnost porušení zkušebního tělesa. Zkoušky probíhaly při zkušební frekvenci 41 Hz, coţ 

je cca. 2500 ot/min, při které ještě nedocházelo k ohřátí zkušebního vzorku na teplotu překračující 

50°C.  

     V tabulkách číslo 13 a 14 jsou uvedeny výsledky meze únavy, jejich základní mechanické 

charakteristiky a tavební chemické sloţení pro jednotlivé jakosti materiálu (jak pro jakost EA4T, 

tak EA1N , nebo EA1T).   Jakost 25CM4ICE v tabulce označuje interní označení jakosti EA4T.  

Pokud chceme data obsaţená v tabulkách 13 a 14 statisticky zpracovat nastává menší problém. 

Standardně by se data dala zpracovat ve formě statistické regrese v našem případě ve formě regresní 

přímky, nebo mocninné závislosti jako v případě vztahu pro ţelezniční kola (10), tj. závislost meze 

pevnosti (Rm) na mezi únavy (Rfl). Takto jsou data zpracována na obr. 30 a 31. 

     Jak je z grafů vidět, u jakosti EA4T se dosahuje celkem dobré shody v regresní analýze výsledků 

závislosti meze únavy na mezi pevnosti. Podstatně horších výsledků se dosahuje u jakosti EA1N, 

resp. EA1T. Abychom mohli lépe roztřídit data a vzít tak v potaz i vliv legující strategie, která hraje 

významnou roli při zvýšení meze únavy především u materiálu jakosti EA1N (EA1T) musíme 

pouţít pro vyhodnocení a roztřídění výsledků metodu shlukové analýzy [76, 77]. Cílem shlukové 

analýzy je rozdělit danou mnoţinu objektů do takových podmnoţin, aby objekty patřící do téţe 

podmnoţiny měly k sobě blíţe neţ objekty z jiných podmnoţin. 
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Tab. 13: Výsledky meze únavy ve vztahu k chemickému složení oceli jakosti EA4T. 

 

 

 

 

 

poznámky Rfl 
[MPa] 

 
 

Rfe 
[MPa] 

 
 

Re 
[MPa] 

 
 

Rm 
[MPa] 

 
 

A5  
[%] 

 

C 
[%] 

 

Mn 
[%] 

 

SI 
[%] 

 

P 
[%] 

 

S 
[%] 

 

Ni 
[%] 

 

Cr 
[%] 

 

Mo 
[%] 

 

V 
[%] 

 

Cu 
[%] 

 

Al 
[%] 

 

Limit 
EN 13261 

>250 >215 >420 650-800 >18  0,22-0,29 0,5-0,8 0,15-0,40 0,02 0,015 0,3 0,9-1,2 0,15-0,30 0,06 0,3 -  

EA4T  348,8 264,42 576 719 23,6 0,26 0,72 0,27 0,014 0,006 0,04 1,1 0,222 0,006 0,05 0,024 

E A4T 428 300,83 711 860 19,6 0,29 0,74 0,35 0,019 0,009 0,26 1,17 0,25 0,01 0,15 0,028 

 EA4T 388,9 297,5 611 795 19,8 0,24 0,7 0,24 0,014 0,01 0,09 1,03 0,2 0,01 0,15 0,022 

 EA4T 396,66 287,5 689 841 18,3 0,26 0,73 0,27 0,013 0,013 0,03 1,15 0,198 0,009 0,04 0,024 

EA4T 361 245 576 734 23,4 0,29 0,74 0,35 0,019 0,009 0,26 1,17 0,25 0,01 0,15 0,028 

EA4T 332,8 235,6 522 664 24,2 0,24 0,7 0,24 0,014 0,01 0,09 1,03 0,2 0,01 0,15 0,022 

EA4T-Kotouč 383,39 284,11 686 852 15 0,28 0,74 0,27 0,015 0,008 0,03 1,13 0,21 0,006 0,06 0,017 

EA4T-IK 660 420 852 1563 13,2 0,27 0,74 0,27 0,014 0,006 0,04 1,13 0,209 0,009 0,07 0,02 

25CM4ICE 408,75 284,58 675 805 18,4 0,26 0,73 0,22 0,014 0,004 0,25 1,15 0,199 0,04 0,02 0,017 

25CM4ICE 402,25 281,56 666 776 19,9 0,26 0,73 0,22 0,014 0,004 0,25 1,15 0,199 0,04 0,02 0,017 
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               Tab. 14: Výsledky meze únavy ve vztahu k chemickému složení oceli jakosti EA1N a EA1T. 

 

 poznámky Rfl 
[MPa] 

 
 

Rfe 
[MPa] 

 
 

Re 
[MPa] 

 
 

Rm 
[MPa] 

 
 

A5  
[%] 

 

C 
[%] 

 

Mn 
[%] 

 

SI 
[%] 

 

P 
[%] 

 

S 
[%] 

 

Ni 
[%] 

 

Cr 
[%] 

 

Mo 
[%] 

 

V 
[%] 

 

Cu 
[%] 

 

Al 
[%] 

 

limity >250 >170 >350 550-700 >24 0,4 1,2 0,5 0,02 0,015 0,3 0,3 0,08 0,06 0,3 - 

EA1N 258,33 204,16 367 612 29,6 0,36 0,9 0,3 0,016 0,008 0,03 0,05 0,009 0,007 0,04 0,023 

EA1N 255,94 193,75 395 589 30 0,308 1,01 0,2 0,007 0,003 0,08 0,11 0,03 0,003 0,15 0,015 

EA1N 251,25 192,68 373 571 30,4 0,32 0,9 0,25 0,01 0,011 0,07 0,11 0,02 0 0,08 0,017 

EA1N 272 206,86 370 588 28,6 0,34 0,96 0,24 0,015 0,004 0,06 0,14 0,03 0,009 0,17 0,023 

EA1N 290,3 196,56 397 620 28 0,34 0,96 0,24 0,018 0,006 0,06 0,15 0,02 0,012 0,19 0,017 

EA1T 324,6 232,81 477 690 27 0,34 0,96 0,24 0,018 0,006 0,06 0,15 0,02 0,012 0,19 0,017 

EA1V 274 190 358 605 27,6 0,35 0,88 0,3 0,013 0,005 0,02 0,03 0,003 0,04 0,02 0,016 

EA1VT 323,75 216,25 486 667 27 0,35 0,88 0,3 0,013 0,005 0,02 0,03 0,003 0,04 0,02 0,016 

EA1N 253,7 197,5 355 591 27,8 0,34 0,87 0,29 0,016 0,003 0,03 0,06 0,009 0,003 0,05 0,019 

EA1T 295 199,82 430 671 27,5 0,34 0,86 0,3 0,13 0,005 0,02 0,04 0,007 0,003 0,03 0,022 

EA1V 280,4 212,2 355 595 29,2 0,34 0,93 0,24 0,016 0,002 0,06 0,07 0,01 0,03 0,13 0,022 

EA1VT 380,1 230,4 455 684 24,4 0,34 0,93 0,24 0,016 0,002 0,06 0,07 0,01 0,03 0,13 0,022 

EA1T 298,1 212,5 422 674 28,1 0,37 0,92 0,28 0,015 0,008 0,02 0,04 0,004 0,005 0,03 0,021 

EA1V 270,62 196,38 379 608 29,7 0,34 0,93 0,24 0,016 0,002 0,06 0,07 0,01 0,03 0,13 0,022 
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Obr. 30: Lineární regresní závislost meze únavy v závislosti na dosahované pevnosti u materiálu jakosti  

              EA4T. 

               

 
Obr. 31: Lineární regresní závislost meze únavy v závislosti na dosahované pevnosti u materiálu EA1N, 

              EA1T. 

 

      

 Metoda shlukové analýzy je dostatečně obecná a závisí pouze na definici míry a počtu shluků, 

při kterém se provádí. Výsledky lze interpretovat statisticky a navíc mohou být získané výsledky 

interpretovány i ve vztahu k chemickému sloţení, resp. technologii výroby ţelezničních náprav.      

V literatuře se objevuje tak velké mnoţství shlukovacích metod, ţe je obtíţné je nějak rozumně 

utřídit. Protoţe shluková analýza má slouţit jako prostředek k získání klasifikace, nabízí se moţnost 

rozlišovat shlukovací metody nikoli podle pouţitých matematických prostředků, nýbrţ podle cílů, 

k nimţ směřují. 

 Nyní popišme cíl shlukové analýzy poněkud formálněji. Stejně jako v mnoha ostatních úlohách 

z vícerozměrné analýzy máme k dispozici datovou matici X typu n x p, kde n je počet objektů a p je 

počet proměnných. Uvaţujeme různé rozklady S
(k)

 mnoţiny n objektů do k shluků a hledáme takový 
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rozklad, který by byl z určitého hlediska nejvýhodnější. Připouštíme pouze rozklady s disjunktními 

shluky. Cílem je v podstatě dosáhnout stavu, kdy objekty uvnitř shluku jsou si podobné co nejvíce a 

s objekty z různých shluků co nejméně. 

     Základní úlohou je uţitím vhodného algoritmu stanovit počet shluků, kde by existovala 

charakteristická souvislost mezi proměnnými. Pokud není nutné omezovat objem výpočtů, můţeme 

v druhém případě probrat a vyhodnotit všechny reálné moţnosti volby k. Dále můţeme pouţít 

některý z algoritmů hierarchického shlukování, coţ znamená sestavit hierarchickou posloupnost 

rozkladů S
(k)

, k = 1, 2, ..., n do souboru jako jediného shluku S
 (1) 

aţ po rozklad souboru na jednotlivé 

objekty S
(n)

 tak, ţe kaţdý následující rozklad je zjemněním předchozího.   

     Dalším hlediskem, podle něhoţ lze klasifikovat shlukovací algoritmy, je způsob posuzování 

podobnosti. V různých etapách algoritmů posuzujeme podobnost dvou objektů, podobnost objektu a 

shluku a podobnost dvou shluků. Míry podobnosti dvou objektů většinou nabývají hodnot od nuly 

pro maximální rozdílnost po jedničku pro totoţnost. Často se však z praktických důvodů pouţívají 

různé míry vzdálenosti mezi shluky. Nevyplývají z toho ţádné problémy. Kaţdou míru vzdálenosti 

D (D  0) lze převést na míru podobnosti A, 0  A  1, např. A = e
-D

 a naopak.  

Obecnou otázkou je posouzení, do jaké míry bylo v dané situaci, při pouţití konkrétního algoritmu, 

dosaţeno cíle shlukové analýzy. Pro tento účel bylo navrţeno několik kritérií funkcionálů kvality 

rozkladu. 

     Prvním nejdůleţitějším krokem skupinové analýzy rozsáhlých souborů dat je definice 

vzdálenosti mezi shluky. Poţití euklidovské vzdálenosti shluků A,B, 

 





p

i

iiE BABAD
1

2)(),( , 

 

kde p je počet proměnných, nebude pro případy, kdy mají proměnné velmi rozdílné hodnoty, 

zřejmě vhodné. Znaky souboru, které mají malé hodnoty, by při pouţití této vzdálenosti zcela 

zanikly a znaky, které by měly vysoké hodnoty, by vykazovaly nepřiměřený vliv na vzdálenost 

DE (A, B). Z tohoto důvodu byla za jednu z moţností zvolena vzdálenost v následující modifikované 

formě, 
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Pro kontrolu vlivu vzdálenosti na formování shluků byla zkonstruována ještě vzdálenost ve tvaru, 
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Algoritmus shlukování S
(k)

, kde k je počet shluků, je následující. V prvním kroku je k = n, kde n je 

počet bodů s p-údaji, jinak u bodů v p-rozměrném prostoru. Ve druhém kroku se zjistí všechny 

moţné vzdálenosti mezi dvěma body podle algoritmu rovn. (55) a rovn. (56) a vybere se vzdálenost, 

která je minimální, 

),(min 1 jj
j

BAD  a ),(min 2 jj
j

BAD . 

 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 
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     Dva body, které mají vzdálenost minimální, se sloučí do shluku. V následujícím kroku vstupuje 

do analýzy n-2 bodů a jeden dvoubodovým shluk. Tento krok se opakuje a při kaţdém dalším 

následujícím kroku se počet shluků sniţuje.  Souřadnice shluku jako nového objektu se přitom 

stanoví z průměrných hodnot souřadnic bodů, které se ve shluku nacházejí. Shlukování se ukončí, 

kdyţ počet shluků poklesne pod 4, 3 a nebo 2 shluky. Důsledně je nutné přitom rozlišovat velké a 

malé shluky. Velký shluk bude shluk s 10ti a více body, malé shluky budou mít bodů méně. Vznik 

malých shluků můţe být způsoben celou řadou okolností, např. odlehlými výsledky měření znaků, 

které jsou v analýze uvaţovány. Během procesu slučování postupně dvou nejbliţších shluků je 

proces ukončen, kdyţ budou zřejmé 4 nebo 3 nebo 2 velké shluky. Vzdálenost mezi shluky v této 

fázi shlukování extrémně narůstá. 

     Mezi jednotlivými shluky je nutné ve sledovaných parametrech nějakým způsobem popsat 

rozdíly. Jednou z moţností je posoudit jejich statistické distribuce. Protoţe počet sledovaných 

parametrů je p, bude posuzováno celkem p statistických distribucí ve dvou kategoriích nezávisle a 

závisle proměnných. Charakter těchto distribučních funkcí pak bude porovnán pro shlukovou 

analýzu, která končí čtyřmi, třemi a nebo dvěma velkými shluky. Jako nejvhodnější se pro 

analytický popis distribuční funkce sledovaného znaku jeví Weibullova dvojparametrická 

distribuce, 
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exp1)( , i = 1 … p,  

kde i je parametr měřítka a i je parametr tvaru. Tímto způsobem lze snadno jeden znak v souboru 

shluku popsat dvěma parametry. Pokud se prokáţe, ţe souvislosti a vzájemné vztahy mezi 

distribucemi sledovaných znaků platí pro 21, 3 a 4 shluky, dá se s největší pravděpodobností 

předpokládat, ţe tyto souvislosti budou platit obecně. Tato úvaha je východiskem pro zpracování 

shlukové analýzy i o více sledovaných parametrech. Kvantifikace těchto souvislostí si však 

vynucuje pouţití jiných analytických metod [76]. 

