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Abstrakt 

            Tato diplomová práce se zabývá analýzou příčin vad kolejnic. Jedná se o rozsáhlé 

téma, kterému je nepřetržitě věnována náležitá pozornost. V této práci nebylo možno 

podrobně popsat všechny aspekty dané problematiky, proto byla pozornost zaměřena 

především na nejdůležitější a nejčastější příčiny vad kolejnic, z nichž mnohé vedou až 

finálnímu lomu.  

             Diplomová práce popisuje nejčastější a nejzávažnější faktory, které ovlivňují příčiny 

vzniku vad, případně následných lomů. Tyto faktory lze ovlivnit neustálou a pravidelnou 

kontrolou stavu kolejnic různými metodami. Při zpracování této práce bylo třeba zohlednit co 

možná nejvíce faktorů ovlivňujících rozvoj degradačních procesů. Mezi ty zásadní zcela 

určitě patří nápravové zatížení, intenzita provozu, hmotnost na nápravu, sklonové poměry 

tratě, klimatické vlivy, míra opotřebení nákolků vozidel a profilu kola, traťová rychlost 

v daném úseku tratě, četnost zastávek (brzdící a rozjezdové síly) a stáří kolejnic. V diplomové 

práci jsou uvedeny nejčastější typy vad kolejnic a jejich příčiny. Lomy kolejnic, které jsou 

v práci popsány, jsou zatříděny dle platných norem. V omezeném rozsahu jsou zde uvedeny i 

požadavky na mikrostrukturu používaných kolejnic, která se odráží v mechanických 

vlastnostech, specifikovaných v současných evropských normách. Experimentální část práce 

byla zaměřena na rozbor lomů kolejnic ze dvou sledovaných traťových úseků.   

 

Klíčová slova 
 

Vady, lomy, kolejnice, mikrostruktura, jakost, křehký lom, degradace. 

 

 

Abstract 
       This thesis is dealing with the causes of defects in rails. It is an extensive topic to which  

has continually been devoted  a pertinent attention. In this thesis it was not possible to 

describe in detail all the aspects of the subject, therefore an attention was paid to the most 

important and the most common causes of rail defects, many of which could lead to the final  

failure. 

       This thesis describes the most common and the most serious factors that affect the  

formation of defects or subsequent failure. These factors may be affected by ongoing and 

regular inspections of rails by a number of methods. In this work  factors exhibiting the strong 

effect on the development of degradation processes are discussed.  Among the most crucial  

factors definitely belong the axle load, frequency of traffic, slope of the track, climate 

conditions, the wheel flange wear rate and the wheel profile, permitted speed in a given track 

segment frequency of stops (braking and start-up power) and the  age of rails. In  the thesis 

the most common types of rail defects and their causes are discussed.  Described rail defects 

are classified according to the applicable standards. In a limited extent requirements on the 

rails microstructure are listed, which are reflected in mechanical properties specified in the 

current European standards. The experimental part of the thesis focuses on investigations on 

rail failures originating from two inspected track segments. 
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1. Úvod  
 
Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu příčin vad kolejnic a na faktory, které tyto 

příčiny zásadně ovlivňují. Mezi tyto faktory patří nápravové zatížení, intenzita provozu, 

hmotnost na nápravu, četnost zakřivení tratě (množství oblouků), poloměry pojížděných 

oblouků, sklonové poměry tratě, klimatické vlivy, míra opotřebení nákolků vozidel a profilu 

kola, traťová rychlost v daném úseku tratě, četnost zastávek (brzdné a rozjezdové síly) a stáří 

kolejnic. Jedním z velmi častých míst, kde se vyskytují lomy kolejnic, jsou vnější kolejnicové 

pasy v obloucích. V těchto místech dochází vzhledem k dynamice jízdy kolejových vozidel 

(odstředivé a dostředivé síly) k většímu namáhaní kolejnice. Toto namáhaní je komplikované 

i proto, že kolejové vozidlo neprojíždí v oblouku plynule. Jedná se o nestabilní pohyb, který 

se dá popsat pomocí obr.1 [12]. 

 

 
Obr.1  Schematické znázornění průjezdu kola (podvozku) v oblouku.[12] 

 

 

Kolejnice patří mezi nejintenzivněji namáhané části kolejového svršku. Její funkce spočívá ve 

vedení kolejového vozidla. Celý proces probíhá ve velmi malém místě, tzv. odvalu kola po 

kolejnici. Tento kontakt má eliptický tvar. Velikost zasažené oblasti závisí od hmotnosti 

vozidla, respektive hmotnosti na nápravu (v ČR max. 20 tun na nápravu) a od průměru a 

profilu kola.  

Kolejové vozidlo vytváří svou hmotností normálovou reakci a díky svému pohybu též tečnou 

reakci. Kolej je namáhána jak ohybem, tak otěrem, který je zvlášť intenzivní při rozjíždění a 

brždění vozidla, nebo nájezdu do oblouků, či na výhybky, křižovatky apod. Výpočet sil, které 

působí v daném místě, je velmi obtížný. 

Největší nebezpečí pro kolejnice je únavové poškození, které vzniká zejména z povrchových 

vad. Tyto lokality je nutné považovat za rizikové. Při únavové vadě na kolejnicovém svršku 

hrozí destrukce kolejnice, v horším případě právě v okamžiku projíždějícího vlaku, což má 

obvykle za následek značné ekonomické ztráty, nebo dokonce ohrožení lidských životů. Proto 

je nutné tomuto nebezpečí věnovat značnou pozornost a sledovat podmínky a faktory, které 

by mohly tato poškození iniciovat[21].  

Povrchové vady jsou normovány a jsou většinou charakteristické pro daný způsob namáhání.  

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin rozvoje degradačních procesů kolejnic 

v závislosti na zásadních faktorech, které tyto procesy ovlivňují. Typy vad a lomů kolejnic, 

které jsou v této diplomové práci popsány, jsou v provozu na železničních tratích 

provozovaných SŽDC.  
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1.1.  Vliv lomů kolejnic na provozování drážní dopravy 
 

Problematika lomů kolejnic, jejich vad a faktory, které tyto stavy ovlivňují je velmi rozsáhlá, 

proto je diplomová práci zaměřena pouze na částečné přiblížení dané problematiky. Je třeba 

zdůraznit, že v činnosti SŽDC je tomuto problému věnována náležitá pozornost [7]. Ta se 

projevuje zejména v neustálé a pravidelné kontrole stavu kolejnic, jak defektoskopicky tak i 

jinými moderními metodami. Soustavné sledování skutečného stavu železničních tratí 

vyžaduje nemalé finanční náklady, proto jsou pro tuto činnost nejvhodnější vysoce výkonné a 

rychlé kolejové diagnostické prostředky (např. defektoskopické vozy/vlaky) pro zjišťování 

únavových vad kolejnic, které jsou však kontrolně účinné pouze tehdy, došlo-li k určitému a 

zjistitelnému rozvoji vad. V mnoha případech se však jedná o vady, které již vyžadují určitá 

opatření, například i okamžitou výměnu kolejnice. Únavové vady kolejnic mají svůj prapůvod 

většinou v defektech vzniklých na pojížděné hlavě kolejnice. Efektivní a hospodárná strategie 

údržby se musí zaměřit na včasné zjišťování možného závadového stavu zařízení a to tak, aby 

bylo možné potenciální závady odstranit mechanickým opracováním, například broušením, 

frézováním nebo hoblováním hlav kolejnic [1].  
Tato měření, pozorování a evidence naměřeného stavu se provádí periodicky dle 

předepsaných časových harmonogramů. Všechna tato pozorování a statistika podléhá 

přísnému režimu kontrol a jejich vyhodnocování. Sebemenší porušení nebo vada kolejnice 

totiž může vést až k iniciaci lomu. Tato nežádoucí degradace materiálu ohrožuje bezpečnost 

provozování drážní dopravy, může způsobit nemalé škody na infrastruktuře dopravy a 

dokonce může způsobit i ztráty na lidských životech. I v případě, kdy nedojde k poškození 

infrastruktury nebo ztráty lidských životů, zcela určitě dojde k nemalému přerušení drážní 

dopravy, což je zejména v dnešní době velký problém. V tom případě není plněna dodávka 

materiálu nebo je narušeno plnění jízdního řádu. Nelze opomenout ani nemalé finanční 

náklady, kterých je třeba na likvidaci škod způsobených mimořádnou událostí v důsledku 

lomu kolejnice.  

 

 

1.2.  Faktory ovlivňující degradační procesy v kolejnici 

 
Degradační procesy v materiálu kolejnice vznikají vlivem několika zásadních faktorů. Je třeba 

si uvědomit základní typy namáhání kolejnice[13]: 

 

Traťové odpory 

 odpor ze zakřivení koleje, 

 odpor ve stoupání, 

 odpor při jízdě v tunelu. 

 

Jízdní odpory 

 valivé tření mezi kolem a hlavou kolejnice, 

 tření čepů náprav v loži, 

 odpor prostředí. 
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Odpor ze zakřivení koleje 

 

Způsobuje ho: 

 

 tření mezi jízdními plochami, okolky a hlavou kolejnice, 

 silami působícími změnu směru pohybu, 

 vlastní odpor vozidla nebo vlaku. 

 

Velikost závisí na: 

 

 velikost poloměru oblouku, rozchodu koleje, na jeho rozšíření a tolerancích; 

      převýšení koleje a stavu železničního svršku, 

 vlastní konstrukci vozidla, tj. na rozvoru, na počtu a uložení náprav, 

na velikosti poloměru kol a stavu obručí, 

 rychlosti a hmotnosti vozidla. 

 

Odpor ze stoupání 

 

Je vyjádřen sklonem trati v ‰, tedy převýšení na jeden kilometr. Odpor ze stoupání je 

překonáván zvýšeným výkonem hnacích vozidel a tím dochází i ke zvýšení adhezních sil. 

Tyto síly mají za následek tendenci ke zvýšenému opotřebení kolejnic[13]. 

 

Odpor při jízdě v tunelu 

 

Při průjezdu tunelem – zvlášť jednokolejným – se vytlačuje sloupec vzduchu, který nemá 

možnost úniku jako na širé (volné) trati a způsobuje mohutné víření. Tím se zvětšuje odpor 

vlaku. K dalšímu – zdánlivému – zvýšení odporu vozidel dochází jednak zhoršením 

adhezních poměrů (i poklesem tažné síly hnacích vozidel u motorové trakce vzhledem ke 

zhoršené jakosti spalování pro menší obsah kyslíku – platí jen pro delší tunel). V tunelu se 

proto snižuje sklon trati. U SŽDC se snižuje stoupání trati v tunelech delších než 100 m o 0,2 

%. Tímto je odpor tunelu respektován[13]. 

 

 

Na kolejnici jsou kladeny především tyto nároky: 

 

 odolnost proti únavě, 

 odolnost proti otěru – opotřebení vlivem ojetí kolejnice, 

 odolnost proti ohybu, 

 vysoká mez pevnosti v tahu, 

 tvrdost. 
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Ze všech výše uvedených údajů lze stanovit základní faktory, které ovlivňují degradační 

procesy v kolejnici, vady a lomy nebo jejich iniciaci: 

 

 zakřivení kolejnice (oblouky), 

 četnost těchto zakřivení (obloukovitá trať nebo rovinná trať), 

 sklonová náročnost tratě, 

 míra zatížení tratě ve vztahu k hmotnosti na nápravu, 

 míra zatížení tratě ve vztahu k četnosti vlaků, 

 klimatické podmínky, 

 stáří kolejnice, 

 míra ojetí nákolků kolejových vozidel,  

 plochá kola. 

 

 

2.  Cíl práce 
 

 

Cílem předkládané diplomové práce bylo provést rozbor základních faktorů, které ovlivňují 

rozvoj degradačních procesů v kolejnici. V úvodní části je pozornost zaměřena na teoretický 

rozbor, v rámci experimentální části byl proveden rozbor lomových ploch kolejnic, 

porušených ve sledovaném úseku. Sledovaný úsek byl specifický množstvím zakřivení tratě 

(oblouky), značným převýšením, zatížením, stářím kolejnic a klimatickými podmínkami.  

