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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje hodnocení vlivu chemického složení na lomovou 

houževnatost u materiálu pro výrobu železničních kol. Zabývá se všemi aspekty ovlivňující 

výslednou hodnotu této charakteristiky. Zkouška lomové houževnatosti dovede lépe popsat 

mechanické vlastnosti materiálu a to z toho důvodu, že materiál nepovažuje za ideální, ale 

naopak počítá s výskytem vad v  makroskopickém měřítku. Teoretická část je zaměřena na 

faktory, které mohou výslednou hodnotu lomové houževnatosti ovlivnit. Popisuje vzniklé 

napětí kolem již zmiňovaných nežádoucích vad, podmínky a možnost jejich dalšího šíření. 

V závěru teoretické části je popsáno tepelné zpracování železničních kol a způsob ověřování 

mechanických charakteristik. Praktická část se věnuje hlavně nalezení závislostí mezi 

standardními materiálovými charakteristikami a charakteristikou popisující lomovou 

houževnatost sledovaného materiálu. 

 

Klíčová slova: železniční dvoukolí, lomová houževnatost, chemické složení, tvrdost 

 

 

Abstract 

This thesis is devoted to assessing the impact of chemical composition on the fracture 

toughness of the material for the manufacture of railway wheels. It deals with all aspects 

affecting the final value of this characteristic. Fracture toughness test leads to better describe 

the mechanical properties of the material and for this reason that the material is not considered 

ideal, but rather allows for the presence of defects in a macroscopic scale. The theoretical part 

focuses on the factors that may result value of fracture toughness influence. It describes the 

resulting tension around the already mentioned undesirable defects, conditions and the 

possibility of further propagation. At the end of theoretical section describes heat treatment of 

railway wheels and mechanical characteristics authentication method. The practical part is 

devoted mainly to find dependencies between standard material characteristics and 

characteristics describing the fracture toughness of the reference material. 

 

Keywords: railway wheels, fracture toughness, chemical composition, hardness  
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Úvod 

Cílem této práce je nalezení vhodného a jednoduchého řešení pro technickou praxi, 

které by mohlo být využito k optimalizaci materiálových charakteristik sériově vyráběných 

produktů. Za klíčovou vlastnost nových produktů lze v dnešní technické praxi považovat 

odolnostní charakteristiku popisující užitné vlastnosti produktu po celou dobu jeho 

živostnosti. Tyto vlastnosti často souvisejí s bezpečností produktu, a proto je nalezení 

správných predikcí velice významné. 

V oblasti železničních aplikací lze za takovou charakteristiku považovat lomovou 

houževnatost železničních kol. Právě tato charakteristika je velmi důležitá u železničních kol 

používaných k nákladní přepravě. Nákladní vozy využívají konvenčního brzdného 

systému tzv. brzdných špalíků. Při brždění zde dochází k velkému tření a ohřátí průřezu věnce 

kol na teploty nad 550°C a v místě styku kola s brzdovým špalíkem až na teploty kolem 

700°C, což s sebou přináší změnu reziduálních zbytkových napětí z tlakových na tahové 

a z tohoto důvodu je velmi pravděpodobný výskyt trhlin, které mohou vést až k destrukci 

kola. Lomová houževnatost železničních kol je materiálová charakteristika, která vyjadřuje 

odolnost materiálu proti šíření nestabilního lomu v případě, kdy je již v materiálu přítomna 

trhlina. Typickým vyjádřením lomové houževnatosti u železničních kol je hodnota KIC. Aby 

bylo možné prokázat platnost určení KIC, je nejprve nutné vypočítat podmíněný výsledek KQ. 

Tento výsledek je jen předběžný součinitel napětí. K vyhodnocení předběžného napětí KQ je 

třeba stanovit poměr Pmax / PQ, kde Pmax značí maximální sílu, kterou je schopen vzorek 

udržet a PQ je síla určená z diagramu zatížení versus rozevření trhliny. Pokud poměr 

nepřekračuje hodnotu 1,10, jedná se o platnou hodnotu KIC. Tyto parametry nejsou zdaleka 

jedinými, které se podílejí na výsledku lomové houževnatosti. Samotná geometrie vzorku 

může výslednou hodnotu lomové houževnatosti taktéž ovlivnit. 

Nelze opomenout fakt, že lomová houževnatost často souvisí s chemickým složením 

použitého materiálu. Z toho důvodu by měly být používány takové jakosti ocelí, které již 

předpokládají vysokou hodnotu lomové houževnatosti. 
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1 Teoretická část 

1.1 Lomová houževnatost materiálu 

Lomová houževnatost vyjadřuje materiálovou charakteristiku, která představuje 

odolnost materiálu proti iniciaci nestabilního lomu v případě, že je v materiálu trhlina. 

V podstatě se jedná o schopnost absorbovat energii. K této absorpci dochází v zatíženém 

tělese v etapě porušování, ale také v etapě samotného lomového procesu. Z hlediska lomové 

mechaniky houževnatost materiálu úzce souvisí se schopností plastické deformace, která je 

dána pohyblivostí dislokací. Klesá-li tato pohyblivost, klesá i schopnost plastické deformace 

a tedy i schopnost absorpce energie, což má za následek snížení houževnatosti materiálu.  

Skutečné podmínky namáhání konstrukčních částí jsou ve srovnání s laboratorními 

podmínkami mnohem komplikovanější. Ve struktuře matriálu existuje řada defektů, pórů, 

dutin a trhlin, které napětí nutné ke vzniku lomových procesů výrazně snižují. Kromě toho 

většina konstrukčních částí není namáhána jednoduše, jednoosým tahem, ale jejich napěťově 

deformační stav je složitější. Tyto faktory jsou hlavními příčinami, proč se materiály 

v technické praxi často porušují při menším nominálním napětí, než je jejich mez kluzu, 

případně mez pevnosti. [1] 

Teoreticky je lomová houževnatost definována pomocí následujícího vztahu: 

 YaK kritkritIC    rov. 1 

kde je 

KIC lomová houževnatost [MPa·m
1/2

], 

krit kritické napětí [MPa], 

 konstanta 3,141592654, 

akrit kritická velikost vady [m], 

Y tvarový faktor [-]. 