K analýze pomocí shlukové analýzy bylo v případě jakosti EA4T dodáno celkem n = 11 souborů o 

p = 16 ti znacích a v případě jakosti EA1N celkem n = 14 souborů o p = 16 ti znacích. Jednalo se o 

základní mechanické hodnoty, zjištěnou mez únavy jak na hladkých vzorcích, tak na vzorcích 

s vrubem a chemické sloţení studovaného souboru. 

 Nejzajímavějším výstupem statistického zpracování dat pomocí shlukové analýzy je v našem 

případě grafický výstup v podobě pravděpodobnostních map, na základě kterých lze predikovat mez 

únavy Rfl na základě následujících volených kombinací: Re/A5, Rm/A5, C/Mn, Mo/V, Ni/Cr a pod. 

Takto zpracovaná data pomocí statistické  analýzy  jsou velmi silným nástrojem v optimalizaci 

chemického sloţení jakýchkoli jakostí a to nejen jakostí ţelezničních náprav.  Do výpočtu vţdy 

vstupovala mez únavy Rfl, a zmiňované dva zvolené parametry s tím, ţe u ostatních parametrů se 

bral jejich váţený průměr z celkové tabulky přehledu mezí únavy a chemického sloţení (tab. 13 a 

14). 

         Obdobně se postupovalo i v případě analýzy jakosti EA1N (EA1T). Vzhledem k rozsáhlosti 

dat a mnoţství grafických výstupů není moţné v této práci zveřejnit všechny výsledky shlukové 

analýzy.  Cílem bylo pouze provést shlukovou analýzu a pokusit se roztřídit data tak, bychom mohli 

kvantifikovat vliv jednotlivých legur, popřípadě jejich vzájemně vybraného poměru na výslednou 

predikovanou hodnotu meze únavy a na základě takto získaných výsledků mohli do budoucna 

navrhnout další experimenty mající za cíl zvýšení meze únavy materiálu ţelezničních náprav. 

 Pro názornost je uvedeno několik příkladů z analýzy pro jakost EA4T. 

(58) 
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Obr. 32: Predikovaná závislot A5 a Rm na dosahované hodnoty meze únavy u jakosti EA4T 

 
 

Obr. 33: Predikovaná závislot Mn a V  na dosahované hodnoty meze únavy u jakosti EA4T 
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Obr. 34: Predikovaná závislot Ni a Cr  na dosahované hodnoty meze únavyu jakosti EA4T 

 

 

6.1.2 Vliv zvolené legující strategie na vrubovou citlivost 
 

     Zvláště pak ve vztahu k technologii tepelného zpracování a poţadavku normy EN 13261 je 

nutno data získaná metodou shlukové analýzy vyhodnotit i z hlediska vrubové citlivosti  = Rfl/Rfe . 

Parametr vrubové citlivosti totiţ vstupuje do výpočtu při dimenzování náprav. Pokud kromě 

parametru vrubové citlivosti ještě navrhneme konstrukční kritérium Rm/Rfl, jenţ nám můţe ukázat 

nárůst meze únavy ve vztahu k mezi únavy zjištěné na hladkých zkušebních vzorcích, máme k 

dispozici další nástroj na hodnocení vlivu legující strategie na dosahované únavové parametry. V 

následujících dvou tabulkách tab. 15 a 16 jsou shrnuty výsledky vlivu vrubové citlivosti a 

navrţeného konstrukčního kritéria vzhledem k základním mechanickým vlastnostem ocelí s 

vybranou legující strategií. 

     Modře jsou v tabulkách vţdy označeny výsledky, jenţ byly obdrţeny z taveb přilegovaných na 

základě zvolené legovací strategie. Červeně jsou pak uvedeny výsledky nevyhovujícího parametrů 

vrubové citlivosti, popřípadě taţnosti. Poţadavky normy EN 13261 na dosahovanou mez pevnosti, 

resp. mez kluzu jsou uvedeny pouze informativně, neboť aby se daly výsledky statisticky zpracovat 

pokud moţno co nejpřesněji, byla tahová zkouška odebrána vţdy obdobně jako únavové zkušební 

tyče těsně pod povrchem dříku nápravy. Normou definované meze pevnosti jsou vztaţeny ke 

zkoušce odebrané z nápravy v místě odběru v ½ poloměru sedla kola. 

     Pokud bychom měli zrekapitulovat výsledky legující strategie ve vztahu k mezi únavy na 

redukovaných zkušebních tělesech, dospějeme k závěru, ţe u jakosti EA4T došlo přibliţně k 6 aţ 

10 % nárůstu meze únavy v porovnání s běţnými jakostmi s tím, ţe legury sice zvýšily parametr 

vrubové citlivosti, který však zůstal v rámci normou poţadované hodnoty. 

     Obdobného zvýšení meze únavy v rozmezí 6-10 % se dosáhlo u jakosti EA1N (EA1T), pouze s 

tím rozdílem, ţe u jakosti EA1T (EA1VT) došlo vţdy k zvýšení hodnoty vrubové citlivosti nad 

limit poţadovaný normou. Tento nárůst byl zřejmě způsoben konfigurací mikrostruktury kalené a 

popuštěné nápravy v povrchových vrstvách nápravy, ze které se provádí odběr únavových 
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zkušebních tyčí. V případě náprav EA1N, které jsou pouze normalizované, nebyl nárůst parametru 

vrubové citlivosti pozorován. 
 

Tab. 15: Vyhodnocení vrubové citlivosti a navrženého konstrukčního kritéria u výsledků meze únavy jakosti  

            EA4T 

Jakost σc( = 1) σc( > 1) Rm A5 

σc( = 1)/ 

σc( > 1) 

 

Rm/ σc( = 1) 

 
>350 [MPa] >215 [MPa] 

650-800 

[MPa] 

>18 

[%] 

1,63 

[-] 

 

[-] 

EA4T 348,8 264,42 719 23,6 1,32 0,485 

E A4T 428 300,83 860 19,6 1,42 0,497 

EA4T 388,9 297,5 795 19,8 1,31 0,489 

EA4T 396,66 287,5 841 18,3 1,38 0,472 

EA4T 361 245 734 23,4 1,47 0,492 

EA4T 332,8 235,6 664 24,2 1,41 0,501 

EA4T-Kotouč 
 

383,39 

 

284,11 

 

852 
15 

 

1,35 

 

0,450 

EA4T-IK 660 420 1563 13,2 1,57 0,422 

25CM4ICE 408,75 284,58 805 18,4 1,44 0,508 

25CM4ICE 402,25 281,56 776 19,9 1,43 0,518 

 

Tab. 16: Vyhodnocení vrubové citlivosti a navrženého konstrukčního kritéria u výsledků meze únavy jakosti   

              EATN a EA1T 

 

poznámky σc( = 1) σc( > 1) Rm A5 

σc( = 1)/ 

σc( > 1) 

 

Rm/ 

σc( = 1) 

limity >250 [MPa] 
>170 

[MPa] 

550-700 

[MPa] 

>24 

[%] 

1,47 

[-] 

 

[-] 

EA1N 258,33 204,16 612 29,6 1,27 0,422 

EA1N 255,94 193,75 589 30 1,32 0,435 

EA1N 251,25 192,68 571 30,4 1,30 0,440 

EA1N 272 206,86 588 28,6 1,31 0,463 

EA1N 290,3 196,56 620 28 1,48 0,468 

EA1T 324,6 232,81 690 27 1,39 0,470 

EA1V 274 190 605 27,6 1,44 0,453 

EA1VT 323,75 216,25 667 27 1,50 0,485 

EA1N 253,7 197,5 591 27,8 1,28 0,429 

EA1T 295 199,82 671 27,5 1,48 0,440 

EA1V 280,4 212,2 595 29,2 1,32 0,471 

EA1VT 380,1 230,4 684 24,4 1,65 0,556 

EA1T 298,1 212,5 674 28,1 1,40 0,442 

EA1V 270,62 196,38 608 29,7 1,38 0,445 
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6.1.3 Hodnocení meze únavy v oblasti lisovaného spoje 
 
     Aby bylo moţno ověřit, nakolik se projeví pozitivní vliv legující strategie na zvýšení meze 

únavy i v oblasti lisovaného spoje, bylo zapotřebí provést únavové zkoušky v měřítku jak 1/3 

v případě náprav jakosti EA4T, tak únavové zkoušky náprav ve skutečné velikosti v případě jakostí 

EA1N (EA1T). U jakosti EA4T byly vzorky pro výrobu únavových zkušebních vzorků průměru 

61,5/58,5, tj. poměr průměru sedla ku průměru dříku D/d =  1,05 znázorněných na obr. 21 odebrány 

obdobně jako redukovaná únavová zkušební tělesa průměru 10 mm co nejblíţ obvodu dříku 

nápravy. Tyto vzorky,  jejíchţ označení a chemické sloţení je uvedeno v tab. 17 byly odzkoušeny 

na zkušebních hladinách znázorněných na obr. 35.  

 
Tab. 17: Chemické složení a základní mechanické hodnoty studovaného materiálu 

 

Označení 
Rfl 

[MPa] 
Rfe 

[MPa] 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 
[%] 

C 
[%] 

Mn 
[%] 

SI 
[%] 

Ni 
[%] 

Cr 
[%] 

Mo 
[%] 

V 
[%] 

 
>350 >215 >420 650-800 >18 0,22-0,29 0,5-0,8 0,15-0,40 0,3 0,9-1,2 0,15-0,30 0,06 

3315 428 300,83 711 860 19,6 0,29 0,74 0,35 0,26 1,17 0,25 0,01 

3311 388,9 297,5 611 795 19,8 0,24 0,7 0,24 0,09 1,03 0,2 0,01 

 

 

Zkušební 
hladina 

Označení vzorku a počet cyklů na dané zkušební hladině 
[1.10

7
] 

3311-1 3311-2 3311-3 3315-1 3315-2 3315-3 

90 MPa 10 10 - 10 10 - 

100 MPa 10 10 5,18 7,8 10 10 

110 MPa 6,1 0,88 - - 7,07 10 

120 MPa - - - - - 2,08 

 
Obr. 35: Porovnání únavové životnosti v oblasti lisovaného spoje na 3+3 kusech zkušebních těles v měřítku  

              1/3 s rozdílným chemickým složením definovaným v tab. 17. 

 
     Únavové zkoušky v měřítku 1/3 probíhaly při zkušební frekvenci kolem 33 Hz s tím, ţe 

ukončení zkoušky bylo detekováno indukčním snímačem výchylky, jenţ je součástí zkušebního 

zařízení. Pro potvrzení trhliny vzniklé v oblasti lisovaného spoje bylo navíc provedeno 

ultrazvukové ověření trhliny v oblasti lisovaného spoje pomocí 45° úhlové UZ sondy.  
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Při první analyse výsledků by se dalo konstatovat, ţe vlivem legující strategie u vzorku označených 

3315 došlo k 9 % nárůstu meze únavy v oblasti lisovaného spoje v oblasti tzv. fretting koroze [78]. 

Obdobné zvýšení meze únavy bylo pozorováno na vzorcích jakosti EA4T i u hladkých únavových 

tyčí průměru 10 mm. 

     U náprav jakosti EA1N probíhaly únavové zkoušky přímo na nápravě ve skutečné velikosti s 

průměrem sedla / průměr dříku (D/d = 205/173 = 1,185). Výsledky jsou uvedeny v tab. 18. Jak je z 

tabulky patrné, došlo i v případě vzorků ve skutečné velikosti ke zvýšení meze únavy v rozsahu 6 aţ 

10 %. U jakosti EA1T interně označené EA1VT došlo k iniciaci únavové ho poškození v oblasti 

lisovaného spoje, coţ souvisí se zvýšením parametru vrubové citlivosti. 

     Volbou legující strategie lze pozitivně ovlivnit zvýšení meze únavy, sníţit parametr vrubové 

citlivosti a objektivním způsobem navrhnout optimalizovaný poddíl průměru sedla ku průměru 

dříku nápravy. 

 

 
Tab. 18: Zkušební hladiny náprav jakosti EA1N (EA1T) 

 
 Napětí lokální  

 

 

 

 

[MPa] 

Napětí 

nominální  

 

 

 

[MPa] 

Napětí v 

oblasti 

lisovaného 

spoje 

 

[MPa] 

Počet cyklů na 

dané zkušební 

hladině 

 

 

[x 10
6
 cyklů] 

Trhlina 

detekována  v 

oblasti 

EA1N 200 176,4 106,2 10  

Dřík 226,8 200 120 10 

260 229,3 137,5 1,8 

EA1V 200 179,6 107,6 10  

Dřík 240 215,6 121,1 10 

280 251,5 150,6 3,68 

EA1VT *) 240 215,7 129,7 10 Lisovaný spoj 

265 238,2 143,2 10 

290 260,7 156,7 1,7 

 

*) Náprava byla po ohřevu na austenitizační teplotu zakalená na 2 minuty a následně popouštěná při 620°C 

po dobu 6 hod. 

 

 

 

Tab. 19: Chemické složení náprav ve skutečné velikosti, u kterých byly provedeny únavové zkoušky. 

 

poznámky 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 
[%] 

C 
[%] 

Mn 
[%] 

SI 
[%] 

Ni 
[%] 

Cr 
[%] 

Mo 
[%] 

V 
[%] 

Cu 
[%] 

Al 
[%] 

EA1N 395 589 30 0,308 1,01 0,2 0,08 0,11 0,03 0,003 0,15 0,015 

EA1V 355 595 29,2 0,34 0,93 0,24 0,06 0,07 0,01 0,03 0,13 0,022 

EA1VT 455 684 24,4 0,34 0,93 0,24 0,06 0,07 0,01 0,03 0,13 0,022 
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6.2 Vliv parametrů povrchových technologií na mez únavy kol 

  

6.2.1 Vliv podmínek technologie obrábění kol 

 

Jak bylo naznačeno v kapitole 2.2.4, technologie obrábění povrchu desky ţelezničního kola má 

výrazný vliv na výsledné dosahované únavové vlastnosti zkoušených ţelezničních kol. Ţelezniční 

kolo je ve finálním stavu mechanicky opracováno soustruţením celého povrchu buďto s chlazením 

za mokra nebo suchým procesem bez chlazení. K opracování se pouţívají většinou nástroje VBD 

typu slinutých karbidů s úrovní houţevnatosti P20 a P25, někdy povrchově upravené povlakováním 

TiN a Al2O3. Noţe mají tvar kruhové destičky s průměrem 25 mm a vhodným utvářečem třísky. 