 

 

 

3. Teoretický rozbor 

 

 
3.1.  Vztah kolo-kolejnice 

 
Vzájemný vztah vozidla a koleje byl a patrně stále je, kromě vedení v obloucích koleje, 

vnímán jako problém odezvy jízdy po koleji v jejích účincích na skříň vozidla a cestující. 

Takovéto chápání u té části odborné veřejnosti, která je profesně spojena s provozem vozidel, 

vedla k posuzování „chodových“ vlastností vozidel zpravidla při prototypovém řízení jízdní 

zkouškou na vybrané koleji, porovnáním se stanovenými kritérii. Jednalo se přitom 

samozřejmě o zkoušení vozidla v novém stavu. V provozu potom mělo být vozidlo udržováno 

ve stavu, který byl stanoven předpisy, jejichž ustanovení zpravidla vycházela z doporučení 

výrobce, nebo ze zkušeností. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že v souvislosti s „chodovými“ 

vlastnostmi se jednalo o problematiku údržby pojezdové části vozidel. Stále více omezované 

prostředky na údržbu vozidel a bohužel nejen ty, vedly ke stavu, že v mnohých případech 

nebyla ustanovení předpisů údržby respektována [2]. Často z toho důvodu, že jejich znění 

nebylo pro další provoz vozidel vždy jednoznačné. Skutečné „chodové“ vlastnosti, které se od 

vlastností zjištěných při zkouškách velmi často lišily, samozřejmě, že směrem k horšímu, byly 

připisovány, mírně řečeno, neuspokojivému stavu kolejí. 
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U druhé části odborné veřejnosti, která se zabývá stavbou a údržbou koleje, byl vzájemný 

vztah s vozidly vnímán spíše z pohledu možností dosáhnout udržení provozu při trvale 

omezovaných a minimálních časových a finančních nákladech. Geometrická poloha koleje 

byla udržována podle ustanovení normy ČSN 736360, která v provozu umožňovala při 

chápání odchylek od její jmenovité polohy, uváděných jako “nemá být větší než”, značnou 

benevolenci. Kolej, uváděnou do provozu po větších opravách na hranici stanovených 

odchylek, potom vozidla velmi rychle degradovala svými pochopitelně zvýšenými silovými 

účinky.  

To vyvolávalo další a častější potřebu zásahu údržby do koleje. „Špatná“ kolej přitom není 

jenom vozidly intenzivněji destruována, nýbrž je i příčinou rychlejší degradace parametrů 

vozidel [2]. 

 

Vzájemný vztah mezi vozidlem a kolejí se především v příčném směru odvíjí od stanovených 

a samozřejmě i provozovaných geometrických charakteristik obou komponentů, tedy 

železničního dvojkolí a koleje. V procesu vývoje železniční dopravy už v minulém století 

byly ve vzájemné spolupráci vzdělaných techniků vytvořeny základní rozměry obou 

komponentů, které byly důležité pro vedení vozidla kolejí nejen na přímé, ale také v 

obloucích a zejména ve výhybkách [2].  

 

Bylo tak postupně rozhodnuto:  

 

a) u koleje o:  

  definici a hodnotě rozchodu koleje v přímé části, obloucích a výhybkách, (1435 mm), 

  tolerancích v rozchodu a jejich změnách podél dráhy, 

  tolerancích v křivosti oblouků, 

  vzájemné výškové poloze kolejnicových pásů a jejích tolerancích v přímé části koleji  

             a obloucích, 

 přesné definici kolejových útvarů jako jsou přechodnice, vzestupnice, komponenty 

výhybek, 

 definici tvaru hlav kolejnicových pásů vypuklého charakteru.  

 

b) u dvojkolí o:  

 umístění okolků mezi kolejnicovými pásy, 

 hodnotě rozkolí, tedy vzájemné vzdálenosti vnitřních čel kol a jeho tolerancích  

             (1360 mm), 

 rozchodu okolků nového dvojkolí, tedy předpokládané maximální vzájemné,  

             vzdálenosti vnějších čel okolků měřené 10 mm pod styčnou kružnicí (1426 mm), 

 tloušťce a výšce okolků v novém stavu jízdního obrysu i o jejich mezních provozních 

hodnotách, 

 definici tvaru jízdního obrysu dvojkolí, tedy o tvaru plochy, jejímž prostřednictvím se 

kola valí po kolejnicích i o tvaru okolku, jímž je omezován příčný pohyb dvojkolí 

vůči koleji a zajišťován průjezd výhybkami  (do tohoto tvaru se dvojkolí upravuje při 

výrobě i následných reprofilacích), 

 průměrech kol železničních dvojkolí a jejich rozdílu na jedné nápravě. 
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Všechny z uvedených parametrů dvojkolí byly odvozeny především s ohledem na zajištění 

průjezdnosti výhybkami jak z hlediska spolehlivosti vedení vozidla, tak i z hlediska 

minimalizace opotřebení jejich dílů. Je proto pochopitelné, že jakákoliv změna, k níž může 

vývoj v té či oné oblasti dospět, musí být oběma složkami železniční dopravy pečlivě 

posuzována [3].  

 

Hodnocení problematiky geometrického vztahu dvojkolí a koleje z pohledu 

uplynulých let vývoje.  

 

 rozdíl v rozchodu koleje a dvojkolí záměrně vytvořil možnost určité pohyblivosti dvojkolí 

vůči koleji v rámci tzv. rozchodového kanálu,  

 profily hlav kolejnic se ustálily na téměř shodném tvaru až na nevýznamné odchylky šířky 

podle jejich hlavních parametrů (hmotnost na běžný metr, výška, šířka paty),  

 kolejnice byly a jsou ukládány s určitým úklonem vůči rovině pražců (1:20, 1:40, 1:∞),  

 jízdní obrys dvojkolí byl původně tvořen dvojitou kuželovou plochou 1:20/1:10 nebo 

1:40/1:20. Tento tvar zajišťoval na přímé koleji samočinné středění dvojkolí kolem 

polohy odpovídající stejným průměrům obou kol, a to u zcela volného dvojkolí 

kinematickým vynucením tzv. sinusového pohybu v rámci vůlí v rozchodovém kanálu 

koleje. V případě malého rozdílu v průměrech obou kol (do 0.5 mm) si dvojkolí totiž 

samo novou centrovanou polohu vytvořilo. Při jízdě oblouky se příčným posunutím 

nabíhajícího dvojkolí k vnějšímu kolejnicovému pásu a významným rozšířením rozchodu 

koleje vytvořil určitý rozdíl v okamžitých poloměrech kol valení po koleji, který je pro 

průjezd obloukem potřebný,  

 vytvářený rozdíl v poloměrech kol při jízdě oblouky byl nedostatečný pro většinu 

poloměrů oblouků, což bylo příčinou značného opotřebení okolků i jízdní plochy,  

 o výše uvedeném fenoménu vedení dvojkolí kolejí rozhodovalo jenom samotné dvojkolí 

kuželovitostí své jízdní plochy bez ohledu na nepřesnosti tvaru profilů hlav kolejnic, na 

jejich úklon, na rozchod koleje,  

 dvojkolí, vázané významně tuhou vazbou k rámu vozidla a vystavené setrvačným silám a 

momentům při reálných rychlostech jízdy, bylo nuceno ke klouzavým pohybům po 

kolejnicích spojeným se vznikem skluzových sil, jejichž účinkem se vlnivý pohyb v koleji 

tlumil,  

 s dotykem kuželové plochy kola s vypouklým povrchem hlavy kolejnice byl spojen vznik 

malé kontaktní plošky s vysokou koncentrací namáhání, s plastickými deformacemi a 

opotřebením jízdní plochy,  

 uvedeným opotřebováváním jízdního obrysu se významně měnily podmínky vedení 

dvojkolí kolejí v přímé koleji i v oblouku koleje, což bylo příčinou velmi odlišných 

(zhoršených) „chodových“ vlastností proti stavu při zkoušení vozidla s kuželovým 

jízdním obrysem.  

 

 

Postupná změna tvaru jízdní plochy se s kilometrickým proběhem velké části vozidel na 

kolejích, charakterizovaných úklonem kolejnic, stabilizovala do určitého křivkového tvaru. Po 

letech výzkumu tento poznatek vyústil například u německých drah do návrhu tzv. 

opotřebeného jízdního obrysu S 1002 UIC-ORE, jehož tvar byl přenesen ze statisticky 

vyhodnoceného opotřebeného jízdního obrysu na kolejích DB s úklonem kolejnic 1:40 [2]. 
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Cílem tohoto návrhu bylo docílit podstatně vyšších kilometrických výkonů dvojkolí bez 

potřeby reprofilace, zlepšení vodicích vlastností v oblouku a zvýšení bezpečnosti proti 

vykolejení (úhel sklonu okolku opotřebeného je větší než určoval kuželový obrys). 

Konstrukce pojezdů byla již tomuto tvaru jízdního obrysu přizpůsobena tak, aby vozidla 

vykazovala požadované kvalitní „chodové“ vlastnosti při rychlostech tehdy provozovaných tj. 

do 200 km/h.  

 

Stupeň poznání a možnosti měřicí techniky pokročil tak, že je možné velmi podrobně hodnotit 

i kontaktní poměry mezi dvojkolím a kolejí v jejich reálném tvaru zejména po stránce 

geometrických charakteristik, které jsou pro vedení vozidla kolejí určující. Lze bez nadsázky 

konstatovat, že přínos nové měřicí a výpočetní techniky znamenal pro tuto problematiku 

obdobnou změnu, jako kdysi pro medicínu rentgen. Již v dřívějších publikacích [2, 3] byly 

definovány zmíněné charakteristiky, a to:  

 

 ekvivalentní kuželovitost v závislosti na amplitudě yo vlnivého pohybu dvojkolí v koleji,  

 delta-r funkce jako rozdíl poloměrů okamžitých valivých kružnic kol v závislosti na 

příčném vychýlení yd dvojkolí z centrované polohy v ose koleje,  

 tangens-gama funkce jako rozdíl hodnot tangent úhlů dotykových rovin kol s 

kolejnicemi (nebo normál k těmto rovinám) opět v závislosti na příčném posuvu yd 

dvojkolí z osy koleje.   

 

 

 

Poznámka: Z bodů 2 a 3 vyplývá, že v provozu se může stát, že účinkem obou funkcí 

kontaktní geometrie (pokud jsou nesymetrické) může být dvojkolí současně středěno kolem 

dvou poloh v ose koleje, což vede zajisté k neklidu dvojkolí a ke zhoršení „chodových“ 

vlastností vozidla a ke zvýšení opotřebení jak jízdních ploch kol, tak i hlav kolejnic [4].  

 

Protože se vzájemný vztah dvojkolí a koleje velmi důležitou měrou uplatňuje na „chodových“ 

a vodicích vlastnostech pojezdů vozidel, je nutné si uvědomit, že k dosažení cíle, tedy ke 

zvětšenému kilometrickému výkonu vozidel a sníženým nákladům na údržbu vozidel i tratí, 

vede jedině důsledné dodržování těch rozměrových parametrů koleje a dvojkolí, které 

ovlivňují uvedené charakteristiky vztahu této dvojice. Přitom hodnoty těchto charakteristik 

závisí na : 

 vztahu ke konkrétní koleji, na jejich vzájemných odlišnostech u jednoho dvojkolí 

vzniklých buď při výrobě (reprofilaci), nebo provozním nesymetrickým opotřebením. 

Tyto odlišnosti vytvářejí nesymetrii v charakteristikách kontaktní geometrie,  

 rozchodu dvojkolí (okolků), tedy na hodnotě rozkolí a tloušťkách okolků, protože s 

růstem této hodnoty roste λekv , delta-r funkce i tangens-gama funkce a dvojkolí je silněji 

středěno, má tendenci zvyšovat frekvenci vlnivého pohybu zkracováním její délky vlny. 

To za určitých podmínek ve vazbě dvojkolí k rámu např. podvozku může vést k 

nežádoucímu velmi neklidnému až k tzv. nestabilnímu pohybu dvojkolí, 

 na rozdílu v poloměrech kol, který způsobuje v obou charakteristikách kontaktní geometrie 

nesymetrii ovlivňující středění dvojkolí v koleji a zvyšuje hodnotu λ
ekv

. Důsledek je stejný jako v 

předchozím,  
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 na rozchodu koleje tak, že záporné tolerance rozchodu zvětšují hodnoty výše uvedených 

charakteristik kontaktní geometrie zmenšením rozchodového kanálu koleje se stejnými 

důsledky jako má zvětšení rozchodu dvojkolí,  

 na tvarech profilů hlav kolejnic včetně jejich úklonu a vzájemné symetrie, neboť 

jejich poloha vzhledem k rovině kolejnicových pásů stejnou měrou jako jízdní obrysy 

určují všechny charakteristiky kontaktní geometrie dvojkolí-kolej.  