 

Výše uvedenou podmínku lze vyjádřit takto: Těleso s trhlinou délky a, namáhané 

napětím σ se křehce poruší v okamžiku, kdy jeden z parametrů (a nebo σ) dosáhne takové 

hodnoty, že odpovídající hodnota KI překročí odpor materiálu proti nestabilnímu šíření trhliny 

KIC. [2] 
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1.1.1 Faktory ovlivňující lomovou houževnatost 

Houževnatost materiálu ovlivňuje do značné míry lomový proces a naopak charakter 

lomové plochy porušeného tělesa odráží houževnatost materiálu. Je-li houževnatost materiálu 

malá, jde o lom křehký, provázený relativně malou plastickou deformací, zatímco u materiálů 

s velkou houževnatostí jde o lom houževnatý, charakterizovaný plastickou deformací většího 

rozsahu [3]. Lomová houževnatost je materiálová vlastnost, která je ovlivněna různými 

faktory. Nelze opomenout vliv chemického složení, rychlost zatěžování a vliv teploty. Také 

struktura kovu může do značné míry tuto charakteristiku ovlivnit. Na obr. 1 je znázorněna 

obecná teplotní závislost lomové houževnatosti. S klesající teplotou se hodnota lomové 

houževnatosti prudce snižuje. Při vyšších teplotách se snižuje mez kluzu a v důsledku toho 

narůstá velikost plastické zóny. [2] 

 

Obr. 1. Teplotní závislost lomové houževnatosti KIC a meze kluzu Re [2] 

 

Lomová houževnatost závisí i na tloušťce tělesa. Známý fakt, že křehké lomy vznikají 

přednostně na tlustostěnných konstrukcích, lze vysvětlit takto: čím větší je tloušťka 

namáhaného tělesa, tím větší je napětí ve směru tloušťky σz, což vytváří příznivější podmínky 

pro rovinnou deformaci. Závislost lomové houževnatosti na tloušťce tělesa je schematicky 

znázorněno na obr. 2. Při menších tloušťkách se v daných podmínkách nedosahuje stav 

rovinné deformace (RD), ale jen stav rovinné napjatosti (RN). 
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Obr. 2. Závislost lomové houževnatosti Kc a podíl plochého lomu na tloušťce tělesa B [2] 

 

Stav rovinné deformace v tělese se dosáhne, když tloušťka B a délka trhliny a splňují 

podmínku: 

 

2

eR

K
5,2B,a IC









  rov. 2 

 

Jak již bylo zmíněno, hodnota KIC závisí také na rychlosti zatěžování. Tu lze v tomto 

případě vyjádřit jako ḰI. S rostoucí rychlostí zatěžování se obecně lomová houževnatost 

(dynamická lomová houževnatost) KId snižuje. [2] 

 

1.2 Koncepce lomové mechaniky 

Lomová mechanika je vědní obor, který se zabývá vznikem lomů z defektů. Zabývá se 

zákonitostmi chování trhlin při namáhání tělesa v různých podmínkách. Cílem tohoto vědního 

oboru je zjistit v namáhaném tělese kritickou délku defektu, který může způsobit náhlé křehké 

porušení. Lomová mechanika se rozděluje na lineárně elastickou lomovou mechaniku 

(LELM) a elasticko-plastickou lomovou mechaniku (EPLM). 

Lineárně elastická lomová mechanika předpokládá, že trhlina se šíří při elastickém stavu 

napjatosti. Lom v tělese může teoreticky nastat jen tehdy, když působící napětí dosáhne 
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hodnoty ideální pevnosti. Za lineární je označována, protože se předpokládá lineární závislost 

mezi deformací a napětím. Tedy při platnosti Hookeova zákona v blízkosti kořene trhliny. 

Elasticko-plastická lomová mechanika se hojně využívá hlavně u houževnatých materiálů. 

V oblasti kořene trhliny je porušení doprovázeno vznikem malé plastické deformace. Metoda 

je hlavně založena na energetické bilanci a využívá k tomu metody křivkového J-integrálu 

nebo koncepce rozevření trhliny. [4] 

 

1.2.1 Napětí v okolí vrubů a trhlin 

Lomový proces je úzce spojen s lokálním výskytem vysokých koncentrací napětí 

a deformací. Při studiu zákonitostí vzniku a šíření trhlin se do jisté míry vycházelo z poznatků 

získaných při analýze napjatosti v okolí vrubů. Pod obecným pojmem “vrub“ jsou zahrnuty 

jak vruby konstrukční (otvory pro nýty a šrouby), tak i defekty technologického původu. Zde 

můžeme zařadit například dutiny a inkluze. Nelze opomenout také defekty způsobené 

opotřebením, kde lze zařadit vrypy a rýhy. [3] 

Při samotném zatěžování součástí dochází k obtékání a koncentraci silového toku kolem 

vrubů a otvorů. Právě tam dochází ke vzniku maximálního napětí, které může způsobit 

porušení. Součinitel koncentrace napětí α je veličina, která toto napětí vyjadřuje. Jeho definici 

popisuje rov. 3 a rozložení napětí znázorňuje obr. 3. 

 

 

Obr. 3. Rozložení napětí v desce obsahující eliptický defekt [5] 
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n

max
n




   rov. 3 

kde je 

αn součinitel koncentrace napětí [-], 

σmax maximální napětí [MPa], 

σn nominální napětí [MPa]. 

 

Tento vztah je definován jako podíl maximálního napětí σmax k  nominálnímu napětí σn. 

Nominální napětí σn vyjadřuje působící sílu kolmo na oslabený skutečný průřez v místě 

defektu. σmax je maximální napětí v kořeni vrubu. V praxi se můžeme setkat se dvěma typy 

těchto součinitelů. Druhý typ součinitele koncentrace napětí se označuje jako αg. Celý vztah 

definuje rov. 4. Hodnoty obou koncentrací se značně rozcházejí při relativně velkých vrubech 

v případě, že c/W > 0,2, kde c je délka trhliny a W je šířka vzorku. Naopak pokud c/W ≤ 0,05 

jsou hodnoty těchto součinitelů téměř stejné. 

 


 maxg  rov. 4 

kde je 

αg součinitel koncentrace napětí [-], 

σmax. maximální napětí [MPa], 

σ celkové napětí [MPa]. 

 

Velikost součinitele koncentrace napětí ovlivňují tyto faktory: 

 tvar a rozměry vrubu, 

 tvar a rozměry tělesa, 

 způsob zatížení (např. tah, ohyb, smyk apod.) [2]. 

 

Jedním z důležitých příkladů pro praxi je znalost rozdělení napětí v okolí defektu 

eliptického tvaru v desce zatížené jednoosým tahem. V tomto případě je koeficient napětí 

definován takto:  
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c

21  rov. 5 

kde je 

α součinitel koncentrace napětí [-], 

c délka defektu [m], 

ρ poloměr zaoblení defektu [m]. 

 

Hodnota součinitele koncentrace napětí α je tím větší, čím je defekt delší (c) a čím je 

vyšší jeho ostrost 1/. Nejostřejším defektem je trhlina o velkosti c >> ρ, když poloměr 

zaoblení defektu ρ se bude blížit meziatomové vzdálenosti ɑ0. 

V materiálech, které jsou často technicky využívány, se nachází v uspořádání atomů 

řada poruch čarových, bodových, ale i plošných. Dislokace, hranice zrn a vrstvené chyby pak 

významně snižují energii, která je potřebná k šíření trhlin. [2] 

 

1.2.2 Plastická zóna na čele trhliny 

V místě koncentrace napětí dochází k překročení meze kluzu, jehož důsledkem je vznik 

lokální plastické deformace v okolí čela trhliny. V této oblasti jsou složky napětí menší 

a složky deformace větší. Právě proto bude stav napjatosti v tělese ovlivněn velikostí plastické 

zóny na čele trhliny. Její rozměry a tvar se určují početně nebo experimentálně. Vznik 

plastické zóny na čele trhliny je naznačen na obr. 5, kde vzdálenost rp od čela trhliny udává 

průběh napětí σy s úrovní napětí na mezi kluzu Re. Napětí σy´ znázorňuje přeskupení napětí na 

čele trhliny po vytvoření plastické zóny.  
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Obr. 4. Zjednodušená plastická zóna (mód I) [2] 

Výpočet velikosti plastické zóny je patrný z rov. 6. [2] 

 

2

2,0P

I
p

R

K

2

1
r

















 rov. 6 

kde je 

rp poloměr kruhové zóny [m], 

KI faktor intenzity napětí [MPa·m
1/2

], 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa]. 