V oblasti kritického místa na desce kola, tj. v místě s maximálním ohybovým momentem při 

silovém namáhání kola, je finální povrch kola soustruţený na dvě třísky, případně tři třísky tzv. 

hrubováním. Při únavových zkouškách kol ve skutečné velikosti bylo zjištěno, ţe kola vyrobená ze 

stejného materiálu, se stejnými mechanickými vlastnostmi i strukturou materiálů vykazovala velký 

rozptyl v únavové pevnosti. Některá zkoušená kola dokonce nevyhovovala poţadavkům normy EN 

13262 a nesplnila limit na poţadovanou zkušební amplitudu radiálního napětí 240 MPa. Většinou 

takto kola vydrţela na hladině 220 MPa a na hladině 240 MPa jiţ došlo k lomu kola. Rozborem a 

podrobnou analýzou těchto nevyhovujících kol ani následnou analýzou materiálu zahrnující 

stanovení pevnosti v desce kola, rozborem mikrostruktury, mikročistoty a metalografickou analýzou 

nebyly zjištěny ţádné anomálie mezi zkoušenými koly. Iniciace únavové trhliny z oblasti vměstku 

nacházejícího se na povrchu desky kola byla pozorována pouze v jediném případě. Další rozbory 

nevyhovujících kol poukazovaly spíše na nevyhovující povrch desky kola vzniklý při jeho finálním 

obrábění, protoţe většina únavových trhlin iniciovala z volného obrobeného povrchu. 

     Na základě těchto výsledků byl navrţen další experimentální program zkoušek, tak aby byly 

získány konečné podklady pro posouzení únavové pevnosti kol při různém způsobu obrábění 

povrchu.  

Pro vlastní zkoušku únavové pevnosti při různé technologii obrábění povrchu byly navrţeny 

ploché tyče dle obr. 36. Navrţený tvar zkušebních těles umoţnil nejlépe vystihnout charakter 

namáhání v dané části kola a zároveň umoţnil odběr takovéto tyče z povrchu kola s rovnou, nebo 

mírně šikmě vetknutou deskou. Šířka zkušební tyče v oblasti únavového lomu byla 24 mm, tloušťka 

vzorku byla stanovena na 12 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.36: Tvar zkušebního tělesa pro zkoušku únavové pevnosti při ohybu s různým opracováním povrchu [80]. 
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     Pro experiment byly zvoleny celkem tři varianty závěrečné povrchové úpravy zkušebních 

vzorků, které byly odebrány z desky kola s rovnou deskou. Kola byla opracována na karuselech 

typu SKAT.  První zkušební vzorky byly odebrány tak, ţe byl zachován standardně opracovaný 

povrch desky kola. Další vzorky byly odebrány s posunutím 2 mm směrem do středu desky kola 

tak, aby se mohlo provést přebroušení obou povrchů zkušebních vzorků. Třetí kolo bylo před 

finálním opracováním povrchově upraveno technologií shot peeningu, následoval odběr jemné 

finální třísky a opět byly zkušební vzorky odebrány tak, aby jedna jejich strana kopírovala povrch 

zkušebního tělesa.  

     U těchto vzorků se počítalo se zvýšenou mezí únavy, a proto bylo navrţeno ještě dodatečné 

kuličkování protilehlé strany vzorku a bočních partií, aby nedocházelo k iniciaci únavové trhliny 

právě v těchto oblastech.  

Pro výrobu vzorků byl volen standardní materiál pro kola nákladních vagónů, ocel jakosti R7T 

z tavby 31 849.6, která měla skutečné chemické sloţení uvedené v tab. 20. 

 
 

Tab.20: Chemické složení oceli R7T tavby 31849.6. 

Prvek 
C 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

V 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cu 

[%] 

Al 

v 

hm. % 0.48 0.7 0.3 0.2 0.03 0.003 0.004 0.018 0.006 0.08 0.04 

 

Obsah plynů v této oceli dosahoval u vodíku 1,4 ppm, u dusíku 63 ppm a u kyslíku 3,4 ppm. 

Zkušební tělesa pro zkoušku únavové pevnosti byla odebrána přímo z desky kola s následujícími 

mechanickými vlastnostmi uvedenými v tab. 21. 

 

 
Tab. 21  Mechanické vlastnosti ze zkoušky tahem oceli R7T stanovené přímo z desky kola. 

Tavba Re [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%] 

31849 385 714 21.8 45.1 

 

V tab. 22 jsou uvedeny parametry opracování povrchu a naměřené hodnoty drsnosti opracovaných 

zkušebních vzorků. 

 

 
Tab. 22 Podmínky při úpravě povrchu cyklicky namáhaných vzorků na ohyb. 

Označení 

zkušebních 

tyčí, počet 

Technologie 

opracování povrchu 

Počet 

úběrů 

Drsnost po 

opracování 

 

[μm] 

Pouţitá 

VBD 
Chlazení 

Tloušťka 

posledního 

úběru 

[mm] [mm] 

31 849.3 

13 

a – stand. opr. 

b –broušení+oprac 
2 

6,3 -12,5 

0,4 

Tupý-

pouţitý 
NE 4 1,3 

31 849.6 

14 

Po opracování 

zpevněno 

kuličkováním 

3 3,2 Nový ANO < 1 cca 0,5 
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Tab. 23 Naměřené drsnosti na vzorcích cyklicky namáhaných na ohyb. 

Označení 

zkušebních 

tyčí 

Ra [μm] Rz [μm] Ra,max [μm] Rz,max [μm] 

31 849.3 
Stand. opr: 2,143 

 

10,36 

 

2,228 

 

11,7 

 

31 849.6 1,524 6,757 1,622 7,3 

 

Finální parametry drsnosti Ra a Rz jsou definované jako:,  

 

L

a dxmxz
L

R

0

)(
1

, 

kde 

 

L

dxxz
L

m

0

)(
1

 

a Rz jako rozdíl mezi lokálním maximem a minimem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Základní statistické charakteristiky profilové linie povrchu [79]. 

 

     Únavové zkoušky proběhly na stroji firmy Schenk jenţ umoţní vyvodit ohybový moment 

100 kNm. Rozkmit napětí byl vyvozený pomocí přestavitelného klikového mechanismu. Vyvozený 

moment se měří pomocí snímače síly. Zkoušky se uskutečnily ve střídavém plochém ohybu při 

asymetrii cyklu R = -1 s frekvencí 50 Hz stupňovitou metodikou „staircase“ a vyhodnocení střední 

hodnoty meze únavy pro 50% pravděpodobnost lomu zkušební tyče pro počet cyklů N=1.10
7
 byla 

pouţita opět statistická metoda definovaná v [50]. 

Výsledky vyhodnocení meze únavy pro jednotlivé varianty opracování povrchu jsou uvedeny v tab. 

24. Pohledem na únavové zkušební tyče po zkoušce bylo zjištěno, ţe u převáţného počtu tyčí 

vycházel únavový lom z obou povrchů, tedy z opracované i broušené plochy. Vyskytl se však i 

případ, kdy lom vycházel z opracovaného povrchu nebo přímo z broušeného povrchu.  

Tyto výsledky vedly k domněnce, ţe mez únavy kol s opracovaným povrchem není o mnoho niţší, 

neţ mez únavy s povrchem broušeným. Zpřísňování obráběcích podmínek ve smyslu menších 

finálních úběrů, nebo aplikací menšího posuvu noţe proto nebudou mít ve finále výrazný vliv na 

zvýšení meze únavy. 

(59) 

(60) 
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Tab. 24: Výsledky meze únavy získané na zkušebních tělesech v plochém ohybu pro jednotlivé varianty  

               opracování : 

 

Technologie opracování 

Výsledná mez 

únavy 

 

[MPa] 

Směrodatná odchylka meze 

únavy 

 

[MPa] 

Standardní opracování na karuselu typu SKAT 268,33 9,47 

Broušení povrchu 280,0 9,9 

Kuličkování povrchu před finální  závěrečnou 

třískou 
313,3 8,12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Pohled na vzorek únavově porušeného tělesa se standardně opracovaným povrchem a broušeným na                         

              druhé straněú [80.] 

 

 
 

Obr. 39: Jiný pohled na stejný vzorek jako na obr. 35 na těleso se standardně opracovaným povrchem [80]. 



- 61 - 

 

 
 

Obr. 40: Makrografie tělesa s únavovým lomem s kuličkovaným povrchem [80] 

 
     Pozitivní vliv kuličkování povrchu se prokázal zvýšením meze únavy zkušebních těles o 

přibliţně 12 %. Tento vliv lze vysvětlit nejen homogenizací zbytkových napětí a vnesení tlakové 

sloţky napětí, ale i vlivem finálního úběru, při kterém byl aplikován malý posuv a úběr finální 

třísky do hloubky max. 0,5 mm tak, aby nedošlo k úběru tlakově zpevněné podpovrchové vrstvy. 

Na základě těchto výsledků, které potvrdily pozitivní vliv kuličkování povrchu, není zatím jasné, 

který faktor ovlivňuje natolik mez únavy finálních kol, ţe některá kola vydrţí poţadavek normy 

s přehledem a některá kola prasknou předčasně. 

      

     Analýza kol, jeţ pocházely z různých typů karuselů pouţívaných pro opracování, prokázala 

významnost tohoto faktoru. Na všech karuselech se víceméně pouţívá stejná technologie 

opracování. Na některých karuselech nebylo moţné uspokojivě opracovat povrch desky kol bez 

vzniku natrţenin, které jsou popsány v kapitole 2.2.4. Typický tvar natrţenin je uveden na snímcích 

obr. 41. 

 

 

 

Obr.41: Povrch zkušebních vzorků představujících standardní opracování povrchu desky kola na karuselu  

              SKI 16 
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Obr. 42: Podélný metalografický řez vedený kolem s natrženinami povrchu na desce kola [82, 83] 

     Kmitání suportu noţe je hlavní příčinou, která při opracování desky ţelezničního kola způsobuje 

obrovský rozptyl meze únavy stanovený na standardně opracovaných ţelezničních kolech. Při 

drnčení supotu vznikaly v dráţce při opracování natrţeniny, které se lišily zejména délkou. Jak jé 

patrné z Kitagawových diagramů (kap. 2.2.4), čím větší délka natrţeniny, tím niţší mez únavy 

materiálu.  

     Zatímco karusely, na kterých se z kapacitních důvodu opracovávaly kola určená pro únavové 

zkoušky, kde se poţadují dvě kola daného typu, byly staršího provedení a na desce kola 

zanechávaly natrţeniny od 150 µm do 600 µm, kola na standardní obchodní zakázky, kde byla 

opracovávána kola ve stovkových sériích, vykazovaly při pozdějších rozborech natrţeniny pouze 

kolem 20 µm aţ 90 µm. 

     Příklad rozdílu v únavové ţivotnosti ţelezničního kola je uveden v tab. 25, kde je navíc 

rozborován na třech kolech i vliv ostrosti noţe. Standardně se s jedním typem plátku opracuje 

minimálně 7 kusů kol, povrch je opracovaný z jedné strany. Na základě navrţeného experimentu se 

proto studoval vliv nového ostrého plátku, dále plátku, kterým jiţ byly opracovány 4 povrchy kola a 

plátku otupělého, které by jiţ obsluha karuselu měla vyhodit. Další kolo, pro porovnání, avšak 

jiného tvaru bylo opracováno na jiţ zmiňovaném starém karuselu typu SKI 16.  
 

Tab.25: Porovnání zátěžných hladin jednotlivých kol opracovaných na dvou obráběcích centrech. 

 

Typ opracování 

Počet cyklů na 

hladině 240 MPa 

 

[x10
6
 cyklů] 

Počet cyklů na 

hladině 300 MPa 

 

[x10
6
 cyklů] 

Počet cyklů na 

hladině 360 MPa 

 

[x10
6
 cyklů] 

Maximální délka 

pozorované 

natrţeniny 

[µm] 

SKI 16 2,8 - - 480 

HEGENSHEID-

nový nůţ 
10 10 10 42 

HEGENSHEID-

opt.jetý nůţ 
10 10 0,5 108 

HEGENSHEID-

tupý nůţ 
10 10 4,3 136 
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     Jak jasně prokázaly výsledky experimentu, ve velké míře záleţí na typu karuselu, kde se kola 

určená pro únavové zkoušky opracovávají a v menší míře pak záleţí na tom, jaký plátek se pro dané 

opracování pouţije. Pokud se má dosáhnout kvalitního povrchu, je nutné pouţít plátek nový, ještě 

nepouţitý, avšak z výsledků meze únavy i tupého plátku vyplývá, ţe navýšení meze únavy oproti 

poţadavku normy o 25 % je z hlediska bezpečnosti výrobku a jistoty vyhovující zkoušky naprosto 

dostačující. 

     Dále byly experimenty rozšířeny na zmapování vlivu typu karuselu pouţitého na opracování. 

Zmapovány byly karusely, jimiţ projde přibliţně 95% opracování kol ve společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. nutno konstatovat, ţe výsledky byly nad očekávání dobré a průměrná 

mez únavy výrobků testovaných z těchto obráběcích center se pohybovala okolo 300 MPa.  

Na základě těchto zkušeností byly karusely typu SKI 16 vyřazeny z opracování kol. Nyní se 

standardně kola berou aţ z dávky kol, opracovávaných pro zákazníka. Na základě výsledků 

zkoušky posledních 50-ti kusů kol lze konstatovat, ţe pouze jeden typ kola nesplnil poţadavky 

normy EN 13262. U tohoto kola, které nevyhovělo poţadavkům, však byl nalezen silikátový 60µm 

velký vměstek situovaný na povrchu desky kola, který dle rozboru zapříčinil únavový lom po 3,8 

mil. cyklů na zkušební hladině 240 MPa. Zbylých 49 kusů kol splnilo poţadavky normy 

s přehledem a kola, u kterých se pokračovalo ve zkoušce aţ do vzniku trhliny praskly většinou aţ na 

hladině 360 MPa.  