 

Lze tedy konstatovat, že na kolejích s velmi dobrou kvalitou, o níž může být na 

modernizovaných úsecích tratí SŽDC řeč, nemají vozidla při dnes provozovaných rychlostech 

důvod k neklidnému chodu. Pokud k němu dochází, pak především proto, že technický stav 

jejich pojezdu neodpovídá podmínkám, pro které byla tato do provozu odsouhlasena [5]. 
 

 

 

3.2.  Namáhání kolejnice 

 

 
Kolejnice patří mezi nejdražší a nejintenzivněji namáhané části kolejového svršku. Její funkce 

spočívá ve vedení kolejového vozidla. Celý proces probíhá ve velmi malém místě, tzv. odvalu 

kola po kolejnici. Tento kontakt má eliptický tvar. Velikost zasažené oblasti závisí od 

hmotnosti vozidla (v ČR max. 20 tun na nápravu) a od průměru a profilu kola.  

Kolejové vozidlo vytváří svou hmotností normálovou reakci a díky svému pohybu též tečnou 

reakci. Kolej je namáhána jak ohybem, tak otěrem, který je zvlášť intenzivní při rozjíždění a 

brždění vozidla, nebo nájezdu do oblouků, či na výhybky, křižovatky apod. Výpočet sil, které 

působí v daném místě, je velmi obtížný[21].  

 

3.2.1 Posuzování únosnosti kolejnic 

 

Jednotlivé tvary kolejnic umožňují rozdílné zatížení koleje vozidly a tedy rozdílnou traťovou 

třídu zatížení se související (přidruženou) rychlostí.  Výběr tvaru kolejnic musí zohlednit 

provozní zatížení koleje, traťovou rychlost a koncepční dokumenty SŽDC [6]. 

Únosnost železničního svršku se posuzuje podle únosnosti kolejnic a jazyků. K tomu účelu je 

třeba v konkrétních případech vyšetřit jejich namáhání za daných nebo předpokládaných 

podmínek provozu. O únosnosti výhybek rozhodují jazykové kolejnice, které se posuzují v 

části tvořené jazykovým profilem v místě bez opracování. Při výpočtu únosnosti kolejnic a 

jazyků se vychází z předpokladu pružného uložení kolejového roštu. K tomuto systému 

uložení jsou vztaženy okrajové podmínky výpočtu [6]. Výsledná hodnota mechanického 

napětí v kolejnicovém pásu je součtem účinků zatížení, teplotního rozdílu a vlastního napětí 

vznikajícího při výrobě. K tomu je třeba v kolejnicích v oblouku s poloměrem R < 1000 m 

uvažovat ještě 25 % hodnoty napětí ze zatížení, které je způsobeno silovým působením 

v zakřivené koleji [6]. 
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3.2.2.  Únavové poškození 

 

Největší nebezpečí pro kolejnice je únavové poškození, které vzniká zejména z povrchových 

vad. Tyto lokality je nutné považovat za rizikové. Vzhledem k tomu, že při únavové vadě na 

kolejnicovém svršku hrozí destrukce kolejnice, v horším případě právě v okamžiku 

projíždějícího vlaku, což má obvykle za následek značné ekonomické ztráty, nebo dokonce 

ohrožení lidských životů. Proto je nutné tomuto nebezpečí věnovat značnou pozornost a 

sledovat podmínky, které by mohly tato poškození iniciovat[21]. 

Na kolejnice jsou využívány oceli s obsahem uhlíku okolo 0,6-0,9 hm. % C. Materiál musí 

splňovat zejména vyšší mez pevnosti v tahu, vyšší tvrdost, vyšší odolnost proti materiálové 

únavě a v neposlední řadě i přijatelnou cenu, jelikož spotřeba materiálu je vysoká (okolo 45 

kg/m kolejnice). Kolejnice musí pracovat za jakéhokoliv počasí, proto je vyžadována také 

nízká tranzitní teplota. Pro více namáhané úseky kolejí, jako jsou výhybky, srdcovky apod. 

jsou používány oceli legované Cr a Mn nebo Si. Běžně používané oceli pro kolejnice mají 

perlitickou strukturu[2].  

 

Nejnovějším trendem je výroba bainitických ocelí, které naráží na některé problémy spojené 

zejména s vysokým stupněm opotřebení. To je zapříčiněno jemnými karbidy rozptýleným ve 

feritu, které se bez speciálních opatření snadno vylamují [8].  

V současné době byl vyvinut nový materiál pro srdcovky a jiné více namáhané součásti 

kolejového svršku. Jedná se o mikrolegovanou ocel s bainitickou strukturou s chemickým 

složením uvedeným v tabulce 1. 
 
           

 

Tabulka1 Chemické složení mikrolegované bainitické oceli, [8] 

C Mn Si Pmax Smax Cr Ni Mo Timax Al  B 
0,18/0,21 1,4/1,7 1,1/1,3 0,01 0,01 1,4/1,6 0,5/0,8 0,45/0,55 0,03 0,01/0,003 0,0025/0,005 

 

 

 

 

3.2.3.   Kontaktní únava 

 

Velmi obtížnou oblastí je zvládání kontaktní únavy. Mezi potenciálními zlepšeními je 

používání kolejnicových ocelí vyšší jakosti odolávající vzniku únavových trhlin a modifikace 

vypružení vozidel pro snížení primární příčné tuhosti. Předpokládá se, že kolejnicové oceli 

vyšší jakosti - pro tuto studii definované jako kolejnice s tepelně zpevněnou hlavou a 

kolejnice tepelně zpracované z válcovací teploty s hodnotami tvrdosti obecně kolem 350 

stupňů Brinella nebo vyššími - budou mít největší potenciál na nejzatíženějších, 

nejrychlejších a z hlediska údržby náročnějších tratích [9]. Rozměr kontaktní plochy činí 

pouze několik  a na plochu působí značné střídavé namáhání, jež způsobuje stálou 

plastickou deformaci mikrostruktury hlavy kolejnice. Tento efekt je znásobován například 

prokluzy kol železničních vozidel. Prvním důsledkem tohoto zatěžovacího stavu je nutnost 

zpevnit povrchové vrstvy hlav kolejnic [9]. 
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Oproti výchozímu stavu se tvrdost povrchové vrstvy signifikantně zvyšuje. Trvale vedou tyto 

opakující se deformační procesy k výrazným změnám struktury. Následně dochází k únavě 

dotčené vrstvy materiálu a vzniku osnovy jemných trhlin. Zmíněný proces je označován jako 

únava způsobená valivým pohybem kol (něm. Rollkontaktermüdung, angl. Rolling Contact 

Fatigue/RGF). Pro zmíněné trhliny, projevující se na pojížděné hraně/ploše hlavy kolejnice, 

se etabloval pojem „headcheck“. Neustálé zatížení tratí železničním provozem urychluje 

rozvoj vady a současně může vlhkost proniklá do trhlin znásobovat jejich šíření. Trhliny 

pronikají zpočátku do hlavy kolejnice pod relativně plochým úhlem cca 250° (vůči povrchu). 

Rozsah skutečného rozvoje trhlin nelze, ani s pomocí jejich vizuálně zjevných délek, v zásadě 

vůbec odhadnout (obr. 3). Navíc od určitého stádia rozvoje jsou trhliny náchylné se při dalším 

rozvoji „hromadit“ pod úrovni pojížděné plochy hlavy kolejnice, což může v konečném stádiu 

vést k výlomu materiálu kolejnicové hlavy. Teorie průjezdu vozidla obloukem vychází z toho, 

že primární příčná tuhost má přímý vztah k výskytu a závažnosti kontaktní únavy a 

opotřebení kol a kolejnic. V této analýze byly odhadnuty změny v mechanizmu poškozování 

na základě hodnot indexu opotřebení, vypočítaných pro různé hodnoty primární příčné 

tuhosti[1]. 

 

Nejlépe prozkoumaný mechanismus degradace kolejnic je ojíždění. Ojíždění odejímá materiál 

z povrchu kolejnice. Mikrostruktura pod povrchem je charakterizována měnícím se 

množstvím lamelových struktur orientovaných ve směru místního skluzu kola na kolejnici. 

Tento směr struktury se vztahuje k nárůstu tvrdosti, přičemž hloubka této za studena zpevněné 

vrstvy se mění v závislosti na namáhání, kontaktních podmínkách a vlastnostech 

materiálu[10]. 

 

 

 

3.3.  Tvary a parametry kolejnic používaných u SŽDC  
 

 

Základním kolejnicovým materiálem je ocel jakosti R260 (starší označení 900 A, 95 ČSD - 

Vk). Kolejnice [17] z této oceli zpravidla vyhovují i pro koleje vybrané železniční sítě podle 

výnosu „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky" č.j. 

3790/05-0P. Kolejnice se zvýšenou odolností proti otěru (legované nebo tepelně zpracované) 

se použijí jen v případech extrémního ojíždění, a to po předchozím souhlasu SŽDC OTH. V 

případě udělení souhlasu musí být jejich použití zejména s ohledem na obtížnou svařitelnost 

pečlivě evidováno [19].  

Označení tvarů kolejnic S 49 a UIC 60 se vztahuje rovněž na kolejnice 49 E1 a 60 E2, resp. 

60 E1 (není-li uvedeno jinak) [6]. 

Nové kolejnice je nutno zvlášť sledovat během jejich záruční doby [6]. 

S rozvojem železniční dopravy, provázeným zvyšováním rychlostí a hmotnosti na nápravu, 

rostou nároky na kvalitu součástí železničního svršku. Vady kolejnic a jazyku výhybek, 

zjišťované v provozu, je nutno jednotně a jednoznačně klasifikovat pro stanovení příčin a 

vhodných provozních opatření. Jednotnost klasifikace je podmínkou statistického zpracování, 

využitelného pro dlouhodobé plánováni opravných prací i nutná opatření ve výrobě. Katalog 

vad, obsažených v předpisu SŽDC S 67 „Vady a lomy kolejnic“, vychází z doporučení a 

vyhlášek UIC.  
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Kolejnice jsou v koleji uloženy zpravidla v úklonu 1:40 nebo 1:20. Ve výhybkách, kolejových 

křižovatkách, kolejových spojkách, na točnách a přesuvnách jsou kolejnice uloženy zpravidla 

bez úklonu. Přechod z úklonu 1:20 do polohy bez úklonu se zřizuje při použití přechodových 

podkladnic s úklonem 1:40 a 1:80 podle příslušných vzorových listů zpravidla v kolejích 

přiléhajících k uvedeným konstrukcím. Přechod z úklonu 1:40 do polohy bez úklonu se 

zřizuje obdobně s použitím přechodových podkladnic 1:80. Přechod z úklonu 1:20 do 1:40 se 

zřizuje přímo bez zvláštní úpravy. 

Pokud je vzdálenost mezi koncovými (počátečními) styky výhybek, a výhybkových 

konstrukcí bez úklonu kolejnic menší než 25 m při rychlosti V ≤ 90 km/h nebo menší než 40 

m při rychlosti V > 90 km/h, kolejnice se zde ukládají bez úklonu nebo s úklonem. Základní 

délka kolejnic pro stykovanou kolej je 25 m u tvaru UIC 60 a S 49, 25 m a 20 m u tvaru R 65. 

Použití odlišných délek kolejnic je dovoleno u přejezdů, na mostech, v tunelech, u přípojných 

kolejových polí u výhybek a kolejových křižovatek, na přechodu z nové koleje na starou 

kolej, u koleje s vystřídanými kolejnicovými styky a u užitých kolejnic. Tyto kolejnice musí 

být nejméně 12,5 m dlouhé. 