 

Skutečný rozměr plastické zóny však musí být větší než rp, neboť je třeba vzít v úvahu 

přenos zatížení.  

 

1.2.3 Faktor intenzity napětí 

Pro pochopení zákonitostí chování trhliny v konstrukcích, je nutné znát rozdělení napětí 

v blízkosti jejího kořene. Faktor intenzity napětí je jednou z nejpoužívanějších 

a nejdůležitějších veličin popisujících stav napjatosti v tělese s trhlinou. Trhlina může být 

obecně namáhána třemi základními způsoby – tah, smyk, střih (obr. 5). 
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Obr. 5. Základní způsoby zatěžování trhliny: tahový mód I, smykový mód II, střihový mód III 

[6] 

Faktor intenzity napětí se označuje K vždy s indexem římské číslice podle druhu 

zatěžování. Mód I se vyskytuje v praxi nejčastěji. Tahové napětí zde působí kolmo na trhlinu. 

Při tomto zatěžování mohou nastat dva různé stavy napjatosti. U tenkých těles se projevuje 

stav rovinné napjatosti, u těles s větší tloušťkou hovoříme o stavu rovinné deformace. Druhý 

způsob zatěžování (mód II) je charakterizován rovinnou smykovou deformací. V tomto 

případě smykové napětí působí kolmo na čelo trhliny. Mód třetí (mód III) představuje 

namáhání rovnoběžné s čelem trhliny. Na obr. 6 můžeme vidět tvary plastických zón pro 

všechny tři módy zatěžování. 

 

 

Obr. 6. Tvary plastických zón v závislosti na módu zatěžování [7] 
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Pro tři základní typy porušování je definován faktor intenzity napětí takto (rov. 7): [2] 

    0,rr2limK y

2/1

0r
I 


   rov. 7a 

    0,rr2limK xy

2/1

0r
II 


  rov. 7b 

    0,rr2limK yz

2/1

0r
III 


  rov. 7c 

 

kde je 

KI,II,III faktor intenzity napětí [MPa·m
1/2

], 

r přímá vzdálenost mezi kořenem trhliny a místem výpočtu, 

π konstanta 3,141592654, 

τxy,,yz
 

smykové napětí ve směru osy xy, yz, 

σy normálové napětí ve směru osy y. 

 

1.2.4 Griffithovo energetické kritérium 

A. W. Griffith jako první prezentoval teorii vzniku lomu a šíření trhliny za použití 

energetické bilance. Vycházel z prvního zákona termodynamiky o zachování energie. Pomocí 

této bilance je možné stanovit stav kritické trhliny. Energie v systému zůstává neměnná 

a matematicky ji popisuje rov. 8: 

 Wa = W0 + Ws – Ue rov. 8 

kde je 

Wa energie desky s trhlinou o délce a [J], 

W0 energie systému bez trhliny (W0 = konst.) [J], 

Ws povrchová energie trhliny [J], 

 Ws = 4··a, kde  je povrchová energie materiálu [J·m
-2

], 

Ue úbytek elastické energie růstem trhliny [J], 

 
E

22a

e
U




, kde E je modul pružnosti v tahu [MPa] a  tahové napění [MPa]. 

 

Podmínka stability trhliny je vyjádřena rov. 9: 
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40


  , rov. 9 

 

Kritické napětí k pak vyjadřuje podmínku šíření lomu: 

 
a

E2
k




   rov. 10 

 

Přitom lom nevznikne pro napětí σ < σk a nestabilní lom nastane ihned pro σ ≥ σk. 

Platnost Griffithova kritéria byla potvrzena na skle a později i na křehkých materiálech. [1] 

 

1.2.5 Hnací síla trhliny 

Dalším vývojem Griffithova kritéria se zabýval G. R. Irwin, který roku 1956 zavedl 

veličinu s označením G, tzv. hnací sílu trhliny s jednotkou [N·m
-1

]. Tento parametr může také 

vyjadřovat intenzitu uvolňování energie. V tomto případě bude jednotka vyjádřena jako 

[J·m
-2

]. Hodnota G se při stabilním šíření trhliny plynule zvětšuje a v okamžiku dosažení 

kritické délky trhliny ak, hodnota G dosáhne kritické hodnoty Gc. Šíření trhliny pak pokračuje 

na úkor elastické energie. Takovéto šíření trhliny je označováno za nestabilní. 

Charakteristickým znakem je nekontrolovatelný průběh šíření, který končí křehkým lomem 

konstrukce. S přihlédnutím k faktoru intenzity napětí K lze odvodit vztah mezi parametry G 

a K ve tvaru podle rov. 11, který platí pro podmínky rovinné napjatosti. [1,8] 

 
E

K

E

a
G

2

I

2

I 


 rov. 11 

kde je 

G hnací síla trhliny [N·m
-1

], 

KI faktor intenzity napětí [MPa·m
1/2

], 

σ napětí [MPa], 

a délka trhliny [m], 

E modul pružnosti [MPa]. 
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Ke stabilnímu šíření trhliny dojde, dosáhne-li hnací síla trhliny G určité prahové 

hodnoty ozn. Gi. Tato etapa končí v okamžiku dosažení kritické hodnoty Gc. V závislosti na 

velikosti hnací síly G se tedy trhlina chová následovně: 

 

a) G < Gi trhlina se nešíří, 

b) Gi  ≤ G < Gc trhlina se šíří stabilně, 

c) G ≥ Gc  trhlina se šíří nestabilně. 

 

Na obr. 8 jsou graficky znázorněna jednotlivá stádia vývoje trhliny. Udává závislost 

délky trhliny a na napětí σ. Rozevření trhliny v tělese je řízeno velikostí rozhodující složky 

tenzoru napětí před čelem trhliny. Rozměr tohoto parametru je uváděn v jednotkách 

MPa·m
1/2

. 

 

 

Obr. 7. Závislost délky trhliny a a napětí σ ve stavu RN, jednotlivé etapy šíření trhliny [2] 

 

Výchozí délka trhliny je označena ai, pokud je splněna nerovnost σ < σi, trhlina se 

nešíří, tj. a = ai = konstantní. Dosáhne-li délka trhliny kritické hodnoty ac, trhliny ztrácí 

stabilitu a zbylý nosný průřez tělesa se poruší. Kritická hodnota napětí σc představuje velmi 

důležitou zbytkovou pevnost tělesa s trhlinou výchozí délky ai. [3] 

 

1.2.6 J – integrál 

Dalším lomovým parametrem je J-integrál. Tato charakteristika je velmi užitečným 

nástrojem pro vyhodnocení odolnosti materiálu proti lomovému porušení, a to i při vyšších 
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napětích než je mez kluzu σy. J-integrál je zobecněním hnací síly trhliny G a umožňuje použití 

i v případech plastické deformace většího rozsahu. Vyjadřuje integraci hustoty deformační 

energie u tělesa s trhlinou, a to v rámci uzavřené cesty (křivky). Tato křivka vede od jednoho 

povrchu trhliny k druhému okolo čela trhliny a je definován vztahem rov. 10. [2] 

 







 ds

x

u
TwdyJ i
i



   rov. 12 

kde je 

Γ libovolná uzavřená křivka, 

w objemová hustota deformační energie [doplnit jednotku], 

T vektor napětí, 

u vektor posunutí, 

ds element křivky s normálou n. 