     Aby se situace neopakovala i na jiném typu karuselu, byl pro účely pracovníků odboru řízení 

jakosti vypracován dokument s názvem „Předpis pro kontrolu povrchu desky kol určených na 

únavové zkoušky“, kde je popsáno, jak kontrolovat povrch desky kola jak pomocí vizuální 

prohlídky desky kola, tak pomocí přenosného video mikroskopu. 

     Na základě provedené analýzy totiţ bylo zjištěno, ţe drnčení suportu noţe sebou přináší 

viditelné důsledky ve vztahu natrţenin na povrchu desky kola a další nerovnosti. Mezi ně patří 

kapkovité útvary vzniklé na opracovaném povrchu desky kola a znázorněné na obr. 43 

 

 
 

Obr. 43: Pohled na nekvalitně opracovanou desku kola projevující se kapkovitými útvary [84] 

 

     Tyto útvary nemohou při rotačním opracování vzniknout jinak neţ tak, ţe se suport noţe 

rozvibruje. Nůţ tak následně neopracovává dráţku stejné tloušťky, ale zajíţdí a vyjíţdí z povrchu 

desky kola při opracování, čímţ způsobuje tento defekt opracování. Sledováním povrchu s vyuţitím 
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video-mikroskopu lze zjistit, ţe takovýto povrch obsahuje největší natrţeniny povrchu v porovnání 

s ostatními defekty povrchu opracovaných kol, které byly označeny jako poškrábaný a podrnčený 

povrch. Natrţeniny jsou v takovýchto případech velmi malé, pouze do délky 50 µm. 

 

 
Obr.44: Povrch poškrábaný od opracování (vlevo) a povrch podrnčený (vpravo) 

 

     Aby bylo moţné v provozních podmínkách hodnotit kvalitu opracování povrchu bez nutnosti 

vybraná kola rozřezat a podrobit analýze povrchu na SEM, byl pořízen optický video-mikroskop, 

jenţ umoţňuje aplikaci aţ 400 násobného zvětšení a který odhalí délky povrchových natrţenin. Ty 

by neměly přesáhnout délku 150 µm [84]. 

 
Obr. 45:Optický video mikroskop určený pro detekci natrženin na desce kola 

 

 
 

Obr.46: Vizualizace defektů povrchu na desce kola pomocí optického video mikroskopu. Na snímku  

              v centrální oblasti viditelná natrženina délky 240 µm.  
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6.2.2 Alternativní technologie povrchového zpevnění kritických míst kola 

 
     Jak jiţ bylo popsáno v teoretickém úvodu, často pouţívanou technologií k homogenizaci pnutí a 

vnesení tlakových pnutí do desky ţelezničního kola, coţ zapříčiní zvýšení meze únavy, je 

povrchové tryskání ocelovými kuličkami. Tato technologie je poţadována hlavně pro americký trh 

a je definovaná v normách AAR M 107/84. Způsob tryskání a vyhodnocování kvality pokrytí je 

popsán v kapitole 4.2. Výsledky únavových zkoušek ţelezničních kol ve skutečné velikosti, jasně 

potvrdily pozitivní dopad shot peeningu na únavovou pevnost kol. 

Zkoušky vlivu opracování a shot peeningu proběhly na kolech typu 115.11 a 904.06. Celkem byly 

zkoušeny čtyři varianty kol: 

     Kolo s neopracovanou deskou typu 115.11, zdali vydrţí normou poţadovanou hladinu amplitudy 

radiálního napětí ±168 MPa. 

     Kolo s opracovanou deskou typu 115.11 na normou definované hladině amplitudy radiálního 

napětí ±240 MPa.  

     Kolo s neopracovanou deskou podrobenou shot peeningu typu 115.11, kolo má vydrţet hladinu 

amplitudy radiálního napětí ±168 MPa 

    Kolo s opracovanou deskou podrobenou shot peeningu typu 904.06, kolo má vydrţet hladinu 

amplitudy radiálního napětí ±240 MPa 

     Výsledky testu pro jednotlivé technologie opracování a kuličkování povrchu jsou pro 

přehlednost uvedeny na obr.47. Veškeré zkoušky probíhaly na elektrohydraulickém únavovém 

zkušebním stroji Inova ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

 

 

Obr. 47: Porovnání zátěžných hladin železničních kol s rozdílnou finální úpravou povrchu desky kola.  
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Tab. 26: Porovnání zátěžných hladin zkušebního radiálního napětí pro různé úpravy povrchu železničních  

              kol. 

 

 Počet cyklů na definované zátěžné hladině [x10
6
] 

Hladina 

amplitudy 

radiálního 

zkušebního 

napětí 

Neopracovaná 

deska 

Opracovaná 

deska 

Neopracovaná 

deska +shot 

peening 

Opracovaná 

deska +shot 

peening 

168 MPa 10 , - 10 - 

240 MPa 1,2 10 10 10 , 

300 MPa 

 

 

- 

10 10 10 , 

360 MPa 0,51 0,98 10 , 

390 MPa 
- - 

10 , 

410 Mpa 2,05 

 

Jak je z obrázku 47 a z následné tab. 25, která byla přidána pro přehlednost, vidět, kolo 

s neopracovanou deskou splnilo limit meze únavy 168 MPa a prasklo aţ při zátěţné hladině 

radiálního napětí 240 MPa. Kolo s opracovanou deskou prasklo aţ na hladině amplitudy radiálního 

napětí 360 MPa.   

     U kola s neopracovaným povrchem, navíc shot peeningu se podařilo zvýšit mez únavy o 78 %, 

zatímco u kola s opracovanou deskou je reálný nárůst pouze zhruba 30 %. Mez únavy u 

neopracovaných kol se shot peeningem se dá srovnat s mezí únavy kol opracovaných.  

Tento nárůst meze únavy u neopracovaných kol je moţné vysvětlit oduhličenou a oxidickou 

povrchovou vrstvou, tedy nekvalitním povrchem, který navíc obsahuje otlaky vzniklé v průběhu 

tváření desky kola, které mohou působit jako koncentrátor napětí. Shot peening aplikovaný na 

takovýto povrch více zpevní právě měkčí zoxidovanou a oduhličenou vrstvu a navíc homogenizuje 

napětí na povrchu a vnese tlakové pnutí, jenţ rovněţ zlepší výslednou mez únavy.   

     

 V minulosti byla zkoumána i moţnost pouţití válečkovací hlavy dodané německou firmou 

ECOROLL. Speciální válečkovací hlavice vytváří přítlak pomocí tlakové pumpy s maximem aţ 

400 barů. Vlastní válečkovací nástroj je keramická kulička průměru 6 nebo 12 mm. Tento nástroj je 

upnut do upraveného noţového drţáku a k provedení operace můţe dojít bezprostředně po obrábění 

kola přímo na karuselu. Během válečkování je kulička mazána a chlazena médiem chladící 

kapaliny, která je k ní přiváděna. Výhodou tohoto zařízení je to, ţe kromě vnesení tlakových pnutí 

do oblasti kritických míst na desce kola bylo dosaţeno výrazného sníţení povrchové drsnosti. 

Jednalo se tak o jakési vizuální válečkování povrchu desky kol. 

     Nevýhodou této technologie je časová a finanční náročnost plynoucí z nutnosti vyřadit obráběcí 

centrum ze standardního opracování kol a zařazení této finální technologie za účelem zlepšení meze 

únavy takto proválečkovaného povrchu.  

    Technologie válečkování keramickou kuličkou byla aplikována na kola tváření postup 115.11, 

která byla dále odzkoušena na elektrohydraulickém zkušebním zařízení ve skutečné velikosti. I 

kdyţ je technologie válečkování keramickou kuličkou spíše záleţitost povrchová, protoţe 

deformovaná povrchová vrstva není větší neţ velikost několika zrn, jsou zlepšené výsledky 

únavové pevnosti kol uvedené v následující tabulce. 
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Obr. 48: Válečkovací nástroje firmy Ecoroll [72]. 

      
 

Tab. 27: Výsledky meze únavy kol s povrchovou úpravou válečkováním pomocí technologie ECOROL. 

Typ kola 
Číslo tavby – 

číslo kola 
a [MPa] N [x10

6
] 

115.11 
10370 

Kolo 4 

240 10 

300 10 

360 10 

115.11 
01239 

Kolo 1 

240 10 

360 3, 34 

 

     Výsledky meze únavy po kuličkování lze srovnat s velice dobře opracovaným ţelezničním 

kolem, jenţ je opracováno novým noţem. Válečkování má však výhodu v tom, ţe případné 

povrchové natrţeniny mírně zacelí směrem do povrchu. V tom byla na počátku řešení spatřována 

výhoda této technologie ve vztahu ke zvýšení meze únavy. Nyní, kdyţ jiţ víme, z jakých důvodů 

docházelo k předčasným únavovým lomům ţelezničních kol a jsme schopni takováto kola odhalit 

v provoze ještě před zahájením únavových zkoušek, není tato technologie pouţívaná.  

 

6.3 Vliv indukčního kalení na zvýšení meze únavy ţelezničních náprav 
 

6.3.1 Materiál k výrobě indukčně kalených náprav a koncepce zkoušek 
 

     Úroveň únavového poškození náprav ţelezničních dvojkolí je jedním z limitujících faktorů 

bezpečnosti kolejových vozidel. To je hlavní důvod vývoje nových koncepcí designu náprav s vyšší 

odolností proti iniciaci a šíření únavových trhlin [85-91]. Bylo jasně prokázáno, ţe finální lomová 

nestabilita můţe být při giga-cyklové únavě, tedy po dlouhé době provozu, iniciována za podstatně 

niţší amplitudy napětí, neţ jakou je mez únavy definována pro 1.10
7
 cyklů [74].  

     Právě za účelem zvýšení únavové pevnosti náprav byla poprvé v Japonsku navrţena a 

realizována technologie povrchového kalení, která spočívá v relativně rychlém ohřevu povrchových 

vrstev jiţ opracovaných náprav v induktoru nad kalící teplotu a v prudkém ochlazení nápravy 
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jednak proudem vody z vodní sprchy, která je umístěna za induktorem a jednak odvodem tepla 

tělem nápravy. Výsledkem je v povrchové vrstvě do 6 mm vznik martenzitické struktury, v blízkosti 

povrchu se aţ trojnásobně zvyšuje tvrdost, ale vznikají i vysoká tlakové pnutí. Důsledkem je to, ţe 

se podstatným způsobem zvyšuje mez únavy a krátké únavové trhliny se v povrchových vrstvách 

prakticky nemohou šířit. Tato technologie  doplňkového tepelného zpracování si klade za cíl 

uspokojit poţadavky zákazníků na dodávku především hnacích náprav s vysokou mírou bezpečnosti 

proti únavovému poškození a dlouhou provozní ţivotností. Tato technologie povrchového kalení 

rovněţ umoţňuje sníţit provozovatelům nezbytný počet servisních ultrazvukových prohlídek, tím 

se provozovateli ušetří značné finanční prostředky spojené s pravidelnou odstávkou a prohlídkou 

vozového parku.  

     Cílem této kapitoly je ověřit účinky indukčního kalení na zvýšení meze únavy hnacích a vysoce 

namáhaných náprav vyráběných z oceli jakosti EA4T a porovnat tyto účinky s jinými, běţně 

pouţívanými technologiemi zpevnění.  

     V rámci experimentu  byla indukčně zakalena  náprava  jakosti EA4T. Tato jakost byla vybrána 

z titulu jak předpokládaných lepších parametrů po zakalení, tak z titulu nasazování této jakosti na 

více zatěţované převáţně hnací nápravy. Vybrané jiţ tepelně zpracované a opracované nápravy 

jsme proto nechali indukčně zakalit z poţadované vypočítané kalící teploty odpovídající tavebnímu 

chemickému sloţení nápravy a dále ihned popustit.  Indukčně se začínalo kalit na počátku jednoho 

sedla, přes odlehčovací dráţky, sedlo pohonu, dřík aţ po druhé sedlo kola. Indukčně jsou tedy 

zakaleny všechny poţadované partie nápravy. Pouze prašníky a čepy zůstaly nezakalené. Povrch 

nápravy byl dále opracován a byla odebraná povrchová vrstva tloušťky cca. 0,75 mm. Chemické 

sloţení oceli jakosti EA4T je uvedeno v tab.28. 

 

 

Obr.49: Pohled na železniční nápravu v průběhu indukčního kalení a následný makrolept 10%HNO3 

                     v provedený na příčném řezu sedlem pohonu. 

 
Tab. 28: Chemické složení studované oceli EA4T v hmotnostních %.  

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Cu 

[%] 

Mo 

[%] 

Ni 

[%] 

V 

[%] 

0,26 0,27 0,72 0,014 0,006 1,0 0,05 0,23 0,04 0,006 

 
     Odezva na cyklické zatěţování materiálu byla vyšetřována na zkušebních tělesech válcovitého 

tvaru o průměru 10 mm na stroji UZOR 20. Aby bylo moţné kvantifikovat účinky indukčního 
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zpevnění, byla zkušební tělesa podrobena laboratornímu tepelnému zpracování, které simulovalo 

postup indukčního zpevnění pouţívaného při zpracování náprav. Výsledky základních 

mechanických vlastností při zkoušce tahem a únavové charakteristiky získané ze standardně 

vyráběných náprav jakosti EA4T, které jsou tepelně zpracovány kalením z teploty 840°C do vody a 

následným popuštěním na teplotu 620°C jsou uvedeny v tab. 28. Tab.28 je doplněna o výsledky 

stejných mechanických charakteristik získaných po tepelném zpracování simulující indukční 

zpevnění, tedy po ohřevu na kalící teplotu 840 °C, zakalení do vody a po následném popuštění na 

teplotu 200°C s dobou výdrţe 2 hodin (označeno jako IH).  