Kolejnice starších tvarů je dovoleno ponechat v jejich původní délce. Při novém použití 

výzisku těchto kolejnic pro opravy nebo rekonstrukce kolejí mají být pro stykovanou kolej 

upraveny na délku 25 m. Pro zřizování BK se používají kolejnice základní délky a kolejnice 

standardně vyráběné ve větších délkách (36, 75, 108 a 120 m). Kolejnice jiné než standardně 

vyráběné délky mohou být použity jen po projednání se správcem trati. Kolejnice kratší než 

základní délky (tzv. diverze) smějí být použity jen v souladu s interními předpisy SŽDC[6]. 

 

Nejkratší délky kolejnic, které je dovoleno prozatímně vložit do hlavní koleje, jsou:   

 

1. 3 m na tratích s rychlostí V≤ 60 km/h (RP 0)  

 

2. 5 m na tratích s rychlostí 60 km/h < V ≤ 80 km/h (RP 1)  

 

3. 7,5 m s rychlostí 80 km/h < V ≤ 120 km/h (RP 2) 

         

Na tratích s vyššími rychlostmi (V > 120 km/h) se vloží kolejnice základní délky nebo se sníží 

rychlost. V hlavních a předjízdných kolejích 1. až 4. řádu je nutno použít přechodové 

kolejnice zhotovené stykovým svařováním (dílenským) kolejnic obou tvarů, pouze v případě 

přechodu z kolejnice R65 na kolejnici 60 E2 (60 E1) se připouští v hlavních a předjízdných 

kolejích 1. až 4. řádu s rychlostí do 60 km/h včetně (RP 0) podle rozhodnutí přednosty ST 

zhotovit přechodový svar termitovým svařováním. V tomto případě musí být přechodový svar 

podrobně zkontrolován nejdéle do 1 týdne po zhotovení, dle interních předpisů SŽDC. 

Přechodové kolejnice, vkládané do hlavní koleje, musí být dlouhé nejméně 12,5 m, v 

ostatních kolejích 10 m. Ve staničním zhlaví musí být délka přechodových kolejnic nejméně  

4 m. Vzdálenost přechodového svaru od bližšího konce přechodové kolejnice musí být 

nejméně 1,5 m a při vložení přechodové kolejnice do oblouku o poloměru menším než 300 m 

nejméně 3 m. V ostatních kolejích je možno v místě přechodu zhotovit přechodový svar 

termitovým svařováním. Přechodový svar musí být vždy zhotoven podle postupu svařování 

odsouhlaseného SŽDC OTH (do 30.6.2008 ČD). Přechodové svary zhotovené termitem, 

vyjma výše uvedeného případu, je možno použít v hlavních a předjízdných kolejích 1. až 4. 

řádu pouze po dobu stavby [6]. 
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V odůvodněných případech se mohou použít přechodové spojky s tímto omezením: 

 u spojek UIC 60/S 49, UIC 60/T, R 65/S 49, R 65/T, T/Xa v hlavních a  

předjízdných kolejích pouze v RP 0 na dobu nejdéle 14 dnů, 

 u spojek T/A, A/Xa bez omezení, 

 u spojek S 49/T a UIC 60/R 65 se doba použití nestanovuje, přípustná je však 

rychlost pouze do 120 km/h ( RP 0, RP 1, RP 2). 

Na každé kolejnici musí být ve vzdálenostech nejvíce 4 m na stojině vyválcovány znaky v  

tomto  pořadí: 

 

1. značka výrobce,  

2. symbol třídy oceli, 

3. poslední dvojčíslí roku výroby, 

4. tvar kolejnice (60E2, 49E1, R 65) 

 

Na opačné straně stojiny kolejnice než válcované znaky musí být ve vzdálenosti max. po 5 m 

za tepla vyraženy znaky, vyjadřující číslo tavby potřebné pro identifikaci kolejnice pro 

případné reklamace. 

Kolejnice podle TPD 202-30-07 se vyznačují m.j. šíře kontrolovaným chemickým složením 

oceli, lepší vertikální a horizontální přímostí a omezením tloušťky měkké oduhličené 

povrchové vrstvy. 

Z hlediska odchylek průřezu kolejnice jsou rozeznávány třídy profilu X a Y. Třída X je 

určena pro koleje s traťovou rychlostí > 160 km/h, třída Y pro koleje s traťovou rychlostí ≤ 

160 km/h. 

Z hlediska odchylek v přímosti kolejnic jsou rozeznávány třídy přímosti A a B. Třída A je 

určena pro koleje s traťovou rychlostí > 160 km/h, třída B pro koleje s traťovou rychlostí  

≤ 160 km/h. 

Třídu profilu a třídu přímosti je nutno uvést v objednávce. Kolejnice s přímostí třídy A se 

označují zeleným pruhem šířky 40 mm na horní ploše paty každé kolejnice. Pruh délky 200 

mm je situován na pravé straně paty při pohledu od čela kolejnice, ve vzdálenosti 100 mm od 

čela. Kolejnice s jiným značením (například kolejnice původně určené pro jiného zákazníka) 

se smějí použít pouze se souhlasem SŽDC OTH. 

Při stanovení statických veličin kolejnic a jazykových kolejnic musí být přihlédnuto k 

největšímu srovnanému výškovému ojetí hlavy. Přitom se neuvažuje oslabení průřezu 

mechanického původu v místě dosedání spojek na hlavu a patu kolejnice[6]. 

 

 

 

                                                                                                                                 

3.4. Zatřídění vad a lomů 
 

Vady, poškození a lomy jsou zatříděny do číselného kódu. Kód označuje vady třímístným 

nebo čtyřmístným číslem [7]. Vada, která je označena tečkou za třetí číslicí a čtvrtou 

doplňkovou číslicí, má stejný původ (příčinu) nebo charakter (např. lom), má však odlišný 

průběh (směr) nebo umístění. Pro správné zatřídění vad je rozhodující první číslice číselného 

kódu, její význam je uveden v tabulce 2. 
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                              Tabulka 2 Číselní kódy vad, poškození a lomů[7] 

 

1.číslice Význam 

1 Vady na konci kolejnice 

2 Vady ve střední části kolejnice 

3 Vady způsobené poškozením kolejnice 

4 Vady svaru a návaru 

5 Skryté vady jazyků výhybek 
    

 

Vady se mohou nacházet na koncích kolejnic, uprostřed délky kolejnic nebo v oblasti svaru: 

       

       a)  konec kolejnice -  rozumí se část kolejnice, která je kryta spojkou (pouze 

             u stykované koleje); 

       b)  střední část kolejnice - celá délka kolejnice mezi jejími konci, resp. 

             oblastmi svaru; 

       c)  oblast svaru - část kolejnice, vymezená oboustranně od středu svaru svislé osy) 

  délkou 10 cm, celkem 20 cm. Každá vada, která se projeví v této oblasti, se 

  označuje jako vada svaru. 

 

Všechny běžně se vyskytující vady a lomy kolejnic jsou podle předchozích zásad zatříděny do 

katalogu v kapitole 3.4.1. V kapitole 3.4.1. jsou rovněž uvedeny skryté vady jazyku výhybek, 

zjištěné nedestruktivní zkouškou. Každý druh vady obsahuje charakteristické vyobrazení vady 

a rámeček, v němž jsou základní údaje o příslušné vadě, např. v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

                        Tabulka 3  Číselné kódy vad[7] 
 

1. 2. 3.  

113    

213 

B (A) 

B (A) 

Popis vady 

    

 

                       Sloupec 1. obsahuje číselný kód vady. 

                       Sloupec 2. obsahuje kategorii vady. 

                       Sloupec 3. obsahuje popis vady. 

 

 

 

 

 

3.4.1.  Kategorizace vad 

 

Vady, uvedené v této kapitole jsou z hlediska jejich závažnosti zařazeny do čtyř kategorií. 

Každé kategorii je přiřazeno takové opatření na trati, které je nutné učinit k zajištění 

bezpečného provozu. 
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Kategorizace vad je uvedena v tabulce 4. 

 

 

              Tabulka 4  Kategorizace vad[7] 

 

Kategorie vady Opatření 

A bezodkladné odstranění výměnou součásti 

nebo opravou vadného místa 

B odstranění výměnou či opravou v krátké lhůtě 

 

C odstranění výměnou či opravou v rámci udržovacích 

(opravných) prací 

 

D zvýšené pozorování 
  

 

 

Vady kategorie A 

 

 

Vady kategorie A  - bezodkladné odstranění - se posuzují z hlediska jejich nebezpečí pro 

provoz: 

 

a) kolej nesjízdná - nebezpečí vykolejení v případě lomu celým průřezem nebo 

      výlomu části kolejnice či jazyka výhybky - je nutné kolej nebo výhybku  

      okamžitě vyloučit z provozu 

 

b) kolej sjízdná  - bezpečnost provozu musí být zajištěna např. zavedením pomalé 

jízdy, případně i střežením vadného místa. 

 

 

 

Vady kategorie B 

 

Vady kategorie B - odstranění v krátké lhůtě - je nutné odstranit ve lhůtách dle tabulky 5. Do 

doby odstranění vady musí být zajištěno zvýšené pozorování. Podle charakteru vady a 

místních podmínek musí být případně zavedena pomalá jízda.  

 

 

 

Vady kategorie C 

 

Vady kategorie C  - odstranění v rámci udržovacích (opravných) prací - je nutné odstranit ve 

lhůtách dle tabulky 5. Do doby odstranění vady musí být zajištěno zvýšené pozorování dle 

kategorie A. 
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Vady kategorie D 

 

Vady kategorie D - zvýšené pozorování - se podrobí vizuální prohlídce při pravidelných 

obchůzkách trati. Zvýšenou četnost prohlídek (mimořádné obchůzky a prohlídky) jsou 

nařizovány na základě vyhodnocení skutečného stavu. 

Poznámka: vizuální prohlídka je podrobná prohlídka vadného místa ev. pomocí lupy a 

zrcátka za účelem zjištění zjevných vad. 

 

Každý lom celým průřezem nebo výlom části hlavy kolejnice je nutné zařadit do kategorie A. 

 

 

Tabulka 5  Lhůty na odstranění vad[7] 

 

Rychlostní skupina Hlavní dopravní 

koleje pojížděné 

rychlostí  (km.h
-1

) 

Kategorie B Kategorie C 

5. V > 140 Do 1 týdne Do 6 měsíců 

4. 80 < V 140 Do 2 týdnů Do 6 měsíců 

3. 60 < V 80 Do 3 týdnů Do 1 roku 

2. V 60 Do 1 měsíce Do 1 roku 

1. 

Manipulační koleje a 

koleje pro zvláštní 

účely 

Do 3 měsíců Do 2 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled číselných kódů a kategorií vad a lomů kolejnic provozovaných SŽDC 

 

 

3.4.1.1.  VADY NA KONCI A VE STŘEDNÍ ČÁSTI KOLEJNICE 

 

 Celý průřez kolejnice 

 

 100 /200 A       Křehký lom bez zřejmé příčiny 

 100.1/200.1 A  Lom iniciovaný výrobními vadami 

 100.2/200.2 A  Lom vzniklý z mechanického poškození nebo opotřebení 

 200.3 A            Lom v oblasti S svaru 

 100.4/200.4 A  Lom v místě návaru nebo přivaření propojky 

 200.5 A            Lom v oblasti AT svaru 

 100.6/200.6 A  Lom iniciovaný kontaktně únavovými vadami 

 200.7 A            Lom v oblasti svaru zhotoveného ručně elektrickým obloukem 
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 107 /207 D       Nespecifikovatelné skryté vady kolejnic 

 

 

 Hlava kolejnice 

 

 111 /211 B (A)    Příčné trhliny 

 211.1 B (A) 

 112 /212 C (B)    Vodorovné trhliny 

 212.1 C (B) 

 212.2 B 

 113 /213 B (A)    Svislé podélné trhliny 

 114 /214 B (A)    Vločkovitost 

 2201 D                Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny 

 2202 D (C)          Vlnovitá deformace (dlouhé vlny) 

 2203 D (B)          Boční opotřebení (ojetí) 

 2204 D (B)          Mimořádné svislé opotřebení 

 121.1/221.1 D     Odlupování a vydrolování kovu na pojížděné ploše kolejnice 

 121.2/221.2 D 

 121.3/221.3 D 

 2213 D (B)         Šikmé trhliny pojížděné hrany (head checking) 

 2214 D (B)         Šikmé trhliny pojížděné plochy (squats) 

 2222 C (B, A)    Odlupování materiálu z pojížděné hrany(shelling) 

 2223 D (C)         Odlupování pojížděné hrany kolejnice 

 122 D                 Odlupování na hraně pojížděné plochy a konce kolejnice 

 123 /223 D         Roztlačení hlavy kolejnice vnitřního pásu v obloucích  

    přetížením 

 124 /224 D         Zhmoždění hlavy kolejnice s převalky 

 1251 /2251 D (B)  Místa na pojížděné ploše vybroušená jednorázovým prokluzem 

    hnací nápravy (žáby) 