 

 

Obr. 8. Označení parametrů pro stanovení J-integrálu [2] 

 

1.3 Materiály používané pro výrobu železničních kol 

Dá se říci, že železniční kolo je nejvýznamnějším komponentem u zařízení v železniční 

dopravě, proto se řadí mezi nejsledovanější prvky z hlediska bezpečnosti. Na jejich výrobu se 

musí použít takový materiál, který bude odolný jak mechanickému namáhání, tak 

chemickému působení okolního prostředí. Přísná kontrola již bezpodmínečně probíhá při 
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samotné výrobě. Zde je kladen důraz na sledování všech mechanických parametrů 

a vlastností.  

Na výrobu železničních kol se používá kontinuálně litá ocel, která pochází 

z elektrických pecí nebo kyslíkových konvektorů. Nejpoužívanější je ocel jakosti ER7T. Kola 

vyrobená z tohoto materiálu jsou použita převážně pro nákladní přepravu. Na trhu je celá řada 

materiálů, které lze na výrobu železničních kol použít. Významným parametrem, který hraje 

ve volbě jakosti důležitou roli, je chemické složení oceli. Tavební analýza oceli má nesporný 

význam při nastavení průběhu tepelného zpracování. Evropská norma ČSN EN 13262 [9] 

stanovuje vlastnosti kol pro použití na evropských železnicích. Tato norma definuje čtyři 

jakosti oceli. Povolené limity obsahů chemických prvků znázorňuje tabulka 1.  

Chemické složení se ověřuje již při výrobě oceli. Na konečném produktu je chemický 

rozbor proveden také, a to na jednom kuse z dané tavby. Místo tohoto ověření je přesně 

specifikováno již zmiňovanou normou.  

 

Tabulka 1. Maximální obsah specifikovaných prvků [9] 

 

1.3.1 Výroba železničních kol 

Pro tepelné zpracování v BONATRANS GROUP a.s. se používají karuselové i tunelové 

pece. 

Karuselové pece se využívají k ohřevu kontislitků. Materiál je v těchto pecích uložen na 

pohyblivé nístěje kruhového tvaru. Hořáky jsou umístěny v bočních stěnách a jako otop se 

používá zemní plyn. 

Železniční kolo charakteristických tvarů a rozměrů je řízeně ochlazováno a následně 

popouštěno v tunelových pecích. Materiál je zde umístěn na podložkách umístěných na 

vozících a ty jsou posunovány pecí po kolejnicích. Při ohřevu materiálu dochází ke změně 

 
Maximální obsah v % 

Jakost oceli C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V Cr+Mo+Ni 

ER6 0,48 0,40 0,75 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50 

ER7 0,52 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50 

ER8 0,56 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50 

ER9 0,60 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50 
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teplotního pole a současně se mění fyzikální a mechanické vlastnosti. Nelze také zapomenout 

na fázové a strukturní přeměny. 

1.3.1.1 Válcování železničních kol 

Kontislitek ohřátý na kovací teplotu nejprve projde procesem odokujení, a to 

dvojstupňově. Nejprve je mechanicky narušena kompaktní vrstva okují a následně dojde 

k dočištění proudem tlakové vody. Takto připravený špalek je položen na pěchovací zápustku 

lisu. Špalek je následně pěchován na požadovanou výšku (obr. 9). Poté se špalek vystředí 

a vytvaruje do podoby železničního kola (obr. 10). Dopravníkem je dopraven do děrovacího 

lisu a následně sevřen a vyděrován. Výlisek odchází válečkovým dopravníkem k válcovačce 

kol. Po dosažení předepsaných rozměrů kola putuje na prohýbací lis. Při této operaci se 

tvaruje list kola (obr. 11). Následuje doprava k pecím tepelného zpracování. Během všech 

těchto operací je průběžně měřena teplota válcovaného materiálu. Teplota válcování 

železničních kol je kolem 800-900 °C, což je oblast stabilního austenitu. [10] 

 

 

 

Obr. 9. Pěchování špalku na požadovanou výšku dle tvářecího postupu [11] 

 

 

Obr. 10. Proces tvarování železničního kola [11] 
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Obr. 11. Proces válcování [11] 

1.3.1.2  Tepelné zpracování železničních kol 

Při vkládání do tunelové pece se kola ukládají na pecní vozík (každé kolo zvlášť). Před 

uložením na pecní vozík dochází nejprve k řízenému ochlazení na teploty pod 400°C a poté 

následuje ohřev na teplou Ac3 + (50 až 60°C). Poslední operací je zrychlené ochlazování 

věncové části kola. Doba ochlazování je závislá na požadavcích zákazníka a jakosti materiálu. 

Jako chladící médium je použita voda. Tato operace probíhá v horizontální poloze za rotace 

a současného ochlazování pomocí trysek. Vzdálenost trysek od jízdní plochy kola, úhel 

natočení trysek tlak vody, časový náběh jednotlivých trysek, to vše jsou technologické 

parametry, které je nutno sledovat a regulovat tak, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění 

výsledných mechanických vlastností. [12] 

 

1.4 Odběr zkušebních těles a zkoušení materiálových charakteristik 

Evropská norma ČSN EN 13262 [9] stanovuje vlastnosti železničních kol na 

evropských železničních sítích a specifikuje čtyři jakosti pro jejich výrobu. Norma platí pro 

celistvá kovaná a válcovaná kola z vakuově odplynované oceli s kaleným věncem. Popisuje 

mechanické vlastnosti a limituje jejich výsledné hodnoty, kterých je třeba dosáhnout. Souhrn 

všech charakteristik uvedených jakostí popisuje tabulka 2. 

Pevnostní charakteristiky jsou vyhodnocovány z tahové zkoušky odebrané jak 

z věncové části, tak z desky železničního kola. Zkouška tahem je realizována podle evropské 

normy EN ISO 6892 [13]. Principem této zkoušky je deformace zkušební tyče až do přetržení. 

Tato zkouška je považována za jednu ze základních technik pro zjištění mechanických 

vlastností kovových matriálů. Velkou výhodou je její rychlé provedení a okamžitý výsledek. 

Vlastní zkouška je prováděna na hydraulických zařízeních o síle 400 – 600 kN (obr. 12). 

Výstupní záznam z provedené zkoušky tahem je tahový diagram (obr. 13). 
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Obr. 12. Trhací stroj INSTRON 5985 

 

Obr. 13. Schématický záznam provedené zkoušky tahem pro oblast věnce a desky kola 

 

Významným parametrem provádění zkoušky je rychlost zatěžování. V elastické oblasti 

materiálu by toto zatěžování mělo být v rozmezí 6 – 60 MPa.s
-1

.
 