     V prvním řádku tab. 28 jsou uvedeny hodnoty sledovaných mechanických charakteristik kde: RfL 

je statisticky vyhodnocená střední hodnota meze únavy v ohybu za rotace stanovená na hladkém 

vzorku o průměru 10 mm, RfE je statisticky vyhodnocená střední hodnota meze únavy v ohybu za 

rotace na vzorku s vrubem o hloubce 0,1 mm s rádiusem v kořeni vrubu 0,04 mm a vrcholovým 

úhlem 30°, β = RfL/RfE je parametr vrubové citlivosti, Re je mez kluzu, Rm mez pevnosti a A5 je 

taţnost materiálu, které jsou poţadovány podle EN 13261 [6]. Pevnost povrchové vrstvy po 

indukčním zpevnění byla odhadnuta na základě měření Vickersovy tvrdosti HV na povrchu 

indukčně zpevněných náprav, RHV  s vyuţitím přepočetní tabulky mezi pevností a tvrdostí  pro 

ocel zušlechtěnou, kalenou a nebo kalenou a popuštěnou podle Jecha [93] a je uvedena v posledním 

sloupci tab.29. 

 
Tab. 29: Výsledky meze únavy stanovené na redukovaných zkušebních tělesech průměru 10 mm společně  

                     s výsledky tahových zkoušek. 

 

Jakost 

RfL 

 

 

[MPa] 

RfE 

 

 

[MPa] 

β=RfL/RfE 

 

 

[-] 

Re 

 

 

[MPa] 

Rm 

 

 

[MPa] 

A5 

 

 

[%] 

RfL/Rm 

Re/Rm 

 

[-] 

Pevnost 

přepočítaná na 

základě HV-

náprava 

EN13261 

EA4T 

(Request) 
350 215 1,63 >420 650-800 18 - - 

EA4T 387 297 1,303 611 795 19,8 
0,4867 

0,7685 
- 

EA4T-IH 660 420 1,571 852 1563 13,2 
0,4223 

0,5451 
1260-1520 

 

 

6.3.2 Únavová pevnost indukčně kalených náprav 
 

     Únavové zkoušky probíhaly při frekvenci zatěţování  f = 35Hz a součiniteli proměnlivosti cyklu 

R= -1 byly vykonány na zkušebním stroji ohybem za rotace  při pokojové teplotě.  Samotné 

statistické vyhodnocení střední hodnoty meze únavy hladkých a vrubovaných zkušebních těles  

z celkového počtu 18-ti zkoušených těles hladkých a 18-ti těles s vrubem probíhalo v souladu 

s normou  ISO 12107 [50]. 

     Jak je vidět z tabulky, na únavových tyčích se simulovaným tepelným zpracováním představující 

indukční kalení bylo dosaţeno zvýšení meze únavy o 70 % u hladkých tyčí při zachování 

vyhovujícího vrubového součinitele u tyčí s vrubem.  

     Pro stanovení odezvy cyklického únavového zatěţování tepelně zpracovaného materiálu i 

v oblasti lisovaného spoje, kde se objevuje třecí koroze (fretting), byly provedeny únavové zkoušky 

na redukovaných zkušebních tělesech v měřítku 1/3. S třecí korozí se u ţelezničních aplikací 

setkáváme především v lisovaných spojích ţelezniční kolo-sedlo nápravy, u kterých dochází v 

provozu k opakovaným relativním pohybům s malou hodnotou amplitudy vzájemného pohybu (do 

0,025 mm). Na povrchu ţelezniční nápravy se v lisovaném spoji začnou tvořit oxidické částice, 
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které jsou někdy doprovázeny lokalizovaným pitingem viditelným na kontaktním povrchu nápravy. 

Za jistých provozních podmínek tak můţe fretting koroze vést k nukleaci únavových trhlin a 

únavovému lomu nápravy. Únavová pevnost náprav v lisovaném spoji dosahuje běţně zhruba 

pouze poloviční hodnoty ve srovnání s mezí únavy náprav na volném povrchu. V minulosti byl 

dokonce zaznamenán významný počet únavových lomů ţelezničních náprav, jenţ inicioval 

v lisovaném spoji [87]. Tyto modelové zkoušky v měřítku 1/3 byly provedeny na rezonančním 

únavovém zařízení Inova s parametrem asymetrie cyklu R = -1. 

     Zkušební hřídele, které simulovaly ţelezniční nápravu, byly odebrány po obvodu dříku ze 

standardně tepelně zpracované nápravy jakosti EA4T a navíc byly tyto zkušební vzorky indukčně 

povrchově zakaleny. Příruby, které slouţily jako protikus simulující náboj ţelezničního kola, byly 

vyrobeny z materiálu jakosti ER7 a tepelně zpracovány na pevnost 720 MPa, coţ je běţná pevnost 

desky a náboje ţelezničního kola.  

     Montáţ zkušební sestavy byla provedena smrštěním za tepla. Příruba byla v horkovzdušném 

sterilizátoru nahřáta, zatímco zkušební vzorek byl v mrazničce zchlazen. Poté byla příruba vsazena 

do přípravku, který vymezil její přesnou polohu vůči zkušebnímu vzorku, který byl zasunut do 

příruby bez pouţití síly. 

     Samotná zkouška pak byla řízena monitorováním řídících tenzometrů nalepených na zkušebním 

tělese a přepočtem napětí řídícího na napětí v oblasti lisovaného spoje. Zkouška probíhala na třech 

zkušebních tělesech s tím, ţe vţdy byla ukončena předčasně z titulu lomu upínacích šroubů příruby 

ke zkušebnímu zařízení. Takovéto zatíţení nevydrţely ţádné jiné zkušební vzorky, na kterých byl 

ověřován přínos válečkování povrchu, nebo nánosu Mo vrstvy do oblasti sedla kola. V následující 

tabulce je maximální hodnota napětí, na které ještě všechny tři vzorky vydrţely 1.10
7
 cyklů. Při 

zvýšení o 20 MPa jiţ došlo vţdy k lomu upínacích šroubů. 

 
Tab.30: Výsledky zkoušky meze únavy na zkušebních tělesech v měřítku 1/3 v oblasti lisovaného spoje. 

 
Místo zkoušení Maximální hladina zkušebního napětí 

Napětí na dříku zkušebních vzorků 1/3 >330 MPa* 

Napětí v oblasti lisovaného spoje na vzorcích 

1/3 
>250 MPa* 

*Zkouška vţdy ukončena z titulu lomu upínacích šroubů příruby ke zkušebnímu zařízení. 

 

     Po rozlisování zkušebních sestav po únavové zkoušce nebyly na povrchu lisovaného spoje 

pomocí magnetické metody nalezeny ţádné trhlinky a na povrchu lisovaného spoje bylo viditelné 

pouze pásmo frettingu sahající do hloubky max. 15 mm od hrany lisovaného spoje. Na základě 

uspokojivých výsledků meze únavy na tělesech průměru 10 mm a na redukovaných zkušebních 

tělesech bylo přistoupeno k nákladným  zkouškám odezvy materiálu na cyklické zatěţování celé 

nápravy. Testy byly provedeny  na běţně tepelně zpracovaných  nápravách, jenţ byly ve stavu po 

opracování indukčně zakaleny s následujícími technologickými parametry: Kalící frekvence 

induktoru 1 kHz, po zakalení popuštění nápravy na teplotě 200°C/24 hodin, kalená byla část 

nápravy vyznačená tmavou barvou–od sedla kola přes dřík a ţ po protilehlé sedlo kola.  

 

 

 

 
 

 
Obr. 50: Tmavě  šedě vyznačená oblast povrchově indukčně kalené nápravy 
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     Zkoušky indukčně kalených náprav jakosti EA4T byly provedeny na nápravách opracovaných 

dle interní výkresové dokumentace BONATRANS GROUP a.s. Poměr průměrů sedla kola ku 

průměru dříku nápravy (D/d) byl v tomto případě 1,15. 

    Nápravy po povrchovém indukčním zpevnění byly zkoušeny ve dvou variantách povrchového 

opracování. Tři kusy náprav byly testovány po úplném povrchovém opracování při úběru asi 0,75 

mm z poloměru nápravy. Opracování bylo provedeno na CNC soustruhu standardní technologií 

opracování. U dvou kusů náprav byla před testováním opracována jen sedla kol, dřík byl jen 

přebroušen smirkovým papírem. Nápravy byly zkoušeny na resonančním zkušebním zařízení Inova.  

Jedna náprava byla pro porovnání zkoušena v německé firmě SincoTec. Zkušební frekvence se 

pohybovala v závislosti na zvolené hladině zatíţení kolem 23-25 HZ Princip zkušebního 

rezonančního zařízení je popsán v kapitole 3.2.2. 
 

Tab. 31:  Výsledky zkoušky tahem a únavové charakteristiky studovaných ocelí v základním stavu a po  

                      povrchovém indukčním kalení. 

 

Technologie 

opracování 
Označení nápravy 

Zkušební hladiny 

F1 

[MPa] 

Zkušební hladiny 

F3 

[MPa] 

Počet cyklů na 

hladině 

[x10
6
. cyklů] 

 

 

 

Nápravy 

s opracovaným 

dříkem 

1 

240 - 10 

275 - 10 

320 - 10 

400 - 10 

2 

300 - 10 

350 - 10 

400 - 8,3** 

3 

300 - 10 

350 - 10 

400 - 2,3** 

 

Nápravy 

s neopracovaným 

dříkem-opracováno 

pouze sedlo 

4 

400 236,7 10 

450 266,3 10 

500 295,9 0,42 

5 

400 243.9 10 

450 274.4 10 

500 304.9 0,069* 

*Nedošlo ke vzniku únavové trhliny, zkouška zastavena z titulu přehřívání dříku a nedostatku 

výkonu zkušebního zařízení 

**Porucha na zařízení jenţ neumoţnila zvýšit výkon zařízení 

     K nastavení napětí F1 byl pouţit řetízkový tenzometr firmy HBM, typ 1-KY11-4/120. 

Tenzometr byl nalepen do oblasti předpokládaného kritického místa do rádiusu R75/R15, tj. do 

oblasti přechodu z dříku do sedla nápravy. Parametr F3 byl vypočítán na základě výsledků statické 

kalibrace a představuje napětí v oblasti lisovaného spoje vztaţené na hranu sedla kola. 

     Jak je z tabulky patrné, nepodařilo se aţ na jednu nápravu vůbec vyvodit v nápravě únavou 

trhlinu, byť byly nápravy zkoušeny na hladině 450 MPa, coţ je o 87 % vyšší hodnota, neţ poţaduje 

norma EN 13261 v oblasti dříku nápravy, nebo o 90 % vyšší hodnota meze únavy v oblasti sedla 

kola v porovnání s poţadavkem normy EN 13260.  

     Pokud porovnáme se standardní jakostí EA4T, která se zkoušela rovněţ v konfiguraci D/d= 1,15 

a která vydrţela v oblasti lisovaného spoje pouze poţadavek normy, tj. 144 MPa. Na hladině 158 

MPa jiţ došlo po krátké době k lomu nápravy v oblasti lisovaného spoje, oproti tomu indukčně 

kalená náprava vydrţela 1.10
7
 cyklů ještě na hladině 274 MPa, coţ je výrazný nárůst. 

Za účelem zkoušky náchylnosti indukčně kalené nápravy k vrubové citlivosti byl do oblasti 

kritického místa u jedné nápravy určené na únavovou zkoušku vyvrtán otvor přibliţně následující 

geometrie. 
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Obr 51: Vývrt otvoru do oblasti kritického místa v oblasti přechodového rádiusu R75/R15. 

 

     V oblasti kritického místa bylo na tenzometrickém řetízku začínající zkoušky nastaveno napětí 

260 MPa. Po absolvovaných 1.10
7
 cyklech nebyla nalezena pomocí magnetoskoskopické zkoušky 

ţádná trhlina v oblasti vyvrtaného otvoru. Výpočtem pomocí metody konečných prvků bylo 

zjištěno, ţe v oblasti vývrtu dosahovalo napětí úrovně přibliţně 406 MPa. Parametry vývrtu byly: 

vrcholový úhel vývrtu byl 120° a jeho hloubka asi 1,6 mm. 

     Tento test jasně prokázal nízkou vrubovou citlivost takto zpracovaného materiálu a  moţnost 

opracování povrchu sedla kola bez nutnosti provádění opětovného indukčního kalení. To zaručuje 

také vysokou odolnost tímto způsobem zušlechtěné nápravy proti případnému poškození nápravy 

odlétávajícím balastem z trati.  

     Jako základní mechanickou zkoušku lze povaţovat průběh tvrdosti po průřezu nápravy, který 

hodně nasvědčuje společně s makrolepty o kvalitě indukčního kalení.  

 

 

 
Obr. 52: Průběh tvrdosti pod sedlem kola společně s makroleptem části sedla kola. 

 
     Jak je vidět z přiloţených obrázků průběhu tvrdosti HV 30 a makroleptu  provedeného 10 % 

HNO3 je sedlo kola poměrně dobře zakaleno a nárůst tvrdosti je v tomto průřezu přibliţně 1,8 

násobný. I hloubka prokalení sahající aţ do 12 mm je dostatečná. V oblasti přechodu sedlo kola-

dřík nápravy je rovněţ indukční kalení kvalitní a nedochází tak k odvodu tepla směrem k hraně 

sedla kola, coţ by jinak mohlo zapříčinit předčasný lom v oblasti přechodu sedlo kola-dřík nápravy 

v oblasti rádiusu R75/R15. 

     Tahovou zkouškou byly v jednotlivých partiích nápravy stanoveny základní mechanické 

parametry: mez kluzu (Re), mez pevnosti (Rm), taţnost (A5) a kontrakce (Z). Vzhledem k nemoţnosti 

odebrat podle normy poţadovanou tahovou zkoušku průměru 10 mm z titulu, ţe bychom zasahovali 
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pouze do části indukčně kalené vrstvy, byly odebrány tahové zkoušky ploché o tloušťce 3 mm a to 

tak, aby byl pokryt přibliţně celý indukčně prokalený průřez. Navíc byly pro porovnání odebrány 

tahové zkoušky z poloviny poloměru a ze středu nápravy. Schéma odběru vzorků tahových zkoušek 

je uveden na obr. 53. Tahové zkoušky byly kvůli nedostatku místa v sedle oproti poţadavku normy 

EN 13261 odebrány z dříku nápravy. Tahové zkoušky byly provedeny  na zkušebním stroji Zwick.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.53: Výkres ploché tahové zkoušky a rozklíčování odběru zkušebních vzorků pod povrchem sedla kola  

              železniční nápravy. 