 1252 /2252 D (B)  Místa na pojížděné ploše vybroušená opakovanými prokluzy 

 

 

 

 Stojina kolejnice 

 

 1321 /2321 B (A)     Podélné trhliny v místech přechodu hlavy ve stojinu 

 1322 /2322 B (A)     Podélné trhliny v místech přechodu stojiny v patu 

 133 /233 C (B)         Svislé rozdvojení (výduť) 

 134 /234 D (C)         Koroze 

 135 /235 C (B)         Trhliny z otvoru ve stojině 

 136 /236 B                Trhliny vycházející z vyražených nebo vyválcovaných značek 

 139 /239 D               Převalky z válcování 

 

 

 

 Pata kolejnice 

 
 153 /253 B               Svislá podélná trhlina 

 154.1/254.1 C          Koroze 

 154.2/254.2 B 
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3.4.1.2.  VADY ZPŮSOBENÉ POŠKOZENÍM KOLEJNICE 

 

 301 C (B)         Povrchové poškození kolejnice 

 302 C (B)         Nepřípustné nebo vadné opracování 

 

 

 

 

3.4.1.3.   VADY SVARU A NÁVARU 

 

 402 C (B)         Roztlačení hlavy kolejnice nebo prohlubenina v oblasti svaru 

 411.1 B            Příčná trhlina v oblasti S svaru 

 411.2 B 

 412.1 B            Vodorovná trhlina v oblasti S svaru 

 412.2 B 

 412.3 B 

 412.4 C 

 412.5 B 

 421.1 B            Příčná trhlina v oblasti AT svaru 

 421.2 B 

 421.3 B 

 422.1 C (B)      Vodorovná trhlina v oblasti AT svaru 

 422.2 B 

 431 B               Příčná trhlina v oblasti svaru zhotoveného ručně elektrickým 

    obloukem 

 432 C (B)        Vodorovná trhlina v oblasti svaru zhotoveného ručně  

    elektrickým obloukem 

 471 B               Příčná trhlina v návaru 

 472 C (B)        Vydrolení navařené vrstvy na pojížděné ploše 

 481.1 B           Příčné nebo vodorovné trhliny způsobené přivařováním  

    vodivých propojek nebo ukolejnění 

 481.2 B 

 

 

3.4.1.4.  SKRYTÉ VADY JAZYKU VÝHYBEK 

 

 501 A          Příčné trhliny kdekoli v profilu 

 502 B          Vločkovitost 

 513 C (B)   Bodové a podélné vady v hlavě 

 533 C (B)   Bodové a podélné vady ve střední části profilu (stojině) 

 553 A         Svislé podélné trhliny v patě 
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3.4.2.   Příklady zatřídění vad a lomů kolejnic 

 

V této části jsou uvedeny jen některé příklady nejčastěji vyskytujících se lomů a vad kolejnic 

v provozu SŽDC. 

 

Legenda k tabulce 6, 7, 8, 9 a 10: 

Sloupec 1. obsahuje číselný kód vady. 

Sloupec 2. obsahuje kategorii vady. 

Sloupec 3. obsahuje popis vady. 

 

 

3.4.2.1.  Lom v místě návaru nebo přivaření propojky 

 

 Tabulka 6  Zatřídění lomu v místě návaru nebo přivaření propojky[7] 

1 2.  3. 

100,4 

200,4 

A 

A 

Lom v místě návaru nebo 

přivaření propojky [obr.2] 

 

 

Příčina: V oblasti návaru nebo přivaření propojky (ukolejnění) dochází k místnímu vyhřátí a 

ke změně struktury materiálu kolejnice (srdcovky, jazyka). Současně může nesprávná 

technologie navařování způsobit vznik plynových dutin, zavaření strusky nebo studený spoj. 

Všechny uvedené vlivy svým vrubovým účinkem mohou vyvolat iniciaci trhliny a následně 

lom celým průřezem. Lom je nejčastěji důsledkem rozvoje vad 471, 472 a 481 [7]. 

 

Zjištění: pohledem 

Další opatření: Bez opatření. 

 

 

 
 

Obr.2   Lom v místě návaru nebo přivaření propojky (zmenšeno 0,5 x)[7] 
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3.4.2.2.  Odlupování materiálu z pojížděné hrany 

 

 

Tabulka 7  Zatřídění vady Odlupování materiálu z pojížděné hrany[7] 

 

1. 2. 3 

2222 C (B,A) 

 

Odlupování materiálu 

z pojížděné hrany (shelling) 

[obr. 3] 

 

 

Příčina: Podélná trhlina pod povrchem pojížděné hrany kolejnice, vznikající v důsledku 

kontaktních a skluzových sil, zejména při jízdě obloukem. K iniciaci vady dochází zpravidla v 

místech netvárných vměstku v kolejnicové oceli. Kolejnice nejprve vykazují v nepravidelných 

vzdálenostech tmavé podélné skvrny na zaoblení pojížděné hrany hlavy kolejnice.  Tyto 

skvrny jsou prvním znakem ukazujícím na existenci vnitřních trhlin, které se po určitém čase 

projeví jako převalek na boční ploše, prasklinkami a konečně oddělením materiálu od 

pojížděné plochy, které může nabývat velkých rozměrů. V tomto stádiu rozvoje vady má 

tečení materiálu vlivem průjezdu vlaku za následek místní zahloubení pojížděné plochy. 

Odlupování z pojížděné hrany postihuje zpravidla kolejnice ve vnějších kolejnicových pásech 

oblouku, kde je vlivem mazání potlačeno boční ojíždění kolejnic. V kolejnicích všech jakostí 

mohou postupně vznikat vnitřní příčné trhliny často s rychlým rozvojem, vedoucím 

k lomu[7]. 

 

 

Zjištění: pohledem, ultrazvukovým defektoskopem (pouze příčné trhliny) 

 

Další opatření:  
 

1. Tyto vady vždy dohledat podrobnou kontrolou dle předpisu ED S 3/4. 

 

2. U kolejnic jakosti 100 ČSD Vk MnTi snížit rychlost pojíždění do doby jejich 

výměny. Pokud je při podrobné kontrole zjištěna příčná trhlina (vada 211.1), nutno učinit 

opatření dle kategorie A. 

 

3. U kolejnic všech jakostí mimo 100 ČSD Vk MnTi snížit rychlost pojíždění pouze v 

případě, že při podrobné kontrole byly zjištěny příčné trhliny (vada 211.1) a učinit opatření 

dle kategorie B. 

 

4. Pokud u kolejnic všech jakostí mimo 100 ČSD Vk MnTi nebyly zjištěny příčné trhliny a 

kolejnice byly ponechány v trati, je nutné vykonávat periodickou následnou podrobnou 

kontrolu max. do 3 měsíců od předešlé podrobné kontroly ultrazvukovým defektoskopem s 

obrazovkou. 

 

5. Při odstraňování této vady je nutné vždy vyměnit celou kolejnici. 

 

6. Při zjištění příčné trhliny (vada 211.1) vizuální kontrolou učinit opatření 

dle kategorie A. 
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Obr.3  Odlupování materiálu z pojížděné hrany (shelling) (zmenšeno 3 x)[7] 

 

 

 

3.4.2.3. Trhliny z otvorů ve stojině 

 

 

Tabulka 8  Zatřídění vady Trhliny z otvorů ve stojině [7] 

 

1. 2. 3 

135 

235 

C(B) 

C(B) 

Trhliny z otvorů ve stojině [obr.4] 
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Příčina: Vrtáním otvoru vznikají na jejich hranách vlasové trhlinky, jejichž rozvoj urychluje 

koncentrace napětí, koroze, oslabení šroubu a otřesy pražců. Rovněž nedovolené vyřezávání 

otvoru v kolejnicích kyslíkem způsobuje tyto trhliny, neboť již při řezání se v silně oxidované 

povrchové vrstvičce v místě řezu vytvářejí mikrotrhliny [7]. 

 

Zjištění: pohledem (ve spojkové komoře po odstranění spojek); ultrazvukovým 

defektoskopem 

 

Další opatření: 

 

1. Pokud je trhlina delší než 3 cm, nutno učinit opatření dle kategorie B. 

 

2. U kolejí 4. a 5. rychlostní skupiny učinit opatření dle kategorie B bez ohledu na délku 

trhliny. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 4  Trhliny z otvoru ve stojině (zmenšeno 2,5x) [7] 
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3.4.2.4.  Podélné trhliny v místech přechodu hlavy ve stojinu 

 

Tabulka 9  Zatřídění vady lomu Podélné trhliny v místech přechodu hlavy ve stojinu [7] 

 

1. 2. 3 

1321 

2321 

B (A) 

B (A) 

Podélné trhliny v místě přechodu hlavy ve stojinu 

[ obr. 5] 

 

 

 

Příčina: V místech přechodu hlavy kolejnice ve stojinu dochází ke koncentraci napětí. Proto 

vycházejí vnitřní trhliny, vznikající z vycezenin a nekovových vměstků, na povrch zpravidla v 

těchto místech. Ke vzniku této vady významně přispívají vysoká zbytková pnutí z výroby. 

Trhliny, které se zpočátku rozvíjejí rovnoběžně se zaoblením hlava/stojina (obr.5), mohou 

vybíhat buď nahoru nebo dolů nebo do obou směrů současně, a přitom probíhat přes otvory 

pro spojkové šrouby nebo mimo ně. Nezaměňovat se 135, 235 a 236. Tyto trhliny mohou vést 

k oddělení hlavy kolejnice, vylomení hlavy nebo k rozlámání kolejnice na více kusů [7]. 

 

Zjištění: pohledem (ve spojkové komoře po sejmutí spojek); ultrazvukovým defektoskopem 

 

Další opatření: V případě, že se trhlina rozvíjí nahoru nebo dolů nebo oběma směry a hrozí 

výlom -  opatření podle kategorie A. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 5   Podélné trhliny v místě přechodu hlavy ve stojině (zmenšeno 7x )[7] 
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3.4.2.5.  Podélné trhliny v místech přechodu stojiny v patu 

 

Tabulka 10  Zatřídění vady Podélné trhliny v místech přechodu stojiny v patu[7] 

 

1. 2. 3 

1322 

2322 

B(A) 

B(A) 

Podélné trhliny v místech přechodu 

stojiny v patu [ obr.6] 

 

 

 

Příčina: V místech přechodu stojiny v patu dochází ke koncentraci napětí. 

Proto vycházejí vnitřní trhliny, vznikající z vycezenin a nekovových vměstků, na povrch 

zpravidla v těchto místech. Ke vzniku této vady významně přispívají vysoká zbytková pnutí z 

výroby. Trhliny se zpočátku rozvíjejí rovnoběžně se zaoblením stojina/pata (obr. 6). Potom 

vybíhají zpravidla dolů a vyvolávají lom kolejnice. Mohou se současně rozvíjet směrem 

vzhůru a přitom probíhat přes otvory spojkových šroubů nebo mimo ně. Kolejnice se může 

vlivem této vady rozlámat na více kusů. Nezaměňovat s 236 [7]. 

 

Zjištění: pohledem (ve spojkové komoře po sejmutí spojek); ultrazvukovým defektoskopem 

 

Další opatření: V případě, že se trhlina rozvíjí nahoru nebo dolů nebo oběma směry a hrozí 

výlom - opatření podle kategorie A. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 6  Podélné trhliny v místech přechodu stojiny v patu (zmenšeno 7x) [7] 
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4. Požadavky a podmínky na materiál kolejnic SŽDC 

 

4.1. Stanovení podmínek materiálu kolejnic SŽDC 

 

 
Základním dokumentem pro stanovení požadavků a podmínek pro materiál kolejnic je evropská 

norma EN 13674 [17]. Všude, kde to bylo možné, vychází tato část EN 13674 [17] z 

výkonových vlastností výrobků, uznává evropskou normu pro systémy jakosti EN ISO 9001 

a vyžaduje od výrobců používání nejnovějších osvědčených technologií pro trvalé zajištění 

vysoké kvality výrobků. 