 

V tabulce 2 jsou uvedeny požadované mechanické vlastnosti věnce a desky celistvých kol 

stanovené Evropskou normou ČSN EN 13262 [9]. 

věnec 

deska 
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Tabulka 2. Mechanické vlastnosti věnce a desky celistvých kol [9] 

Reh [MPa] Rm[MPa] A [%] Snížení Rm  [%] A [%]

Průměrné 

hodnoty[J]

Minimální 

hodnoty [J]

Průměrné 

hodnoty [J]

Minimální 

hodnoty [J] Kategorie 1 Kategorie 2

ER 6 ≥ 500 780/900 ≥ 15 ≥ 100 ≥ 16 ≥17 ≥12 ≥12 ≥8 - 225

ER 7 ≥ 520 820/940 ≥ 14 ≥ 110 ≥ 16 ≥17 ≥12 ≥10 ≥7 245 235

ER 8 ≥ 540 860/980 ≥ 13 ≥ 120 ≥ 16 ≥17 ≥12 ≥10 ≥5 245 245

ER 9 ≥ 580 900/1050 ≥ 12 ≥ 130 ≥ 14 ≥13 ≥9 ≥8 ≥5 - 255

Kritéria mechanických vlastností železničních kol 

KV2  -20[°C]

Zkouška rázem Tvrdost věnce kolaPevnostní charakteristika

VěnecJakost 

oceli

Deska KU5 +20[°C] HBW

 

 

Odběr zkušebních vzorků pro získání tohoto ověření je znázorněn na obr. 14. 

 

 

Obr. 14. Místa odběru zkušebních vzorků z věnce a desky celistvého kola. 

Legenda: 1,2 – zkušební vzorek na zkoušku tahem, 3 – zkušební vzorek pro zkoušku rázem, 

4 – jmenovitý průměr, 5 – vrub [9] 

 

Vrubová houževnatost je vyhodnocena z tělesa pro zkoušku rázem znázorněných na 

(obr. 14) podle prováděcí normy ISO 148-1. Výsledkem je nárazová práce spotřebovaná na 

přeražení zkušebního tělesa Charpyho kladivem. Zkouška je prováděna za normálních 

podmínek při teplotě zkušebního tělesa +20°C. Za těchto podmínek je zkušební těleso 

opatřeno vrubem U5. Naopak při zjišťování vrubové houževnatosti za snížených teplot, je 

použit typ vrubu V2. [14] 

Neméně důležitou charakteristikou je tvrdost. Pro hodnocení tvrdosti železničního kola 

se využívají dvě metody dle prováděcí normy EN ISO 6506 - tvrdost dle Brinella. Nutno 

zmínit, že hlavním rozdílem mezi těmito metodami je použité zatížení a velikost indentoru. 
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V obou případech je indentorem kulička z tvrdokovu, ale s tím rozdílem, že při působení síly 

7355 N má kulička průměr 5 mm. V případě druhém působící síla dosahuje 29420 N a průměr 

kuličky je 10 mm [15]. Každá z těchto metod se provádí v jiné fázi celého procesu výroby. 

Nejprve je prováděna na čele věncové části kola ve vzdálenosti 25 mm od jízdní plochy. Toto 

ověření se provádí na každém výrobku z tavby. Zde jde především o získání informací 

o homogenitě tepelného zpracování konkrétní dávky. Dále je měřena tvrdost po průřezu 

celistvého kola. Místa vtisků přesně definuje technická norma (obr. 15) a výsledné hodnoty 

tvrdosti definuje tabulka 2. Tvrdost po průřezu je prováděna na jednom kuse z dávky (dávka 

obvykle činí 250 kusů kol).  

 

Obr. 15. Umístění vtisků po průřezu kola definovaná normou EN 13262 

Legenda: 1 - mez opotřebení nebo průměr posledního soustružení, 2 - povrch vnitřní strany 

hotového kola, 3 - jmenovitý průměr [9] 

 

U kol bržděných pomocí špalíkové brzdy se provádí zkouška lomové houževnatosti. 

Tato zkouška patří mezi nejmodernější zkoušky aplikované na kovové materiály. Cílem této 

zkoušky je predikovat odolnost materiálu vůči šíření trhliny pod tahovým napětím. Samotná 

zkouška sestává ze dvou částí. První částí je příprava únavové trhliny. V druhé části dochází 

ke statickému zatěžování zkušebního tělesa až do jeho přetržení. Pro vyhodnocení je použito 

6 kusů zkušebních těles odebraných po celém obvodu věnce celistvého kola (obr. 16). 
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Obvyklým typem zkušebního vzorku pro zkoušku lomové houževnatosti u celistvých kol je 

typ CT30 (obr. 17). Písmeno C v označení představuje vzorek kompaktní a T určuje zatížení 

tahem. Rozměr vzorku v podobě jeho šířky 30 mm je rovněž do označení promítnut. Zkušební 

vzorek je zatěžován tahem v sinusovém cyklu při frekvenci 30 Hz. Touto zkoušku lze získat 

nejdůležitější charakteristiku materiálu, a to hlavně z hlediska bezpečného provozování 

výrobku. Právě tloušťka vzorku 30 mm je hloubka, do které dochází k opotřebování kola při 

provozu. [16] 

 

Obr. 16. Polohy těles pro zkoušku lomové houževnatosti z věnce kola [17] 

 

 

Obr. 17. Zkušební těleso CT30 [17] 

 

Existuje několik pravidel, která je třeba dodržet během přípravy vzorku: 

 nesmí docházet ke zvyšování teploty v průběhu přípravy trhliny i při samotném 

provádění zkoušky, 

 směr šíření trhliny musí být kolmý na působící napětí (zde je povolen odklon roviny 

šíření trhliny o 10 %), 
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 délka přípravné trhliny musí mít výslednou délku v rozmezí 0,45 – 0,55 šířky vzorku 

(W), 

 faktor intenzity napětí nesmí v průběhu přípravy trhliny překročit 80 % předpokládané 

výsledné hodnoty KQ, 

 maximální faktor intenzity napětí nesmí v posledních 2,5 % délky trhliny přesáhnout 

60 % výsledné hodnoty [16] 

 

Dodržením těchto parametrů se docílí řádného rozvoje trhliny ve směru kolmém na 

směr působící síly. Je nutno také upozornit na fakt, že se při akceptování výše uvedených 

pravidel vyhneme nestabilnímu růstu trhliny a vyvarujeme se tak předčasnému dolomení 

zkušebního vzorku. Pro kontrolu rozvoje trhliny slouží tzv. COD snímač, který nepřetržitě 

kontroluje nárůst rozevření vzorku a systémem je přepočítáván na skutečnou délku trhliny 

(obr. 18). Průběh celého testu je zaznamenáván v podobě datového souboru, který obsahuje 

souřadnice X a Y. Podobně jako u zkoušky tahem se rozlišuje průběh zatěžování na oblast 

elastickou a plastickou. Obr. 21 prezentuje výstupní graf z provedené zkoušky lomové 

houževnatosti. [18] 

 

Obr. 18. Vzorek CT30 připravený ke zkoušce lomové houževnatosti 
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Obr. 19. Vzor diagramu provedené zkoušky lomové houževnatosti 
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2 Praktická část 

Praktická část této diplomové práce se věnuje ověřováním skutečnosti, zda a do jaké 

míry ovlivňuje chemické složení výsledné hodnoty KQ. K tomuto experimentu byly použity 

jak výsledky napěťových charakteristik železničního kola, tak jeho chemické složení, a to 

v různých místech. Srovnání bude provedeno na vybraných tavbách jakosti ER7T. Celá 

experimentální část využívá data vztahující se k vlastnostem více než 1000 kusů testovaných 

železničních kol v období let 2011-2013. Dále prezentované důkazy se vztahují pouze 

k omezenému statistickému výběru, který pocházející z období 10-11/2013. 