 

Tab. 32: Výsledky plochých tahových zkoušek, jenž byly odebrány dle schématu uvedeného na obr. 53. 

 

Vzorek č. 
Re 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

A4T/1 827 1283 9,2 24 

A4T/2 819 1192 4,6 19 

A4T/3 562 747 7,1 37 

A4T/4 586 720 17,2 43 

A4T/5 600 736 20,4 41 

A4T/6 617 751 9,4 41 

A4T/7 612 749 19,7 41 

A4T/8 619 758 19,8 37 

A4T/9 606 763 9,8 36 

A4T/10 616 774 11,6 35 
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     Výsledky tahových zkoušek korespondují s výsledky zkoušek podpovrchové tvrdosti. Hodnoty 

taţnosti však nelze srovnávat s poţadavky na válcová zkušební tělesa, lze však obecně konstatovat 

ţe pod povrchem bude materiál tvrdší s vyšší mezí pevnosti a mezí kluzu, ale méně houţevnatý.  

 

6.3.3 Dynamické charakteristiky indukčně kalených náprav 
 
     Vzorky pro zkoušku vrubové houţevnatosti byly opět odebrány tak, aby byl zmapován průběh 

vrubové houţevnatosti po průřezu a to hlavně v místech, která jsou indukčně zakalená. Byly 

odebrány jak vzorky na zkoušky KU5 v podélném směru, tak zkoušky KV2, které byly přeraţeny 

za teploty -20°C , i kdyţ norma EN 13261 tento test nepoţaduje.  Zkoušky s odběrem dle normy 

v příčném směru nebyly provedeny. Minuly by zakalenou oblast a téměř nic by nemohly prokázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr 54: Schéma odběru zkoušek vrubové houževnatosti ze sedla kola indukčně kalené nápravy. 

 

Tab.33: Výsledky nárazové práce ze vzorků odebraných dle schématu na obr. 54. 

 
Označení 

vzorku 

KU5 (+20°C) 

[J] 

KU5 (+20°C) 

[J] 
KV2 (-20°C ) 

Poţadavek EN 

13261 
>40 >40 Nedefinováno 

1 35 29 29 

2 87 53 25 

3 93 91 140 

4 91 95 149 

5 75 73 36 

6 87 81 102 

 

 
     Obdobně, jak bylo zjištěno při plochých tahových zkouškách, byla i při zkouškách vrubové 

houţevnatosti stanovena na tělese číslo 1 odebraném co nejblíţe pod povrchem indukčně kalené 

nápravy niţší plasticita kterou indikuje niţší hodnota vrubové houţevnatosti. 

     Pro stanovení technických limitů, byly provedeny tahové zkoušky a zkoušky vrubové 

houţevnatosti ve směru podélném i příčném v rozsahu definovaném normou EN 13261. Vzorky pro 

tahové zkoušky o průměru 10 mm byly odebrány u povrchu nápravy v polovině poloměru a u 

povrchu vývrtu nápravy v oblasti sedla kola. Tyto vzorky byly odebrány z prototypové nápravy 

určené pro zkoušku indukčně kalené nápravy s centrálním vývrtem. Výsledky tahových zkoušek 

jsou přehledně uvedeny v tab. 34. 

 



- 75 - 

 

 

Tab 34: Výsledky tahových zkoušek vzorků odebraných v souladu s normou EN 13261 z indukčně kalené  

              nápravy opatřené  vývrtem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     I zde se na tahové zkoušce projevila niţší plasticita v podobě sníţení taţnosti a kontrakce 

zkušebního tělesa. Pevnost je srovnatelná s výsledky stanovenými na plochých tahových vzorcích. 

Osa tahové zkoušky totiţ leţela min. 12 mm pod povrchem indukčně kaleného povrchu. Kromě 

zkoušky tahem byly nápravy testovány i rázem v ohybu. Výsledky zkoušky rázem v ohybu v 

příčném a podélném směru nápravy při 20°C jsou shrnuty v Tab. 35 

 
Tab 35: Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti s odběrem zkušebních těles dle EN 13261.  

 

Jakost nápravy KU podélné [J] při  20°C KU příčné [J] při 20°C 

EA4T  40  25 

 

Výsledky IK nápravy 

35   59   52 

35   69   58 

33   58   70 

32   42   43 

53   43   43 

52   45   47 

 

     Z tab. 35 je zřejmé, ţe vzorky odebrané v podélném směru pod povrchem indukčně kalené 

nápravy, jenţ ještě zasahují do tepelně ovlivněné vrstvy indukčního kalení, jsou ovlivněny a nesplní 

poţadavek normy EN 13261. 

     Aby bylo zřejmé, do jaké hloubky sahá povrchově kalená vrstva, byla náprava po průřezu 

vyšetřována metalograficky. Vzorky pro metalografické pozorování byly odebrány ze sedla kola 

nápravy a to z řezu provedeného v radiálním směru. Odebrané vzorky byly naleptány Nitalem a při 

500 násobném zvětšení byla provedená fotodokumentace mikrostruktury uvedené na obr. 55. 

 

     Pro stanovení odolnosti celé nápravy proti křehkému lomu byla provedena úderová zkouška. 

Během 7 úderů do stejného místa nápravy umístěné na dvou podporách byly vyšetřovány průhyby 

nápravy (obr. 56). Úderové beranidlo o hmotnosti  1 t dopadalo na nápravu z výšky 8,4 metrů. Po 1 

a 3 úderu byla náprava pootočena o 180 stupňů. Mezi jednotlivými údery byl měřen průhyb 

nápravy.  Po 5. úderu se náprava neotáčela, proběhly dodatečné 2 údery do stejného místa obvodu 

dříku. Rozdíly v naměřených průhybech dodané jakosti EA4T a indukčně kalené nápravy byly 

minimální a spíše odpovídají nepřesnostem měření. Změny v průhybu nápravy měly vliv na 

posouvání míst opření příloţníku o sedla. Po úderové zkoušce byla provedena nedestruktivní 

magnetoskopická prohlídka povrchu dříku nápravy z titulu zjištění případných trhlin v indukčně 

Zkouška tahem podle ČSN EN 10 002-1 Pouţité zkušební zařízení: trhací stroj ZD 40 

Náprava A4T 

Teplota prostředí: 23
o 
C 

Mez 

kluzu 

Rp0,2 

N/mm
2
 

Pevnost 

v tahu 

Rm 

N/mm
2
 

Taţnost 

A5 

% 

Kontrakce 

Z 

% 

Poţadavky normy EN 13261  420 650-800  18 - 

1 (A) u vnějšího povrchu 778 1055 9,6 32 

2 (B) střed stěny 480 675 21,6 66 

3 (C) u vnitřního povrchu 474 706 20,7 64 
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kaleném povrchu. V místě maximálního průhybu nebyly detekovány trhliny a to ani na indukčně 

kalené nápravě a ani na nápravě běţné jakosti EA4T. 

 

 

 
 

 

Obr. 55: Mikrostruktura v indukčně kalené oblasti při 500 násobném zvětšení, zleva mikrostruktura cca. 3  

               mm pod povrchem, dále vrstva přechodové struktury cca. 10 mm pod povrchem a obrázek vpravo je          

               mikrostruktura na hranici zakalené vrstvy v hloubce cca.25 mm pod povrchem. 

 

      

 
 
Obr. 56: Pohled na zdeformovanou nápravu po úderové zkoušce. 

 

 

6.3.4 Technologie měření vnitřního napětí indukčně kalených náprav 
 

     Pro posouzení úrovně zbytkových napětí v povrchových vrstvách nápravy, které jsou důleţitá při 

hodnocení únavové pevnosti, byla nově navrţena modifikovanou metodiku zkoušky zbytkového 

napětí metodou postupného odvrtávání. Na nápravě v kaleném sedle rezonanční hlavy a na dříku 

byly odsoustruţeny  3 mm úskoky. Napětí se tedy měřilo na povrchu, 3 mm pod povrchem a 6 mm 

pod povrchem. Osoustruţení úskoků je dokumentováno na obr. 57. 
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Obr 57: Příprava nápravy na stanovení reziduálního pnutí metodou postupného odvtávání. 

 
     Měření se provádělo metodou postupného odvrtávání kruhového otvoru ve středu tenzometrické 

růţice typu HBM 1-RY61-1,5/120S, o průměru růţice D= 5,1 mm. Vzhledem k tvrdosti materiálu 

nápravy po tepelném zpracování, která se pohybovala okolo 300 HV, byly při měření pouţity 

potahované CTT frézy, o průměru d=1,8mm. Tenzometry byly nalepeny lepidlem HBM Z70 a 

přelakovány ochranným lakem HBM PU 140. Odvrtání otvoru o hloubce 2 mm bylo moţno provést 

bez výměny frézy. Měření bylo provedeno měřící soupravou sloţenou z odvrtávací soupravy SINT 

MTS 3000 poháněnou kompresorem MAKITA AC1300 a měřicí ústředny HBM SPIDER 8-30. 

     Výsledky měření vnitřního napětí v jednotlivých oblastech jsou graficky uvedeny na obr. 58 a 

59. Při vyhodnocování zbytkové napjatosti nápravy z materiálu A4T byly pouţity hodnoty 

Poissonova poměru ν = 0,3 a modulu pruţnosti E = 2,10.10
5
 MPa. Na základě provedených měření 

na povrchu nápravy byly vypočteny hodnoty hlavních zbytkových napětí a úhly jejich orientace. 

Odvrtávání bylo realizováno do hloubky Z = 2 mm při dílčích krocích ∆ 0,05 mm, tak aby byly 

splněny podmínky pro pouţití metody měření. 

     Rozdílné hodnoty zbytkového napětí stanoveného na povrchu opracovaného sedla a v dříku 

nápravy jsou dokumentovány makroleptem 10% HNO3 přechodové oblasti R75/R15 ze sedla 

pohonu do dříku nápravy (obr. 60). Jak je moţno vidět na tomto makroleptu, je indukčně zakalená 

vrstva v této oblasti tenčí. To souvisí se zvýšenou vzduchovou mezerou mezi induktorem a 

povrchem dříku v této oblasti, která způsobuje niţší účinnost indukčního ohřevu a tím prohřátí 

povrchu nápravy v oblasti dříku do menší tloušťky. 

    Z hlediska meze únavy je právě přechod R75/R15 koncentrátorem napětí a je zapotřebí 

důkladného prohřátí právě v této oblasti. Lokálně dochází totiţ k odvodu tepla do hrany sedla 

pohonu, popřípadě do sedla kola. S niţším vyhřátím a slabší indukčně kalenou vrstvou v oblasti 

dříku souvisí i niţší residuální zbytkové napětí stanovené jak v hloubce 3 mm, resp. 6 mm pod 

povrchem dříku nápravy. 
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Obr. 58: Průběh hlavních napětí v oblasti sedla kola, jenž bylo opracováno broušením, 3 mm pod povrchem  

               sedla a 6 mm pod povrchem sedla. 

 

 

 

 
Obr. 59: Průběh hlavních napětí v oblasti dříku, jenž byl po indukčním kalení pouze začištěn pomocí  

                smirkovéým papírem, 3 mm pod povrchem dříku a 6 mm pod povrchem dříku. 
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Obr. 60:  Makrolept 10% HNO3 znázorňující přechodovou oblast ze  sedla pohonu do dříku nápravy 

 

 
 

Obr.61:Vvýsledky měření zbytkového rezduálního napětí na nápravě jakosti EA4T v oblasti sedla kola. 

 

     Na obr. 61 jsou graficky uvedeny výsledky měření vnitřního napětí na sedle běţné nápravy 

jakosti EA4T stejné geometrie ovšem indukčně nekalené, kde residuální zbytkové napětí dosahuje 

pouze minimální úrovně přibliţně -100 MPa aţ -200 MPa. To je v porovnání s hodnotou -1000 

MPa v oblasti sedla kola u indukčně kalené nápravy, resp. -500 MPa v oblasti dříku indukčně 

kalené nápravy nesrovnatelně niţší hodnota.  
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6.3.5 Technologické zkoušky indukčně kalených náprav 
 
     Aby mohly být prototypové nápravy zařazeny do provozu, musela být provedena i zkouška 

průchodnosti ultrazvuku. Zkouška slouţí k potvrzení moţnosti detekovat ultrazvukovou zkouškou 

případné trhliny během provozu. Pokud by se zakalená povrchová vrstva chovala nestandardně 

vlivem vyššího útlumu a neumoţňovala tak detekci trhlin, nápravy by nemohly být provozovány, 

neboť by neumoţnily nedestruktivní kontrolu na přítomnost trhlin. Z těchto důvodů byly provedeny 

tři testy ultrazvukového zkoušení. 

     Automatickým UZ strojem na zkoušky náprav na zařízení PUN02 byla sečně prověřena část 

sedla a dříku nápravy. Výsledek byl bez znatelných odchylek od standardního zkoušení. Ručním 

UZ přístrojem USM25/ I osazeným sondou B4S o výkonu 4MHz. Základní nastavení bylo 

provedeno na běţně tepelně zpracované nápravě jakosti EA4T typu 222.74, o průměru vývrtu 

90mm.  Radiální útlum na testovaných indukčně kalených nápravách se jevil bez znatelných 

odchylek od standardu. Třetí test byl proveden ručním UZ přístrojem USM25/ I osazeným sondou 

B5S o výkonu 5MHz. Základní nastavení bylo provedeno na běţně tepelně zpracované nápravě 

jakosti EA4T, typu 222.74 s průměrem vývrtu 90mm. Axiální útlum testovaných indukčně 

kalených náprav se jevil bez znatelných odchylek od standardu. 