Tato norma (EN 13674) [17] vycházející z výkonových charakteristik  platí pro všechny 

dodávky, na které se vztahuje evropská směrnice pro dodávky (93/38/EHS ze 

14. června 1993) při respektování bezpečnostních hledisek a zároveň moderních výrobních 

technologií a požadavků vysokorychlostních železnic. Z uvedené směrnice vyplynulo, že bude 

existovat jen málo příležitostí k odchylkám od této normy, dojednávaným mezi uživatelem 

a výrobcem (a ty se budou muset týkat jasných hledisek bezpečnosti). 

Norma zahrnuje nezbytnou podmínku, aby všichni výrobci při nabídce prokázali shodu se 

souborem kritérií kvalifikačních zkoušek. Kvalifikační zkoušky zahrnují výsledky všech 

normálních přejímacích zkoušek plus nové zkoušky "na míru" vlastností, jako jsou lomová 

houževnatost, únavová pevnost a zbytkové napětí. S cílem poskytnout uživatelům nezbytnou 

důvěru vycházejí mezní hodnoty pro přejímku z výsledků kolejnic, o nichž je známo, že se dobře 

osvědčily v náročných kolejích. 

Norma zahrnuje ustanovení o zajištění kvality a o kontrole jako součásti integrity výrobku. 

Za účelem zajištění shodnosti systémů řízení kvality všech výrobců, aby uživatelé měli stále 

nejlepší záruky požadované kvality výrobků u této z hlediska bezpečnosti kritické součásti 

koleje, doporučuje tato norma pro kolejnice, aby systémy zajištění kvality výrobců 

odpovídaly přinejmenším požadavkům EN ISO 9001. Včlenění tohoto doporučení také 

omezuje nutnost zařazení podrobných popisů metod a kalibrací u takových položek, jako je 

běžné stanovování chemického složení a potřebu definovat rozsáhlejší zkoušení.[17]. 

U současně používaných kolejnic u SŽDC (tj. oceli R 260 a R 350 HT) jsou metalurgické 

požadavky dány rovněž normou ČSN EN 13674[17], u oceli R 260 také TPD 202-30-07. Pro 

kolejnice z ocelí UIC 700, UIC 900A a UIC 1100 jsou metalurgické podmínky dány vyhláškou 

UIC 860 [20]. 
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4.2. Požadavky na lomovou houževnatost 

 

 

 

          Tabulka 11  Minimální jednotlivé a minimální průměrné hodnoty KIC  [17] 

 

Třída oceli Minimální jednotlivá 

hodnota KIC 

(MPa m
1/2

) 

Minimální průměrná 

hodnota KIC 

(MPa m
1/2

) 

R200 a R220 30 35 

R260 a R260Mn 26 29 

R320Cr 24 26 

R350HT 30 32 

R350LHT, R370CrHT, 

R400HT 

26 29 

 

Hodnoty KIC musí odpovídat tabulce 11. 

Zkouška se musí provádět v souladu s požadavky ASTM E399, pokud nejsou v této části 

EN 13674[17] stanoveny jiné požadavky. Požadavky stanovené v EN 13674 [17] platí pouze 

pro stanovení lomové houževnatosti ocelí železničních kolejnic, na které se vztahují definice 

a požadavky této normy[17]. 

 

4.2.1. Zkušební vzorky 

Poloha zkušebního vzorku v příčném řezu kolejnice je znázorněna na obr. 7. 

Tloušťka B každého zkušebního vzorku musí být 25 mm. Pro každý příčný profil hlavy 

kolejnice musí být šířka W zkušebního vzorku největší možná z následujících rozměrů: 

40 mm;  45 mm;  50 mm. 

Z každého vzorku kolejnice se musí provést nejméně 5 zkoušek. 

 

4.2.2. Podmínky zkoušek 

Počáteční únavová trhlina se musí vytvořit při teplotě v rozsahu od +15 °C do +25 °C při 

poměru napětí v rozsahu  0  +0,1 a kmitočtu v rozsahu od 15 Hz do 120 Hz. Poměr konečné 

délky trhliny k šířce zkušebního vzorku musí být v rozsahu od 0,45 do 0,55 a během růstu 

posledních 1,25 mm trhliny musí být hodnota Kmax v rozsahu od 18 MPa m
1/2

 do 22 MPa m
1/2

. 

Ohýbaný zkušební vzorek opatřený na jedné straně vrubem se musí při kontrole průhybu 

zatěžovat tříbodovým ohýbáním při rozpětí podpěr (S) rovnajícím se čtyřnásobku šířky 

vzorku (W). 

Zkoušky se musí provádět při zkušební teplotě – 20 °C  2 °C. Teplota zkušebního vzorku se 

musí měřit za použití bodového termočlánku přivařeného ke vzorku v místě vyznačeném na 

obr. 8[17]. 
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Obr. 7  Poloha a průřez vzorků pro zkoušení lomové houževnatosti[17] 

 

 

Legenda 

1 Vrub vytvořený v této ploše 

2 Řez hlavou kolejnice 

3 Na této čelní ploše zkušebního vzorku se vyrazí písmeno H 

B = 25 

W = viz 4.2.1 
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Obr. 8  Poloha termočlánku na vzorcích pro zkoušku lomové houževnatosti[17] 

 

 
Legenda 

1 Vrub 

2 Ve šrafované oblasti se má umístit termočlánek  

3 Špička trhliny únavového lomu 

 
 

 

 

4.3. Požadavky na mikrostrukturu 

 
Mikrostruktura se musí určovat při 500 násobném zvětšení. 

V souladu s požadavky uvedenými v tabulce 13 se mikrostruktura musí ověřovat u kolejnic 

z ocelí tříd R260Mn, R320Cr a u tepelně zpracovaných kolejnic. 

Místo zkoušení v hlavě kolejnice musí být podle obr. 9. 
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Tabulka 12  Požadované četnosti zkoušek[18] 

 
Zkouška Třídy ocelí 

R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr R350HT, R350LHT, R370CrHT, R400HT 

Chemické složení Jedna na tavbu 

Vodík Jedna na tavbu (2 z první tavby v sekvenci) 

Celkový kyslík Jedna na sekvenci a 

Mikrostruktura Nevyžaduje se pro třídy R200, R220 a R260 

Jedna na 1 000 tun nebo část z nich 
pro třídy R260Mn a R320Cr 

 

Jedna na 100 tun tepelně zpracovaných kolejnic a, c 

Oduhličení Jedna na 1000 tun nebo část z nich a, b Jedna na 500 tun po opětovném ohřevu 
a po tepelném zpracování válcované kolejnicea, c 

Mikročistota Jedna na sekvenci  b Jedna na sekvenci  b nebo c 

Sirný otisk  Jedna na 500 tun nebo část z nich a, b Jedna na 500 tun nebo část z nich a, b nebo c 

Tvrdost Jedna na tavbu a, b Jedna na 100 tun tepelně zpracovaných kolejnic a,c 

Pevnost v tahu Jeden výpočet na tavbu / jedna zkouška na 

2 000 tun a, b 
Jedna zkouška na 1 000 tun a, c 

a Vzorky musí být odebírány náhodně, ale pouze z kolejnic z předvalků mimo směsnou oblast mezi tavbami, je-li tavba 

odlévána v sekvenci. 
b Vzorky se musí odebrat až po válcování. 
c Vzorky se musí odebrat z tepelně zpracovaných kolejnic. 

 

 

 
 

 

Obr. 9   Poloha zkušebního vzorku pro zkoušku tahem a zkoušku mikrostruktury[17] 

 
Legenda 

 

 

Průsečík poloměrů R 13 a R 80 (profil 60E1) 

Poloha středu vzorku pro zkoušku tahem 

 

Oblast, ve které se musí přezkoušet mikrostruktura 
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4.3.1.  Mikrostruktura celí třídy R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT a 

R400HT 

Mikrostruktura musí být zcela perlitická, bez martenzitu, bainitu nebo cementitu na hranicích 

zrn. V případě třídy R260Mn se na hranicích zrn může vyskytovat ferit. 

Ocel  značky  R220 

Mikrostruktura musí být směsí perlitu a feritu vyskytujícího se na hranicích zrn. Není 

přípustný martenzit, bainit nebo cementit na hranicích zrn. 

 

Ocel značky R260  

Mikrostruktura musí být perlitická, ale připouští se u těchto značek ocelí výskyt feritu na 

hranicích zrn. Není přípustný martenzit, bainit nebo cementit na hranicích zrn. 

 

Ocel značky  R320Cr 

Mikrostruktura musí být zcela perlitická bez martenzitu, bainitu nebo cementitu na hranicích 

zrn. 

 

Oduhličení 

Hloubka oduhličení se musí stanovit pomocí zkoušky tvrdosti s četností uvedenou v tabulce 12. 

Po minimální úpravě povrchu kolejnice (leštěním) se musí na třech místech provést zkouška 

tvrdosti. Zkoušky tvrdosti podle Brinella HBW 2,5 se musí provádět v souladu 

s EN ISO 6506-1 s četností uvedenou v tabulce 12.  

Žádný z výsledků získaných při zkoušce tvrdosti nesmí být nižší, než minimální hodnota 

stanovená pro danou třídu oceli, snížená o 7 HBW (příklad: 253 HBW pro třídu R260). 

Alternativně ke zkoušce tvrdosti nebo jsou-li pochybnosti o shodě s požadavky na oduhličení, 

se musí podle rozhodnutí výrobce nebo na žádost kupujícího provést metalografická šetření. 

Nikde na hlavě kolejnice v hloubce pod 0,5 mm, měřeno od povrchu hlavy, se nesmí vyskytovat 

souvislé feritové síťoví [17]. 

 

Mikročistota 

Vzorky musí být připraveny a vyhodnoceny v souladu s EN 10247. Musí být odebrány z 

jednoho z posledních předvalků z poslední tavby sekvence. Z každého vzorku musí být 

provedeny 2 zkoušky. U zakázek s hmotností menší než 5 000 tun je pouze u jednoho vzorku 

přípustná hodnota K3 vyšší než 10, ale nižší než 20. Platí následující mezní hodnoty [17]: 

Celkový index: 10  K3  20 pro nejvýše 5 % vzorků; 

 K3  10 pro nejméně 95 % vzorků. 

 

Baumannovy (sirné) otisky 

Baumannovy (sirné) otisky z příčných řezů kolejnicemi se musí připravit podle ISO 4968 

s četností uvedenou v tabulce 12. Všechny vzorky včetně vzorků pro opakované zkoušky se 

musí odebírat z oblasti mimo směsné zóny tavby. Jestliže celá sousední tavba nebo její část byla 

vyřazena pro nezpůsobilost, musí se zkoušky provést ve směsných zónách, aby se mohly určit 

první vyhovující předvalky [17]. 
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4.4. Kontrola vnitřní jakosti a jakosti povrchu 

4.4.1.   Vnitřní jakost 

Všechny kolejnice musí být zkoušeny ultrazvukem automatizovaným postupem, který 

zaručuje, že kolejnice bude zkontrolována po celé délce a ve stanoveném průřezu a ponechá 

nekontrolovanou jen velmi malou oblast. 

Minimální plocha průřezu ověřovaná ultrazvukovou metodou musí být: 

 nejméně 70 % hlavy; 

 nejméně 60 % stojiny; 

 plocha průřezu paty, specifikovaná na obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Zkoušená oblast v patě kolejnice profilu 60 E 1[17] 

 

Legenda:  

1 – Zkoušená oblast 

 

 

Podle konvence tyto plochy vycházejí z průmětu jmenovitých rozměrů měniče sondy. Na 

žádost kupujícího musí výrobce předvést, že použitý postup pokrývá všechny výše 

specifikované oblasti. Hlava se musí zkoušet z obou stran a z pojížděné plochy [17]. 
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4.4.2.   Jakost povrchu 

 

a) Vady vzniklé za tepla, výčnělky a rýhy 

 

Výčnělky na pojížděné ploše nebo na spodní ploše paty a všechny výčnělky ovlivňující 

uložení kolejnicových spojek ve vzdálenosti menší než 1 m od konce dodané kolejnice nejsou 

přípustné. 