 

2.1 Hodnocení vlivu chemického složení na výsledné hodnoty lomové 

houževnatosti 

V  odborných publikacích je zmíněno [18, že chemické složení má vliv na hodnotu 

lomové houževnatosti. Problémem však bývá interpretace této závislosti. Jak je definováno 

v evropské normě pro železniční aplikace EN 13262 9, odběr vzorků pro zkoušku lomové 

houževnatosti se provádí po celém obvodu kola, a to z věncové části. Vzorky se odebírají 

v rozmezí 60° po obvodu kola, tzn., že z jednoho kusu železničního kola se odebírá 6 těles. 

Železniční kolo se z pohledu mechanických vlastností jeví jako heterogenní. Ať už 

v důsledku výrobních pochodů kola nebo chemického složení vstupního materiálu. Z praxe 

víme, že např. obsah uhlíku se může lišit v rámci jednoho výrobku o ± 0,02 %. Nehomogenita 

mechanických charakteristik po průřezu i obvodu železničního kola může být až 30 HB, tzn. 

105 MPa. Z toho vyplývá, že pro stanovení závislosti napěťových charakteristik 

a chemického složení je velmi důležité vyjádření výsledků ve vztahu na místo, ze kterého 

výsledek pochází. Proto můžeme definovat tyto 3 typy nehomogenit. [18] 

 

 nehomogenita po průřezu, 

 nehomogenita po obvodu, 

 nehomogenita v dávce (tavbě). 
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Důkazy nehomogenit 

Nehomogenita po průřezu – typ A 

Jak již bylo zmíněno, na věncové části se provádí rychlé ochlazování pomocí 

ostřikovacích trysek, které ochlazují věnec směrem od jízdní plochy. Na příčném řezu 

železničním kolem bylo provedeno měření tvrdosti podle Brinella s použitím tvrdokovové 

kuličky o průměru 5 mm a zatížením 7355 N. Měření proběhlo ve čtyřech hloubkách od 

surového povrchu (obr. 20). Tvrdost kola do hloubky 35 mm je sledována a podléhá kritériím, 

protože právě věncová část kola je při jeho provozu zatížená nejvíce. První vpich v každé 

hloubce je proveden z vnější strany kola. Místa vtisků v každé hloubce jsou od sebe vzdálena 

10 mm. Tvrdosti v liniích 3 – 8 jednoznačně vykazují klesající tendenci. Bod 9 (místo kde je 

rozhraní věncové části kola a desky kola) vykazuje tvrdost nejnižší. V tabulce 3 jsou uvedeny 

hodnoty naměřených tvrdostí. Z naměřených dat je vidět klesající trend tvrdostí směrem od 

jízdní plochy k desce kola.  

 

 

Obr.20. Síť vtisků po průřezu provedená na věnci kola jakosti ER7 
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Tabulka 3. Hodnoty naměřených tvrdostí podle Brinella na věnci kola 

Umístění 

vtisků od 

jízdní 

plochy 

Linie vtisků dle obr. 22 – naměřené hodnoty tvrdosti HBW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5mm 245 259 273 278 273 271 271 273 − 

15mm 245 257 261 263 263 261 257 263 − 

25mm 251 255 253 255 253 251 249 253 − 

35mm 253 253 253 247 247 247 249 251 225 

 

Nehomogenita typu A pochází z aplikovaného tepelného zpracování, kdy dochází při 

výrobě kol k rychlému ochlazování jízdní plochy a výskytu gradientu tvrdosti a pevnosti. 

 

Nehomogenita po obvodu kola – typ B 

Tvrdost po obvodu kola se provádí metodou podle Brinella při použití tvrdokovové 

kuličky o průměru 10 mm a zatížení 29420 N. Tento typ nehomogenity je zapříčiněn 

kombinací chemické nehomogenity materiálu a aplikovaného tepelného zpracování, Jak je 

vidět na výsledcích tvrdosti po obvodu kola, rozdíl na jednom kole může vykazovat až 12 

HB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21. Naměřené hodnoty tvrdosti podle Brinella po obvodu kola 

 

249  HB 

240 HB 

246  HB 

252  HB 
242  HB 

250  HB 
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Nehomogenita dávková – typ C 

Zkouška tvrdosti na každém kole z dávky (tavby) se provádí na vnější ploše věnce kola 

v hloubce 25 mm (obr. 22). Toto ověření tvrdosti má vypovídat o homogenitě v dávce. Norma 

EN 13262 [9] povoluje maximální rozdíl v tvrdostech v dávce 30 HB. Tato nehomogenita je 

do určité míry způsobena rozdílným chemickým složením kontislitku a následný tepelným 

zpracováním, kdy při samotném lití tavby dochází k určitým rozdílům v obsahu chemických 

prvků po jeho délce. V tabulce 4 jsou zapsány hodnoty tvrdostí, které mají vypovídat 

o homogenitě dávky, ze které bylo vyrobeno 138 ks kol. Barevně jsou rozlišeny výsledky 

nejmenší a největší tvrdosti. Již na první pohled je vidět, že celkový rozdíl mezi tvrdostmi je 

29 HB v dávce. Kritéria pro homogenitu jsou splněna, minimální tvrdost byla 246 HB 

a maximální 275 HB, ale přesto je rozdíl hodnot velký.  

 

 

Obr. 22. Označení místa vpichu pro provedení tvrdosti na čele [9] 
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Poř. 

Číslo

Tvrdost 

HBW

Poř. 

Číslo

Tvrdost 

HBW

Poř. 

Číslo

Tvrdost 

HBW

Poř. 

Číslo

Tvrdost 

HBW

1 268 41 255 81 253 121 253

2 256 42 267 82 266 122 268

3 260 43 271 83 266 123 265

4 261 44 258 84 271 124 270

5 260 45 265 85 269 125 275

6 267 46 271 86 271 126 262

7 268 47 271 87 269 127 257

8 265 48 250 88 264 128 263

9 261 49 261 89 264 129 264

10 268 50 267 90 253 130 262

11 249 51 255 91 261 131 246

12 267 52 259 92 257 132 268

13 260 53 268 93 272 133 264

14 257 54 272 94 259 134 260

15 259 55 255 95 272 135 272

16 261 56 272 96 254 136 257

17 267 57 274 97 269 137 267

18 248 58 272 98 262 138 268

19 257 59 260 99 256

20 258 60 274 100 261

21 246 61 258 101 269

22 259 62 271 102 266

23 263 63 261 103 262

24 248 64 259 104 258

25 257 65 258 105 261

26 266 66 255 106 273

27 270 67 265 107 267

28 255 68 265 108 269

29 271 69 275 109 249

30 254 70 270 110 259

31 260 71 258 111 257

32 274 72 268 112 262

33 248 73 260 113 264

34 247 74 253 114 262

35 262 75 268 115 264

36 268 76 268 116 267

37 275 77 262 117 262

38 265 78 270 118 267

39 265 79 268 119 272

40 263 80 273 120 266

Tabulka 4. Výsledky zkoušky tvrdosti podle Brinella na všech kolech jedné tavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 246 HBW, Maximum 275 HBW 
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2.2 Závislost lomové houževnatosti na obsahu chemických prvků 