     Posledním ze série navrţených testů byla zkouška lisování. Tento test měl za cíl ověřit moţnosti 

lisovaného spoje a jeho náchylnost k zadření. Test probíhal tak, ţe se nejprve upínací kotouč 

nalisoval na nápravu jakosti EA4T opatřenou indukčně kaleným povrchem sedla kola vyrobenou 

dle interní výkresové dokumentace. Nejprve byl lisovaný spoj namazán standardně. Lisovací síla 

byla v tomto případě 833 kN. Poté se půl dvojkolí rozlisovalo, odmašťovačem se umyly lisovací 

plochy a lisovaný spoj se natřel mazivem OK2, které však bylo posléze skoro všechno důkladně 

očištěno. Lisovací síla narostla na 1324 kN. Po opětovné demontáţi lisovaného spoje nebyl nalezen 

ţádný záděr na povrchu sedla kola (obr.61). Lisovací síly jsou dle normy EN 13260 stanoveny na 

724-1235 kN. Dle pracovníka lisu CDR by se na sedle kola běţné nápravy EA4T při takovéto 

vysoké lisovací síle jiţ projevilo zadření nebo přidření lisovaného spoje, které však u povrchově 

indukčně kalené nápravy po rozlisování nebylo detekováno. To je způsobeno pravděpodobně 

příznivým vysokým rozdílem v povrchové pevnosti materiálu indukčně kalené nápravy a upínacího 

kotouče, ţelezničního kola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62: Pohled na povrch sedla nápravy po rozlisování po aplikaci minimálního mazání a dosažení lisovací  

               síly 1324 kN. 
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7. DISKUSE 
 

     Hlavním cílem disertační práce bylo objasnit vliv technologií běţně pouţívaných za účelem 

zvýšení únavové pevnosti ţelezničních kol a náprav na finální dosahované únavové vlastnosti 

ţelezničního dvojkolí.  

 Za tímto účelem byla v průběhu řešení postavena zařízení slouţící k testování únavových 

vlastností ţelezničních kol a náprav. Jedná se o 5 kusů zařízení umoţňujících provádět zkoušky 

v ohybu za rotace na redukovaných zkušebních tělesech průměru 10 mm, rezonanční zkušební 

zařízení v měřítku 1/3, jenţ umoţňuje provádět únavové zkoušky maket ţelezničních náprav 

v oblasti lisovaného spoje. Dále pak byla vybudována nákladná zařízení jako elektrohydraulické 

zkušební zařízení na únavovou zkoušku kol a rezonanční zařízení na zkoušky kol i náprav ve 

skutečné velikosti. Všechna tato zařízení jsou detailně popsána v kapitole 3.  K dnešnímu dni jsou 

s vyjímkou zkušebního zařízení v měřítku 1/3, jenţ slouţí pouze pro interní potřeby oddělení 

výzkumu a vývoje, všechna zařízení akreditovaná a to nejen Českým institutem pro akreditaci 

(ČIA), ale v současné době je únavová zkouška kol na rezonančním zkušebním zařízení uznaná i na 

DB a pracuje se na uznání únavových zkoušek ţelezničních náprav. 

  

7.1 Vliv legující strategie a meze pevnosti na dosahované únavové 

vlastnosti ţelezničních kol a náprav 
 

     Za účelem zvýšení meze únavy byla navrţena legující strategie prvky, jenţ zpevní ferit a jejíţ 

budou mít minimální dopad na cenu vstupního materiálu. Pro jakost EA4T byla zvolena legující 

strategie v podobě niklu (Ni) a vanadu (V) a pro jakost EA1N bylo zvoleno legování pouze V.      

     Z provedených únavových zkoušek definovaných v tab. 13 vyplývá pro běţně dodávanou jakost 

EA4T závěr, ţe pokud nebude mez pevnosti nelegovaného materiálu s určitou bezpečností vyšší, 

neţ 730 MPa nevyhoví takto zpracovaný materiál poţadavku normy na dosaţení meze únavy při 

zkoušce na redukovaných hladkých zkušebních tělesech. To bylo ověřeno na dvou tavbách, kde 

střední hodnoty meze únavy dosáhly na redukovaných zkušebních tělesech pouze 348,8 MPa při 

hodnotě meze pevnosti 719 MPa a nebo 332,8 MPa při hodnotě meze pevnosti 664 MPa. Přitom 

limit pro mez pevnosti je definován v rozmezí intervalu 650-800 MPa a střední hodnota meze 

únavy na hladkých zkušebních tělesech musí být větší neţ 350 MPa.  

     Pro splnění parametru meze únavy na nápravách jakosti EA4T  přilegovaných Ni a V, které jsou 

v tab. 13 označeny symboly 25CM4ICE,  byla nastavena legovací strategie tak, aby stačilo pro 

dosaţení meze únavy na hladkých redukovaných zkušebních tělesech dosáhnout pevnosti pouze 

690 MPa. U těchto přilegovaných taveb byla střední hodnota meze únavy jiţ při dosaţení meze 

pevnosti 776 MPa stanovená na 402 MPa. Tento posun spočívající ve sníţení minimální 

poţadované pevnosti výrazně rozšíří technologický limit pevnosti, kterou je nutné dosáhnout po 

tepelném zpracování na hodnoty 690-800 MPa. Tyto limit je nutné splnit na nápravách za účelem 

dosaţení poţadované střední hodnoty meze únavy na redukovaných zkušebních tělesech průměru 

10 mm. Tím zároveň klesne stupeň přepracování taveb, který sebou přineslo zúţení limitu meze 

pevnosti z normou poţadované hodnoty 650-800 MPa na hodnoty 730-800 MPa definovaný pro 

běţné nepřilegované tavby jakosti EA4T.  

     Pozitivně se legující strategie projevila i ve zvýšení meze kluzu. Pokud se zvolí  kritérium poměr 

meze kluzu ku mezi pevnosti vychází u běţené nelegované jakosti u dvou taveb, které byly  

testovány, tento poměr přibliţně 0,78 aţ 0,8, zatímco u přilegované jakosti EA4T interně označené 

25CM4ICe je tento poměr od 0,839 do 0,858. Pouţitím legující strategie se zkoušek vrubové 

citlivosti podařilo rovněţ zvýšit hodnotu nárazové práce. 

        Na obr. 32-34 jsou znázorněny grafické výsledky střední hodnoty meze únavy zpracované 

metodou shlukové analýzy na zvolené kombinaci parametrů jako např. Rm a A5, obsahu Mn a V a 

dále obsahu Ni a Cr pro jakost EA4T. Vyhodnocení výsledků metodou shlukové analýzy a 
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vyjádření výsledků analýzy v podobě pravděpodobnostních polí závislosti meze únavy na pevnosti, 

popřípadě obsahu vybraných kombinací prvků v oceli rozšiřuje do budoucna pohled na výběr 

legující strategie při výběru legujících prvků a jejich obsahu v oceli.  

     Pozitivní výsledek ve vztahu legující strategie k výsledným hodnotám meze únavy je splnění 

parametru vrubové citlivosti definovaného v rovnici (12) a uvedeného pro jakost EA4T v tab. 15. U 

přilegované jakosti 25CM4ICE  došlo pouze k minimálnímu nárůstu parametru vrubové citlivosti. 

Pokud bychom měli kvantifikovat, byl tento nárůst vrubové citlivosti přibliţně 7 %, coţ 

koresponduje s přibliţně stejným procentuálním nárůstem meze únavy.  

     Výsledky střední hodnoty meze únavy pro materiály EA1N, nebo EA1T jsou uvedeny v tab. 16. 

I zde se u běţné jakosti EA1N jeví nutnost zúţit technologický interval z normou předepsané 

hodnoty meze pevnosti 550-700 MPa na hodnotu min. 575-700 MPa, zatímco u taveb 

přilegovaných V tento interval můţe být omezen pouze minimálně a to na 560-700 MPa. Naopak, 

legovací strategie v podobě přilegování ocelí V se vůbec neosvědčila při pouţití u náprav jakosti 

EA1T. Tyto nápravy jakosti EA1T  jsou na rozdíl od normalizovaných náprav jakosti EA1N 

krátkou dobu kaleny ve vodě a poté popuštěny v závislosti na průměru nápravy a chemickém 

sloţení. Tento způsob tepelného zpracování má za následek vznik mikrostruktury, jenţ zvýší 

parametr vrubové citlivosti nad normou přípustný limit definovaný pro jakosti EA1N a EA1T. 

     Zkoušky, které byly provedeny v oblasti lisovaného spoje na rezonančním zkušebním zařízení 

v měřítku 1/3, prokázaly rovněţ zvýšení meze únavy v oblasti lisovaného spoje o 7-9%. Tyto 

výsledky a způsoby nasazování zkušebních hladin jsou uvedeny na obr. 35.  

     Z výsledků stanovení meze únavy na nápravách ve skutečné velikosti (tab. 18) je vidět, ţe 

zatímco mez únavy běţné nápravy je přibliţně 227 MPa, u nápravy přilegované V mez únavy 

vzroste o přibliţně 6% na hodnotu 240 MPa. Náprava přilegovaná V a navíc zušlechtěná dosáhla 

meze únavy na dříku aţ 265 MPa. 

 

7.2 Vliv jakosti povrchu na mez únavy ţelezničních kol 
 

     V minulosti byla provedena celá řada únavových zkoušek ţelezničních kol s nevyhovujícím 

výsledkem. Vzhledem k tomu, ţe následné metalografické a fraktografické rozbory neprokázaly 

vliv mikrostrukturních defektů typu vměstků a podobně zaměřilo se hodnocení a hledání příčin 

nevyhovujících výsledků na kvalitu opracování povrchu desky ţelezničních kol. Jakost a kvalita 

mechanického opracování desky ţelezničních kol má ve finále výrazný vliv na dosahované únavové 

parametry tohoto výrobku jak prokázaly i literární odkazy, kde jsou publikovány vlivy krátkých 

trhlin na sníţení meze únavy v podobě takzvaných Kitagawových diagramů [9,38, 39, 40].  

     Pro účely kvantifikace vliv povrchu, zvláště pak natrţenin vznikajících na povrchu desky kola 

při opracování byl vypracován experimentální program, který měl na plochých zkušebních tělesech 

ověřit vliv jakosti povrchu. Tato analýza byla provedena na třech sadách plochých zkušebních těles 

po 15 kusech s tím, ţe jedna sada byla broušena, druhá sada byla odebrána tak, ţe soustruţený 

povrch byl zachován a protilehlá strana byla broušena a poslední sada zkušebních těles byla 

kuličkována z obou stran. Výsledek zkoušek je uveden v tab. 24. Standardním opracováním se 

výsledná mez únavy sníţila pouze o 4,1% oproti vzorkům s povrchem broušeným z obou stran. 

Nárůst meze únavy o přibliţně 12% byl pozorován pouze u vzorků kuličkovaných.  

     Aţ při následných zkouškách ţelezničních kol ve skutečné velikosti provedených na 

elektrohydraulickém zkušebním zařízení se projevil skutečný vliv natrţenin vzniklých na desce kola 

při jeho opracování. Na kole opracovaném na karuselu typu SKI byly po únavové zkoušce 

indikovány značné natrţeniny povrchu vzniklé pravděpodobně kmitáním suportu noţe. Na základě 

dalších vyhovujících i nevyhovujících únavových zkoušek a následných rozborů povrchu a 

fraktografie lomové plochy byl učiněn k závěr, ţe natrţenina, která je přípustná v oblasti kritického 

místa na desce kola nesmí překročit délku 150 µm. Pokud jsou natrţeniny na desce kola větší, není 

moţné garantovat splnění parametru meze únavy definovaného v normě EN 13262.  
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     Dále se v rámci prováděných experimentů při stanovení meze únavy mapovaly vlivy karuselu 

pouţitého na opracování kola. Bylo prokázáno, ţe nevyhovující výsledky meze únavy ve vztahu k 

opracování jsou dosahovány pouze na karuselech typu SKI, coţ představovalo zhruba 5% produkce. 

Na základě těchto výsledků bylo doporučeno nepouţívat tento typ karuselů pro opracování 

ţelezničních kol, popřípadě provedení jejich rekonstrukce. 

     Za účelem rychlé kvantifikace byl pořízen video mikroskop, pomocí kterého jsme nyní schopni 

hodnotit natrţeniny na povrchu desky kola a rozhodnout tak o kvalitě opracování, nebo stavu 

obráběcího centra. K těmto účelům vznikl i katalog vad povrchu desky kola vzniklých při 

opracování, který slouţí podobně jako video mikroskop k vizuálnímu posouzení stavu povrchu kol 

po opracování. 

     Za účelem zvýšení meze únavy je pro americký trh poţadovaná úprava povrchu kuličkováním. 

V rámci této práce byl proveden experiment, jenţ měl za cíl zmapovat a porovnat mez únavy kol 

s neopracovanou deskou, běţně opracovaného kola a dále kol s neopracovanou  a opracovanou 

deskou navíc doplněnou kuličkováním, neboli takzvaným shot peeningem. Tyto výsledky jsou 

graficky uvedeny na obr. 47. U kol s neopracovaným povrchem došlo ke zvýšení meze únavy o 

78%, zatímco u kol s opracovanou deskou došlo k navýšení meze únavy o přibliţně 30%. Pozitivní 

vliv shot peeningu na kola s neopracovanou deskou je moţno vysvětlit výrazným zpevněním 

zoxidované a oduhličené povrchové vrstvy desky neopracovaného kola a vnesením výrazných 

tlakových pnutí a jeho homogenizaci na povrchu desky neopracovaného kola. 

     Další technologií, která se v minulosti testovala, byla technologie povrchového zpevnění desky 

pomocí tzv. vzhledového válečkování, které přineslo rovněţ zvýšení meze únavy, avšak na úkor 

navýšení času potřebného pro opracování ţelezničních kol. Nyní, je zřejmé z jakých důvodů 

docházelo k předčasným únavovým lomům ţelezničních kol a lze takováto kola odhalit i vytipovat 

v provoze ještě před zahájením únavových zkoušek, tato technologie se nepouţívá. 

  

 

7.3 Vliv indukčního kalení na zvýšení meze únavy ţelezničních náprav 
 

     Indukční kalení je jednou z perspektivních metod zvýšení únavové pevnosti ţelezničních náprav, 

která je na jiném typu oceli v Japonsku pouţívaná jiţ řadu let. V rámci této práce byl proveden 

experiment s indukčním kalením náprav jakosti EA4T. Tyto nápravy vyuţívané převáţně pro hnací 

vysoce namáhané nápravy jsou i vzhledem k chemickému sloţení vhodnější pro tento experiment 

neţ jakost EA1N, která je svým chemickým sloţením podobná nápravám Japonským. 