Hloubka vad vzniklých za tepla a rýh definovaných v EN 10163-1 nesmí být větší než: 

 0,35 mm na pojížděné ploše kolejnice; 

 0,5 mm na zbývajícím povrchu kolejnice. 

Podélné vady do stanovené mezní hloubky smějí být v libovolném místě na celé délce 

kolejnice nejvýše dvě, ale nejvýše jedna na pojížděné ploše. Šířka podélných vad smí být 

nejvýše 4 mm. Poměr šířky a hloubky přípustných vad vzniklých při válcování musí být 

nejméně 3:1. 

Vady vzniklé za tepla bezprostředně v souvislosti s kvalitou povrchu válců, které se opakují 

na jedné přímce ve vzdálenostech odpovídajících obvodu válce, se považují za jednu vadu. 

Tyto vady lze odstranit začištěním, s výjimkou vad na pojížděné ploše hlavy kolejnice, které 

jsou přípustné maximálně 3 na délku 40 m. 

 

b) Vady vzniklé za studena 

 

Vady vzniklé za studena jsou podélné nebo příčné rýhy. 

Hloubka porušení povrchu nesmí být větší než: 

 

 0,3 mm na pojížděné ploše kolejnice a na spodní ploše paty; 

 0,5 mm na zbývajícím povrchu kolejnice. 

Identifikovat v kolejnici vznik a rozvoj únavové trhliny ze spodní strany paty je obtížné nebo 

nemožné, proto je třeba vyvinout veškeré možné úsilí, aby se v této oblasti za studena vzniklé 

příčné vady nevyskytovaly. 

 

c) Poškození mikrostruktury povrchu 

 

Všechny známky poškození mikrostruktury povrchu vedoucího ke vzniku martenzitu nebo bílé fáze 

musí být odstraněny, nebo se kolejnice musí zamítnout. Opracovaná oblast se musí 

zkontrolovat vhodnou zkouškou tvrdosti. Tvrdost nesmí překročit tvrdost okolního materiálu 

o více než 50 HBW [17]. 
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4.4.3.   Přezkoušení a začištění povrchových vad 

 

a)     Obecná kontrola 

Všechny kolejnice se musí na všech povrchových plochách vizuálně nebo automaticky 

kontrolovat na výskyt povrchových vad. Navíc se musí spodní strana paty kolejnice 

automaticky kontrolovat. Všechny kolejnice musí splňovat kritéria pro přejímku. Začištění 

vad se musí provádět podle 4.4.4.  

b) Automatická kontrola 

Kolejnice se musí na spodní straně paty a na hlavě (pojížděná plocha a boky) po celé délce 

automaticky zkontrolovat.  

Použité zařízení musí být schopno odhalit umělé vady o velikostech uvedených v tabulce 13. 

Umělé vady musí mít přípustné tolerance 0,1 mm. Při automatické kontrole je dovoleno 

vynechat na okrajích rovnou část paty o šířce 5 mm z každé strany. 

 

 

                    Tabulka 13  Rozměry zkušebních vad[17] 

 

Hloubka (mm) Délka (mm) Šířka (mm) 

1,0 20 0,5 

1,5 10 0,5 

 

 

 
4.4.4.  Začištění povrchových vad 

Vady překračující specifikované meze musí být začištěny. Všechny výčnělky ovlivňující 

dosedání spojky musí být obroušeny. 

Není-li možno hloubku vady změřit, je nutno ji vyšetřit odbrušováním a následně začistit pomocí 

frézy, lamelového brusného kotouče nebo pásové brusky tak, aby touto činností nebyla 

ovlivněna mikrostruktura a upravená místa měla plynulý přechod do okolí. 

Hloubka začištění nesmí být větší než: 

 0,35 mm na pojížděné ploše kolejnice; 

 0,5 mm na zbývajícím povrchu kolejnice. 

Počet takto opravených nebo vyšetřených vad nesmí překročit v průměru jednu vadu na 10 

m délky kolejnice, přičemž na 10 m délky kolejnice mohou být max. 3. Po začištění musí být 

tolerance profilu v souladu s normou EN 13674 [17, 18]. 
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5 . Experimentální část 

 

 
V experimentální části diplomové práce bylo provedeno vyhodnocení typů lomů kolejnic na 

vybraných úsecích železničních tratí v období dvou let a na třech porušených kolejnicích byl 

metalograficky stanoven mechanismus jejich lomu.  

 

Pro tuto práci byly vybrány dva sledované úseky.  

 

První sledovaný úsek je dvojkolejná trať vedená náročným kopcovitým terénem 

s nadmořskou výškou 300 – 600 m, s vysokým převýšením, množstvím oblouků, středně 

zatížená nákladní dopravou, intenzivně zatížená osobní dopravou a vystavená náročným 

klimatickým podmínkám.  

 

Druhý sledovaný úsek je jednokolejná trať vedená méně náročným terénem s nadmořskou 

výškou pod 200 m, s nízkým převýšením, množstvím oblouků, velmi zatížená jak nákladní 

tak především osobní dopravou a vystavená běžným klimatickým podmínkám.  

 

Ve sledovaném období bylo na obou tratích identifikováno celkem 52 lomů kolejnic. 

V prvním sledovaném úseku to bylo 37 lomů a ve druhém 15 lomů. Sledované období 

zahrnovalo dva roky a to rok 2011 a 2012. V roce 2011 bylo v prvním sledovaném úseku 

celkem 19 lomů a ve druhém sledovaném úseku 4, v roce 2012 v prvním sledovaném úseku 

18 lomů a ve druhém sledovaném úseku 11 lomů. Tento rozdíl je způsoben také tím, že první 

úsek je tvořen dvěma traťovými kolejemi, tedy celkem čtyřmi kolejnicovými pasy, zatímco 

druhý úsek je tvořen pouze jednou traťovou kolejí, tedy dvěma kolejnicovými pasy. 

Pravděpodobnost výskytu lomu v prvním sledovaném úseku je tedy dvakrát větší. Příčiny  

s  kódy vad a lomů jsou shrnuty  v tabulkách 14 a 15. 

 

 

Tabulka 14  Přehled lomů dle kódů za rok 2011 ve sledovaných úsecích 

2011 Kód 

100 

Kód 200.1 Kód 200.3 Kód 200.5 Kód 200.6 

1.Sledovaný úsek 1 2 1 4 11 

2.Sledovaný úsek 4 - - - - 

 

 

 

 

Tabulka 15  Přehled lomů dle kódů za rok 2012 ve sledovaných úsecích 

2012 Kód 

100 

Kód 200.1 Kód 200.3 Kód 200.5 Kód 200.6 

1.Sledovaný úsek 1 3 1 6 7 

2.Sledovaný úsek 11 - - - - 
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Lomy v tabulkách 14 a 15 jsou zařazeny dle „Přehledu číselných kódů a kategorií vad a lomů 

kolejnic provozovaných SŽDC“ v kapitole 3.4.1. této diplomové práce [7]. Z těchto údajů 

jednoznačně vyplývá, že v prvním sledovaném úseku se vyskytují křehké lomy bez zjevné 

příčiny (kód 100) 2x, lomy iniciované výrobními vadami (kód 200.1) 5x, lomy v oblasti 

S svaru (kód 200.3) 2x, lomy v oblasti AT svaru (kód 200.5) 11x a lomy iniciované kontaktně 

únavovými vadami (kód 200.6) 18x – těch je nejvíce. Ve druhém sledovaném úseku se 

vyskytují pouze lomy bez zjevné příčiny (kód 100) 15x. V tomto případě došlo k lomům 

převážně v zimním období, tedy při značném poklesu teploty a to zejména v ranních 

hodinách. 

V prvním sledovaném úseku je největší počet lomů s kódem 200.6 – lom iniciovaný 

kontaktně únavovými vadami. Tuto skutečnost způsobuje hned několik faktorů. Jedním z nich 

je zcela určitě stáří kolejnic a to zejména ve druhé traťové koleji. Zde je stáří kolejnice asi 30 

let. Dalším faktorem je skutečnost, že v náročném kopcovitém terénu musí hnací vozidla na 

sklonově náročných úsecích vyvíjet značnou tažnou sílu, která se přenáší lineárně na kola, tím 

dochází ke zvýšené mezi adhezního tření a to již samo o sobě přispívá ke zvýšené kontaktní 

únavě. Při vedení těžkotonážních nákladních vlaků je dokonce na jednom vlaku řazeno více 

hnacích vozidel a tím se celý proces ještě násobí. K těmto skutečnostem je třeba ještě 

připočíst další faktor v podobě proměnlivých klimatických jevů, jako jsou četnější srážky či 

větší rozdíly teplot. Například na mokré kolejnici má adhezní tření ve vztahu kolo kolejnice 

jiné vlastnosti a může docházet k prokluzu kol hnacích vozidel [2]. Nelze opomenout ani 

skutečnost, že všechna kola vozidel nemají ideální kružnicový tvar. U některých kol se totiž 

může vyskytnout tzv. „ploché kolo“ [3].  

Nerovnosti na pojížděném povrchu kola, jako např. plochá místa, napeče a v neposlední řadě i 

ovalita nebo nesouosost kola a nápravy, způsobuji při jízdě vlaku značné dynamické rázy, 

které značně poškozují nejen železniční svršek, ale i umělé stavby a samotné vozy. Za zvlášť 

nepříznivých okolností může dojít i k lomu kolejnice a následně k nehodě [15]. Tento projev 

jízdy nekruhovitého obvodu kola po kolejnici je způsoben uplatněním zákona setrvačnosti a 

nemá původ pouze v existenci plochého místa na obruči kola, ale může být způsoben i jinými 

deformacemi, např. návarky, vydrolenými místy, elipsovitostí kola, rozdílnými průměry kol 

stejné nápravy atd.- obr. 11. V každém z uvedených případů se však jedna o stejný efekt, 

který může mít nepříznivé důsledky na provoz. Tím je kromě již uvedených vlivů i zvýšená 

hlučnost projíždějících vlaků [2]. 

 

 
 

Obr:11  Pohyb plochého kola po kolejnici[2] 
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Při jízdě kola s touto deformací po kolejnici dochází k přerušení kontaktu kola a kolejnice. 

Doba přerušeni je úměrná velikosti plochy a je závislá i na rychlosti a kolovém tlaku[16]. 

 

                                                                                                                            (1) 

 

kde: 

p – ekvivalentní délka plochy 

L – délka měřícího úseku 

t – doba přerušeni kontaktu kola s kolejnicí 

T - doba průjezdu kola měřícím úsekem 

K – korekční činitel zahrnující rychlost a kolový tlak 

 

 

 

Ploché kolo má pro vznik lomu zcela zásadní vliv, protože při jízdě vozidla s takto 

deformovaným kolem vznikají cyklické rázy způsobené absencí kontaktu kola s kolejnicí. 

V místě vady kolejnice mohou tyto rázy způsobit náhlý křehký lom, který navíc s největší 

pravděpodobností vznikne ještě pod jedoucím kolem vozidla. Tento stav je velmi nebezpečný 

jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska materiálových škod. Eliminací těchto stavů lze 

zabránit neustálou kontrolou kol vozidel. K těmto měřením kol slouží několik metod od 

vizuální prohlídky až po diagnostické automatické systémy. Z těchto důvodů je prováděna 

technická kontrola nebo nácestná technická kontrola v dispozičních stanicích, na hraničních 

přechodech, po ujetí předepsaného kilometrického rozsahu nebo v předpisem určených 

případech [16].  