Pro tuto část práce bylo využito výsledků lomové houževnatosti ze 45 testovaných 

taveb pro výrobu železničních kol jakosti ER7T. Tabulka 5 prezentuje naměřená data 

jednotlivých taveb, přičemž každý řádek představuje jednu konkrétní tavbu. Zkouška byla 

provedena a vyhodnocena dle prováděcí normy ASTM E 399 [16]. Výsledné hodnoty lomové 

houževnatosti jsou znázorněny ve sloupcích KQ1 – KQ6. Umístění těchto zkušebních vzorků ve 

věnci kola znázorňuje obr. 16. Ze všech zkušebních těles jedné tavby byla také vyhodnocena 

průměrná hodnota KQ. Podle vyhodnoceného průměru lomové houževnatosti byly tavby 

v tabulce 5 seřazeny vzestupně. Tabulka rovněž prezentuje chemické složení každé tavby. 

Vyhodnocení chemického složení proběhlo pomocí optické emisní spektrometrie podle 

SOP 60-941 [19]. Technické podmínky EN 13262 [9] přesně specifikují, kde se toto ověření 

musí provádět. Schematicky je toto místo vyznačeno na obr. 23, který taktéž znázorňuje místo 

odběru vzorku pro zkoušku lomové houževnatosti. Místo chemické analýzy prakticky 

odpovídá středu lomové linie u vzorku CT30.  

 

 

 

Obr. 23. Místo provedení chemické analýzy [9] 
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Metoda OES, která se standardně používá k tomuto vyhodnocení, je založena na optické 

analýze jiskrového výboje mezi elektrodou spektrometru a zkušebního vzorku v prostředí 

inertního plynu. Jako inertní plyn byl použit Argon s čistotou 99,999%. Při testování tavby 

a ověřování chemického složení z výrobku se běžně vyhodnocují tyto prvky: C, Mn, Si, S, P, 

Ni, Cr, Al, Cu, V, Cu, Sn. Do níže uvedené tabulky 5 byly zaznamenány obsahy jen 

některých z nich. Prvky jako jsou fosfor a síra, jsou v oceli považovány za nečistoty, segregují 

na hranicích zrn a mohou tak způsobovat nežádoucí křehkost materiálu. 

Obr. 24 až 28 znázorňují grafickou závislost lomové houževnatosti KQ na obsahu 

chemických prvků C, S, Mn, Si a Sn. 
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Tabulka 5. Výsledky testovaných taveb 

K Q1 K Q2 K Q3 K Q4 K Q5 K Q6 Min Max Ø K Q R p0,2 R m C Si Mn P S Cu Sn

1 93,34 71,62 84,96 93,04 84,44 91,68 71,62 93,34 86,51 542 871 0,49 0,330 0,76 0,0110 0,005 0,040 0,004

2 71,29 73,51 99,28 97,88 78,71 101,65 71,29 101,65 87,05 598 919 0,50 0,360 0,74 0,0100 0,002 0,140 0,010

3 91,96 91,97 90,61 91,54 70,19 89,36 70,19 91,97 87,61 578 891 0,49 0,350 0,73 0,0120 0,012 0,040 0,004

4 79,61 83,34 102,69 83,79 95,69 84,54 79,61 102,69 88,28 624 939 0,50 0,330 0,77 0,0110 0,003 0,040 0,002

5 89,10 90,44 90,39 87,98 89,82 86,54 86,54 90,44 89,05 551 858 0,48 0,340 0,75 0,0120 0,005 0,030 0,002

6 91,97 90,17 90,63 75,88 94,44 91,27 75,88 94,44 89,06 562 881 0,49 0,330 0,75 0,0100 0,004 0,050 0,003

7 91,02 90,97 89,69 90,57 83,09 92,59 83,09 92,59 89,66 573 867 0,49 0,330 0,74 0,0110 0,004 0,050 0,004

8 92,05 97,17 77,40 89,93 90,58 91,82 77,40 97,17 89,83 559 872 0,48 0,320 0,75 0,0120 0,005 0,030 0,001

9 89,46 88,58 90,93 90,41 90,65 91,71 88,58 91,71 90,29 578 880 0,50 0,340 0,74 0,0120 0,008 0,040 0,003

10 90,97 90,01 89,27 91,23 92,53 89,40 89,27 92,53 90,57 581 876 0,48 0,320 0,73 0,0100 0,004 0,050 0,004

11 80,77 97,17 73,19 98,73 94,62 99,05 73,19 99,05 90,59 608 923 0,49 0,310 0,74 0,0120 0,005 0,040 0,003

12 79,20 100,89 87,23 93,85 79,71 104,66 79,20 104,66 90,92 597 917 0,47 0,350 0,71 0,0060 0,002 0,110 0,008

13 90,05 92,64 88,82 93,38 91,56 90,14 88,82 93,38 91,10 562 861 0,49 0,330 0,74 0,0110 0,006 0,050 0,004

14 96,48 96,52 85,85 101,47 82,33 85,08 82,33 101,47 91,29 578 896 0,48 0,330 0,70 0,0060 0,002 0,110 0,009

15 94,00 89,90 91,43 88,28 90,99 94,06 88,28 94,06 91,44 582 905 0,51 0,310 0,75 0,1100 0,005 0,002 0,001

16 94,77 93,11 80,55 95,49 87,74 97,23 80,55 97,23 91,48 583 898 0,50 0,300 0,73 0,0110 0,006 0,070 0,003

17 98,02 74,64 100,28 80,51 98,69 98,23 74,64 100,28 91,73 609 927 0,50 0,320 0,72 0,1300 0,006 0,030 0,002

18 98,42 99,27 78,09 98,59 94,73 84,00 78,09 99,27 92,18 570 882 0,50 0,330 0,74 0,0110 0,004 0,040 0,003

19 93,21 92,87 94,78 94,52 84,47 93,28 84,47 94,78 92,19 575 884 0,50 0,310 0,74 0,0110 0,001 0,040 0,003

20 91,97 89,12 94,49 91,54 93,73 92,30 89,12 94,49 92,19 559 866 0,48 0,320 0,74 0,0110 0,004 0,040 0,004

21 93,14 93,40 89,08 92,42 93,72 91,51 89,08 93,72 92,21 545 865 0,48 0,320 0,74 0,0100 0,003 0,040 0,003

22 94,11 85,13 94,53 93,83 95,23 94,08 85,13 95,23 92,82 574 900 0,49 0,320 0,73 0,0140 0,004 0,060 0,005

23 87,10 94,15 94,27 93,74 93,25 94,56 87,10 94,56 92,85 560 889 0,49 0,350 0,75 0,0110 0,005 0,020 0,002

24 95,94 93,40 86,62 93,89 94,97 93,20 86,62 95,94 93,00 559 903 0,48 0,340 0,73 0,0110 0,012 0,040 0,004

25 92,72 91,40 93,44 92,31 94,74 95,21 91,40 95,21 93,30 577 893 0,48 0,340 0,75 0,0120 0,004 0,060 0,003