     Nejprve byly provedeny zkoušky vrubové citlivosti na redukovaných zkušebních tělesech a na 

modelových zkušebních tělesech v měřítku 1/3. Výsledek zkoušky tyčí, jenţ byly tepelně 

zpracovány za účelem simulace rychlého ohřevu povrchových vrstev nápravy při indukčním kalení, 

na redukovaných zkušebních tělesech v ohybu za rotace je uveden v tab. 28. I přes velice vysoký 

nárůst meze únavy si materiál zachová poměrně nízkou vrubovou citlivost splňující poţadavky 

normy EN 13261. U modelových indukčně kalených zkušebních vzorků s průměrem sedla kola ku 

průměru dříku D/d = 62/59 mm dokonce došlo k lomu upínacích šroubů příruby k T dráţkové 

desce, ale zkušební vzorek neprasknul ani v oblasti lisovaného spoje, ani v oblasti dříku nápravy.  

  Na základě takto příznivých výsledků byly indukčně zakaleny hnací nápravy vyrobené z jakosti 

EA4T. Nejprve proběhla zkouška na prototypových nápravách, na kterých se odladila technologie 

indukčního kalení ve vztahu k frekvenci induktoru, rychlostem posuvu, teploty popouštění a na 

dalších parametrech. 

     Tyto parametry mají velice výrazný vliv na průběh pevnosti, tvrdosti a hodnotách zbytkových 

napětí v definovaných hloubkách pod kaleným povrchem. Obecně lze konstatovat, ţe čím je 

frekvence induktoru niţší, tím pozvolnější je pokles tvrdosti s narůstající hloubkou pod indukčně 

kaleným povrchem [34].  Niţší zvolená frekvence induktoru s sebou přináší i vyšší zbytková 

reziduální pnutí pod povrchem a jejich pozvolnější redukci s narůstající hloubkou pod kaleným 
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povrchem. Z těchto důvodů byla zvolena frekvence pouze 1 kHz a následná teplota popouštění na 

200°C. 

     V tabulce 30 jsou shrnuty výsledky meze únavy stanovené na nápravách ve skutečné velikosti. 

Nápravy s touto technologií povrchového zpevnění dosáhly meze únavy kolem 450 MPa v případě, 

ţe dřík nápravy nebyl opracován. Nápravy s opracovaným dříkem dosáhly meze únavy 350 MPa 

avšak nutno podotknout, ţe se jednalo o zkoušky náprav prototypových, na kterých se ladil reţim a 

technologie indukčního kalení. Lze proto předpokládat, ţe i opracované nápravy dosáhnou stejné 

meze únavy jako nápravy neopracované. Zkouškami meze únavy materiálu náprav se zabývá celá 

řada autorů převáţně z Japonska [8, 34].  

     Kromě indukčního kalení byly analyzovány další metody zvýšení meze únavy, kterými jsou 

molybdenování sedel ţelezničních náprav a válečkování náprav. V tabulce 36 jsou uvedeny 

výsledky meze únavy stanovené na nápravách ve skutečné velikosti ve vztahu k pouţité technologii 

zpevnění povrchu. 

 
Tab. 36: Zkušební hladiny při zkoušce železničních náprav ve skutečné velikosti.  

Technologie 

zpevnění 

Napětí 

lokální 

(na řet. 

tenzometru) 

 

 

[MPa] 

Napětí 

nominální 

(vypočítané) 

 

 

 

[MPa] 

Napětí v 

oblasti 

lisovaného 

spoje 

 

 

[MPa] 

Počet 

cyklů 

 

 

 

 

[x10
6
] 

Poměr 

průměru 

sedla 

kola ku 

dříku 

 

D/d [-] 

Lom v oblasti 

EA4T 240 - 146,9 10 
198/172 

1,15 

Po rozlisu 

malé trhliny 

v oblasti sedla 

Náprava jakosti 

EA4T s Mo sedly 

240 225 150,7 10 

198/182 

1,088 

Dřík 

Mo vrstva 

poškozená 

(obr.61) 

270 253,2 169,5 10 

300 281,3 188,3 2.68 

Náprava jakosti 

EA4T -

proválečkovaná 

240 207 133,3 10 

208/180 

1,155 

Dřík, trhliny i 

v sedle 

detekované po 

rozlis. (obr.63) 

280 241 155,5 10 

320 276 177,7 2.8 

Náprava jakosti 

EA4T –indukčně 

zakalená 

400 - 236,7 10 

207/180 

1,15 

Trhlina na 

dříku, v obl. 

lis. spoje-

(obr.62) 

450 - 266,3 10 

500 - 295,9 0.42 

     
     Jak je vidět v tabulce 36, je indukční kalení náprav jedinečnou technologií, která zvýší mez 

únavy minimálně o 60% v porovnání s běţnými technologiemi zpevnění, jakými jsou dnes 

válečkování povrchu a nebo ţárový nástřik Mo vrstvy na sedla kol a pohonu. V porovnání 

s poţadavky normy EN 13260 a EN 13261 je zvýšení meze únavy u indukčně kalených náprav více 

neţ 87%. 
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Obr. 63: Poškození Mo vrstvy po únavové zkoušce 

 

 
 

Obr. 64: Fotodokumentace povrchu lisovaného spoje po únavové zkoušce indukčně kalené nápravy. Viditelná 

silná freting oblast až hloubkové freting napadení povrchu sedla kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 65: Pohled na trhlinu v dříku nápravy detekovanou MGT polévací metodou 
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Obr. 66: Pohled na trhlinu v oblasti lisovaného spoje zviditelněnou pomocí MGT polévací metody  

 

     Z porovnání obrázků 63 a 64 vyplývá jednoznačná výhoda indukčního kalení v podobě moţnosti 

přesoustruţení průměru sedla kola a následného pouţití nápravy s koly s menším průměrem náboje. 

U molybdenovaného sedla vzhledem k tloušťce Mo vrstvy jiţ není moţno toto přesoustruţení 

provést a je zapotřebí stávající vrstvu odstranit a nanést novou Mo vrstvu. 

    Aby mohly být vyhotovené technické podmínky pro dodávku indukčně kalených náprav, byly 

provedeny další zkoušky v podobě makroleptů 10% HNO3 provedených na příčných makrech v 

jednotlivých sekcích nápravy, zkoušky pevnosti a vrubové houţevnatosti s odběrem zkušebních 

těles v různé hloubce pod indukčně kaleným povrchem, a dále zkoušky technologické jako 

například zkouška lisování, nebo zkouška průchodnosti ultrazvuku ve vztahu k útlumu signálu ve 

vztahu k indukčně kalené vrstvě. 

Hlavními důvody proč technologii indukčního kalení dále rozvíjet jsou následující: 

   Zvýšení meze únavy o cca. 90%, coţ je jinými technologickými zásahy  jako nános Mo 

vrstvy a válečkování nedosaţitelné. Z toho je zřejmá moţnost pouţití na exponované hnací 

nápravy vyráběné z jakosti EA4T. 

   Vysoká vnitřní residuální pnutí, jenţ zasahují v případě sedel kol aţ do hloubky aţ 6 mm 

pod povrchem, z čehoţ vyplývá moţnost reprofilace nápravy na průměru aţ o 3 mm bez 

sníţení únavových vlastností.  

    Vysoká odolnost proti zadření i při nevhodné manipulaci v průběhu lisování dvojkolí 

vlivem málo namazaného lisované spoje. Odolnost proti zadření způsobuje vysoká 

povrchová tvrdost indukčně kalen nápravy společně s vysokou hodnotou meze kluzu, jenţ 

zabraňují vzniku zadření.  

   Cenově příznivá technologie, u které je cena podobná jako při aplikaci Mo vrstvy s tím, ţe 

v případě indukčního kalení se zajišťuje komplexní ochrana celé nápravy od sedla kola přes 

dřík aţ po protilehlé sedlo kola. Aplikovaná Mo vrstva zvýší mez únavy pouze na sedlech 

kol, nikoli v dříku, kde je nutno následně válečkovat pro zvýšení meze únavy. Indukční 

kalení tak ve finále vyjde cenově výhodněji, neţ například nános Mo vrstvy a následné 

proválečkování dříku nápravy. 

   Parametr vrubové citlivosti, stanovený na redukovaných zkušebních tělesech, splní 

poţadavky normy pro jakost EA4T a nedojde k jeho výraznému zvýšení jako u náprav 

jakostí 30CrNiMoV12, nebo 34CrNiMo6, kde parametr vrubové citlivosti dosahuje hodnot 

aţ 2,3 při mnohem niţší mezi únavy stanovené na hladkých redukovaných zkušebních 

tělesech.  
   Technologii indukčního kalení je moţno pouţít po dohodě se zákazníkem na stávající 

design vybrané nápravy. Nejedná se o technologii, která by odlehčila nápravy vzhledem k 
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limitním hodnotám průhybu nápravy z titulu namontovaných převodovek, ale jedná se o 

technologii, která výrazně zvýší parametr bezpečnosti a spolehlivosti náprav. 

  

Mezi nevýhody indukčního kalení pak patří zejména: 

    Sníţení parametru vrubové houţevnatosti a obecně i plasticity měřené taţnosti 

v povrchových indukčně zakalených vrstvách mimo rozsah poţadavku evropské normy. 

    Velice obtíţná kontrola hloubky prokalení a správnosti prokalení přechodových oblastí ze 

sedla do dříku náprav R75/R15, kde obsluha v dané lokalitě musí manuálně přidat na 

výkonu zařízení, aby se dosáhlo správné hloubky prokalení a tím i kvalitního prokalení.  

    Nízká kapacita indukčního kalení s moţností kalit pouze 3-4 nápravy za směnu, z čehoţ 

plyne nutnost pouţití indukčního kalení pouze na vysoce namáhané nápravy nebo na 

nápravy, kde je nutné zvýšit jejich bezpečnost a spolehlivost. 

 
     Na základě propagace indukčního kalení u zákazníka se podařilo v rámci řešení obchodně dodat 

prototypové hnací i běţné nápravy indukčně kalené na soupravu rychlovlaků s označením HEMU 

440, které jsou konstruovány pro rychlost 440 km/hod.  

 

 
 
Obr. 67: Pohled na rychlovlak HEMMU 440, který je osazený indukčně kalenými nápravami jakosti  

     EA4T. 
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8. ZÁVĚRY 

 

     Výsledky získané při studiu meze únavy materiálu pouţívaných pro výrobu ţelezničních 

dvojkolí vedou k těmto závěrům: 

    Při opracování ţelezničních kol je nezbytné nastavit technologické podmínky tak, aby po 

opracování nezanechával nůţ drobné natrţeniny délky kolem 150 µm, které sníţí mez 

únavy ţelezničních kol natolik, ţe nevyhoví poţadavkům standardu EN 13262 na únavovou 

ţivotnost desky kol. Výsledky získané při zkouškách ţelezničních kol obsahujícími 

natrţeniny byly potvrzeny Kitagawovými diagramy, které přispěly rovněţ k objasnění 

prudkého poklesu meze únavy stanovené na tělesech, jenţ obsahují trhliny, nebo 

natrţeniny.  

   Mez únavy kol vyrobených ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. se pohybuje okolo 

300 MPa, coţ poskytuje značnou rezervu při únavovém zkoušení na normou předepsané 

hladině amplitudy napětí 240 MPa. Na počátku řešení však některá kola těmto poţadavkům 

nevyhověla, protoţe nebyla známá souvislost mezi kvalitou opracování desky a výsledky 

meze únavy ţelezničních kol. 

    Pro zvýšení meze únavy desky kola je vhodné a ekonomicky nejpřijatelnější aplikovat shot 

peening desky, coţ je v podstatě tryskání desky kola ocelovými kuličkami definovanou 

intenzitou hodnocenou pomocí průhybu almenu při co největším stupni pokrytí desky kola. 

Touto operací lze zvýšit mez únavy u opracovaných kol aţ o 30 % a o 78 % u kol 

neopracovaných dodaných pouze s vyválcovanou neopracovanou deskou. 

   U náprav byla ověřena legovací strategie zaloţená na zpevnění feritické matrice jak u 

materiálu jakosti EA1N, tak u materiálu EA4T. Přilegováním V, popř. Ni u jakosti EA4T se 

dosáhlo asi 7 % zvýšení meze únavy v porovnání se standardně vyráběnou nápravou. 

Legování V však nelze doporučit u náprav jakosti EA1T, neboť takto zušlechtěné nápravy 

nesplní poţadavek normy EN 13261 na parametr vrubové citlivosti. To souvisí 

s mikrostrukturou vzniklou při krátkém kalení nápravy jakosti EA1T. 

   Technologii tepelného zpracování bylo doporučeno zúţit tolerance pevnosti ţelezničních 

náprav jakosti EA4T z původních normou navrţených 650–800 MPa na 730-800 MPa 

z titulu zajištění vyhovujících zkoušek meze únavy na redukovaných zkušebních tělesech 

průměru 10 mm. 

    Z porovnání technologií zpevnění povrchových vrstev nánosem Mo vrstvy, válečkováním 

povrchu nápravy, nebo indukčním kalením vychází nejlépe indukční kalení. Tato cenově 

stejně příznivá technologie zajistí ochranu celé nápravy a navíc vzhledem k hloubce 

prokalení umoţní i reprofilaci sedel kol bez nutnosti znovu indukčně kalit nápravu. 

Výsledné zvýšení meze únavy u této technologie je asi 90% oproti poţadavku normy, nebo 

min. 60 % zvýšení v porovnání s ostatními technologiemi zpevnění. 

   Mezi další výhody indukčního kalení patří zvýšení povrchové tvrdosti, coţ znemoţní 

zadření nápravy při lisování, rychlým ohřevem a ochlazením vyvození vysokých tlakových 

pnutí v povrchových vrstvách, které zabraňují vzniku krátkých únavových trhlin a jejich 

následnému šíření, a zvýšení meze únavy v povrchových vrstvách z titulu vyšší pevnosti. 
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