 

 

Z uvedených statistických podkladů lze tedy konstatovat, že ve většině případů je faktorů 

ovlivňujících konkrétní lom kolejnice více. Vždy záleží na specifických okolnostech 

jednotlivých případů. Lomy iniciované kontaktní únavou se vyskytují spíše v prvním 

sledovaném úseku, tedy v náročnější lokalitě na sklon tratě, ale není jediným faktorem. Zde 

sehrává zásadní vliv i stáří kolejnice, jak už bylo řečeno. Ve druhém sledovaném úseku se 

zcela jednoznačně vyskytují pouze lomy bez zjevné příčiny, tedy náhlé křehké lomy. Ty jsou 

způsobeny enormním zatížením úseku spolu s dalšími výše jmenovanými faktory. V tomto 

případě ani nelze tyto defekty odhalit při defektoskopické kontrole. Zřejmě velký vliv má na 

vznik lomů ve druhém sledovaném úseku i čas a období, kdy byl jejich vznik indikován. V 11 

případech to bylo v průběhu měsíce prosince až února mezi 23 až 5 hodinou ranní, při poklesu 

venkovní teploty na – 5 až - 18°C. 
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Z uvedených úseků byly vybrány i vzorky lomů kolejnic pro laboratorní analýzu. Celkem 

byly studovány 3 vzorky. První dva jsou z prvního sledovaného úseku a třetí vzorek je ze  

druhého sledovaného úseku.  

Vzorky pro metalografickou analýzu byly připraveny ve velikosti do 2,5 x 2,5 cm. Nejprve 

byly vzorky fixovány v bakelitu. Výlisek ve tvaru válečku byl vybroušen a potom leštěn. 

Broušení bylo provedeno nejprve hrubé, s hrubostí disku 60 zrn/ a následně jemné 

s hrubostí disku do 2000 zrn/ . Broušení bylo prováděno pod vodou. Po broušení vzorků 

následovalo leštění vzorků. Leštění bylo provedeno pomocí vodného roztoku  (hlinka) 

se zrnitostí 3 μm nebo diamantové suspenze. Nakonec byly vzorky naleptány pomocí 4%  

roztoku  (kyseliny dusičné) v alkoholu. 

 

 

5.1. Vzorek č. 1  

 

U vzorku č.1 byly pozorovány dva lomy, které byly iniciovány v oblasti AT svaru, který byl 

velmi nekvalitní a navíc se v jeho těsné blízkosti vyskytoval otvor pro šroub, obr. 12. 

Zkorodovaný lom na obr. 13 byl iniciován v defektním svarovém kovu, šířil se únavovým 

mechanismem stojinou kolejnice (viz postupové čáry na obr. 13) až do hlavy kolejnice, kde 

došlo k náhlému dolomu. Druhá lomová plocha, která se nacházela na protilehlé straně 

svarového spoje, je dokumentována na obr. 14. Tento lom byl iniciován z otvoru pro šroub 

v těsné blízkosti svaru. Zbytky šroubu v otvoru byly zavařeny během svařování kolejnic. 

Trhlina z otvoru pro šroub se nejprve šířila únavovým mechanismem a následně došlo 

k dolomu. Na obr. 15 je zřetelné oduhličení jak povrchu stojiny, ke kterému pravděpodobně 

došlo během válcování kolejnice, tak i povrchu otvoru pro šroub. Lze předpokládat, že 

k částečnému oduhličení povrchu otvoru pro šroub a zároveň k jeho výrazné oxidaci došlo 

během svařování kolejnic. V částečně oduhličené mikrostruktuře kolejnice jsou hranice 

původních austenitických zrn lemovány nesouvislým síťovím proeutektoidního feritu, zbytek 

mikrostruktury je tvořen perlitickou složkou. Z obr. 15 je zřejmé, že hrana otvoru pro šroub je 

ostrá. Jedná se tedy o koncentrátor napětí, který mohl usnadnit iniciaci porušení. Obr. 16 

dokumentuje transkrystalický průběh únavové trhliny v blízkosti místa iniciace - povrchu 

otvoru pro šroub.   

 

 



                                                                           37 

 
             Obr. 12   Vzorek č.1, dvě lomové plochy v oblasti svaru a zbytky šroubu v otvoru  ve  

                               stojině kolejnice  

 

 
 

              Obr. 13  Únavový lom vzorku č.1 iniciovaný v defektním svarovém kovu 
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              Obr. 14   Lom vzorku č.1 iniciovaný v otvoru pro šroub  

 

 
 

              Obr. 15 Ostrá hrana otvoru pro šroub ve stojině   

 

 

únavový lom 

zbytky šroubu v 

otvoru 

svarový kov 
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              Obr. 16   Lomová čára v oblasti iniciace únavového porušení  

 

 

5.2. Vzorek č.2 

 

Lom kolejnice, který prochází vyvrtaným otvorem ve stojině, pochází z prvního sledovaného 

úseku. Lomová plocha byla značně zkorodována, což značně zkomplikovalo stanovení oblasti 

iniciace a mechanismu šíření trhliny, obr. 17. Lze předpokládat, že lom byl iniciován v oblasti 

ostré hrany ve vyvrtaném otvoru v kolejnici. Ostrá hrana vyvrtaného otvoru ve stojině 

kolejnice je dokumentována na obr. 18. Povrch otvoru i stojiny kolejnice je pokryt silnou 

oxidickou vrstvou. Povrchová vrstva stojiny byla částečně oduhličena, což je důsledek 

válcování kolejnice za tepla, ale povrch vyvrtaného otvoru oduhličen nebyl, obr. 19. 

Mikrostruktura pod povrchem otvoru známky významného ovlivnění nevykazovala. Hrana 

vyvrtaného otvoru na protilehlém povrchu stojiny je uvedena na obr. 20. Také v tomto 

případě byla hrana otvoru pro šroub ostrá, povrch otvoru i stojiny kolejnice byl pokryt silnou 

vrstvou oxidu. Obdobně jako v případě vzorku č. 1 lze předpokládat, že ostré hrany otvoru 

pro šroub představovaly koncentrátory napětí, které pravděpodobně usnadnily iniciaci 

porušení.   
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               Obr. 17  Lom procházející vyvrtaným otvorem ve stojině kolejnice, vzorek č. 2. 

 

 

 
 
             Obr. 18  Ostrá hrana vyvrtaného otvoru ve stojině kolejnice, odleštěný vzorek č.2. 
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           Obr. 19  Mikrostruktura v oblasti ostré hrany vyvrtaného otvoru v kolejnici, vzorek č.2 

 

 

 
 
Obr. 20   Ostrá hrana otvoru pro šroub na protilehlé straně stojiny kolejnice, vzorek č. 2  

 
 

povrch stojiny 

povrch vývrtu 
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5.3. Vzorek č.3 

 

Lom kolejnice pochází ze druhého sledovaného úseku. Lomová plocha je dokumentována na 

obr. 21. K iniciaci porušení došlo v oblasti pod pojížděnou plochou, přibližně ve středu šířky 

hlavy kolejnice. Únavový lom se postupně šířil přes celou hlavu kolejnice -  viz postupové 

čáry na obr. 21. Boční a horní pohled na lomovou plochu na obr. 22 a 23 dokumentuje, že lom 

se částečně šířil svarovým spojem, pod hlavou došlo k odklonění magistrální trhliny do 

základního materiálu kolejnice. Vzorek pro metalografické studium byl odebrán v oblasti 

iniciace únavového porušení. Obr. 24 dokumentuje vady v pravděpodobné oblasti iniciace 

porušení a trhlinu šířící se pod úhlem cca 90° k magistrální trhlině – lomové čáře. Po 

naleptání vzorku bylo zjištěno, že necelistvosti se nacházejí v tepelně ovlivněné oblasti (TOZ) 

svarového spoje, viz obr. 25. To nasvědčuje, že k iniciaci únavového lomu došlo ve 

vzdálenosti cca 4 – 5 mm pod povrchem kolejnice. Mikrostruktura svarového kovu byla 

bainitická, v TOZ došlo k částečnému oduhličení, což se projevilo vznikem síťoví 

proeutektoidního feritu před rozpadem austenitu na perlitickou složku. Z obr. 25 je zřejmé, že 

vedlejší trhlina se šířila transkrystalicky. Necelistvosti přítomné v TOZ, kde pravděpodobně 

došlo k iniciaci porušení, byly na povrchu částečně oduhličeny. Tyto defekty byly v kolejnici 

přítomny již během svařování, poněvadž lomová čára oduhličena nebyla. Bainitický svarový 

kov s menším obsahem uhlíku než základní materiál kolejnice vykazoval po vychladnutí 

přibližně stejnou úroveň tvrdosti jako  perlitický materiál kolejnice, viz tab. 16.    

Vedlejší trhliny, přibližně kolmé k magistrální trhlině, se šířily transkrystalicky v základním 

materiálu kolejnice i ve svarovém kovu, obr. 27.   

 

 

 
 
             Obr. 21  Lomová plocha vzorku č.3, únavový lom v oblasti hlavy kolejnice 
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Obr. 22  Boční pohled na lom, v hlavě kolejnice lomová plocha zasahuje do svarového kovu, 

ve stojině kolejnice se lom šíří mimo svar, vzorek č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23  Pohled na pojížděnou plochu kolejnice, kde lomová plocha zasahuje do svarového 

kovu, vzorek č. 3 

 

 

svarový kov 
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Obr. 24  Defekty v těsné blízkosti lomové čáry, pravděpodobné místo iniciace porušení, 

odleštěný vzorek č. 3  

 

 
 

     Obr. 25   Pravděpodobné místo iniciace porušení v TOZ svarového spoje, vzorek č. 3 

 

 

Lomová čára 
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Obr. 26 Částečně oduhličený povrch necelistvostí v oblasti pravděpodobné iniciace lomu, 

vzorek č. 3   

 

 

 
 
       Obr. 27  Vedlejší trhlina šířící se transkrystalicky TOZ svarového spoje, vzorek č. 3  
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Tabulka 16 Mikrotvrdost základního materiálu kolejnice, svarového kovu a částečně 

oduhličené zóny (TOZ) svarového spoje  

 

 
č. měření HV0.5 Oblast 

1. 304 základní materiál 

2. 317 základní materiál 

3. 302 základní materiál 

4. 323 svarový kov 

5. 313 svarový kov 

6. 333 svarový kov 

7. 305 částečně oduhličená TOZ  

8. 300 částečně oduhličená TOZ   

9. 288 částečně oduhličená TOZ   

 
 

 

 

 

 

6.  Závěr 

 
Cílem této diplomové práce bylo alespoň v omezeném rozsahu přiblížit faktory, které méně či 

více ovlivňují degradační procesy v kolejnici a mohou vést až k finálnímu lomu. Vady a lomy 

kolejnic provozovaných u SŽDC jsou rozčleněny a zatříděny podle velmi přísných pravidel 

do předpisů a norem. Toto roztřídění je základním podkladem pro statistické vyhodnocení jak 

jednotlivých případů, tak sledovaných celků.  

Diplomová práce byla rozčleněna do několika částí. V úvodu diplomové práce je vysvětlen 

vliv lomů na provozování drážní dopravy a následně je proveden rozbor základních typů 

namáhání kolejnice a s tím souvisejících možných faktorů, které ovlivňují degradační procesy 

v kolejnici. V teoretickém rozboru je vysvětlen vztah kolo-kolejnice a namáhání kolejnice. 

V další části je proveden rozbor posuzování únosnosti kolejnice a vysvětlení kontaktní únavy, 

která patří bezesporu mezi nejzásadnější faktory vzniku lomů v kolejnicích. V závěrečné části 

teoretického rozboru je provedeno zatřídění vad a lomů kolejnic dle předpisu SŽDC a jsou 

uvedeny některé příklady lomů nebo vad kolejnic dle tohoto zatřídění. 

    

V experimentální části diplomové práce byly předmětem rozboru dva vybrané traťové úseky 

rozdílných vlastností. Byly zanalyzovány celkem 3 vzorky, které byly pořízeny z uvedených 

traťových úseků.  

 

Na základě statistických výsledků z vybraných traťových úseků lze konstatovat, že nejvíce se 

vyskytují lomy iniciované v oblasti AT nebo S svaru, lomy iniciované bez zjevné příčiny, 

tedy křehké lomy a nejvíce lomy iniciované kontaktně únavovými vadami. Tuto statistiku 

potvrzuje i metalografická analýza tří vybraných vzorků z uvedených úseků. Vzorek č. 1 byl 

iniciován z nekvalitně provedeného AT svaru, u vzorku č. 2 došlo k iniciaci v hraně otvoru 

pro šroub v kolejnici a vzorek č.3 dokumentuje únavový lom, který se částečně šířil v oblasti 

AT svaru a následně i základním materiálem kolejnice.  
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