26 92,74 96,10 85,35 101,33 94,14 90,84 85,35 101,33 93,42 558 862 0,48 0,320 0,75 0,0130 0,003 0,040 0,002

27 93,40 102,57 97,29 98,62 81,87 89,19 81,87 102,57 93,82 557 916 0,49 0,330 0,72 0,0120 0,012 0,040 0,002

28 95,67 92,90 93,85 95,82 96,10 88,64 88,64 96,10 93,83 571 889 0,48 0,340 0,74 0,0120 0,004 0,020 0,002

29 90,33 93,52 93,06 100,90 92,18 93,63 90,33 100,90 93,94 558 866 0,50 0,340 0,74 0,0110 0,004 0,040 0,004

30 99,72 101,84 92,80 82,31 87,19 99,87 82,31 101,84 93,96 603 922 0,50 0,320 0,70 0,0060 0,002 0,120 0,009

31 79,80 97,32 97,48 80,11 102,94 106,51 79,80 106,51 94,03 594 905 0,05 0,310 0,72 0,0014 0,006 0,030 0,002

32 95,33 95,22 94,49 92,10 93,69 94,07 92,10 95,33 94,15 566 892 0,50 0,320 0,74 0,0110 0,003 0,070 0,005

33 93,43 96,69 97,57 90,89 95,89 91,85 90,89 97,57 94,39 598 926 0,51 0,320 0,76 0,0130 0,006 0,060 0,005

34 96,05 85,82 94,76 98,71 94,18 97,70 85,82 98,71 94,54 571 887 0,49 0,340 0,72 0,0060 0,003 0,120 0,012

35 93,99 93,16 94,81 95,08 94,03 96,63 93,16 96,63 94,62 578 906 0,50 0,310 0,74 0,0110 0,003 0,040 0,002

36 94,60 104,89 98,65 92,91 74,74 102,27 74,74 104,89 94,68 625 922 0,50 0,340 0,73 0,0090 0,003 0,150 0,010

37 93,68 95,97 98,94 102 98,99 81,86 81,86 102,03 95,25 576 898 0,49 0,750 0,75 0,0120 0,007 0,040 0,003

38 96,91 97,92 99,38 99,25 79,71 98,60 79,71 99,38 95,30 617 921 0,48 0,320 0,74 0,0110 0,004 0,040 0,002

39 95,54 96,52 94,65 96,17 93,72 95,32 93,72 96,52 95,32 564 882 0,49 0,340 0,76 0,0110 0,004 0,005 0,002

40 95,42 96,04 95,22 97,42 96,06 95,02 95,02 97,42 95,86 597 900 0,50 0,330 0,74 0,0120 0,006 0,070 0,003

41 97,89 95,04 97,07 100.13 93,24 96,81 93,24 97,89 96,01 593 909 0,50 0,350 0,73 0,0080 0,003 0,150 0,010

42 96,47 96,08 99,09 96,97 94,71 93,23 93,23 99,09 96,09 571 876 0,47 0,350 0,74 0,0120 0,006 0,070 0,005

43 101,00 85,49 87,82 98,76 101,09 105,83 85,49 105,83 96,67 606 915 0,49 0,340 0,72 0,0080 0,002 0,130 0,011

44 93,80 100,55 93,78 98,47 95,99 97,58 93,78 100,55 96,70 589 907 0,50 0,310 0,76 0,0130 0,003 0,060 0,004

45 86,59 105,26 74,29 106,55 106,17 103,17 74,29 106,55 97,01 642 947 0,49 0,320 0,75 0,0110 0,004 0,050 0,003

46 82,26 100,41 102,93 100,41 101,31 100,10 82,26 102,93 97,90 606 912 0,48 0,350 0,74 0,1100 0,004 0,040 0,002

47 98,65 99,78 101,02 103,47 88,69 97,97 88,69 103,47 98,26 612 928 0,50 0,310 0,74 0,0110 0,004 0,040 0,003

48 88,91 99,94 103,29 99,86 99,63 101,81 88,91 103,29 98,91 596 902 0,49 0,330 0,72 0,0130 0,002 0,020 0,001

49 100,13 99,86 97,65 96,29 97,66 103,44 96,29 103,44 99,17 603 911 0,48 0,320 0,68 0,0060 0,004 0,130 0,009

50 98,56 105,06 106,67 78,99 102,92 103,69 78,99 106,67 99,32 584 897 0,50 0,320 0,76 0,1300 0,008 0,050 0,003

Výsledné hodnoty K Q[MPa·m
1/2

], pevnostní charakteristiky [MPa ] Výsledné hodnoty chemické analýzy [%]
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Obr. 24. Grafická závislost lomové houževnatosti na obsahu uhlíku 

 

 

 

 

Obr. 25. Grafická závislost lomové houževnatosti na obsahu síry 
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Obr. 26. Grafická závislost lomové houževnatosti na obsahu manganu 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Grafická závislost lomové houževnatosti na obsahu křemíku 
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Obr. 28. Grafické znázornění lomové houževnatosti na obsahu cínu  

 

 

Z výše uvedených grafů jednoznačně vyplývá minimální závislosti KQ na chemickém 

složení. Graf závislosti KQ a obsahu uhlíku (obr. 24) vykazuje lineární průběh. Není zde 

zřejmá výrazná závislost. Obsahy uhlíku se pohybují v rozmezí 0,48 – 0,50 %, přičemž 

nejvyšší obsah C vykazuje výslednou hodnotu KQ v rozmezí 87 – 99 MPam
1/2

. Z této 

závislosti je jednoznačně vidět, že obsah uhlíku v oceli v rozmezí obsahu jakosti ER7T nemá 

vliv na výslednou hodnotu KQ.. 

Graf představující závislost KQ na obsahu síry (obr. 25), která je v oceli považována za 

tzv. nečistotu, vykazuje klesající tendenci. Síra s obsahem 0,002 % byla obsažena v tavbě, 

která vykazovala nejnižší hodnotu lomové houževnatosti, ale zároveň také houževnatost 

nejvyšší, kdy byla hodnota KQ rovna 99 MPam
1/2

. Nejvyšší obsah síry 0,012 % vykazovaly 

jen 3 tavby ze 45 testovaných. Takto vysoký obsah se objevuje jen zřídka. Přesto neměl 

výrazný vliv na hodnotu KQ. Hodnoty lomové houževnatosti se v těchto případech 

pohybovaly od 88 – 94 MPam
1/2

. 

Na třetí grafické závislosti vykazuje křivka mírně klesající trend. Nicméně křivka 

jednoznačně závislost neprokazuje (obr. 26). Nejčetněji je zastoupen obsah manganu 0,74 %.  

Z grafů (obr. 27 a obr. 28), kde je znázorněna závislost KQ na obsahu křemíku a cínu, 

není viditelný žádný trend. Dá se říci, že obsahy obou prvků jsou rozprostřeny rovnoměrně. 
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2.3 Objasnění vlivu základních mechanických charakteristik na výsledné 

hodnoty lomové houževnatosti 

Typickou vlastností železničního kol je jeho pevnost a tvrdost. Tyto vlastnosti jsou 

požadovány v evropské normě EN 13262 [9] a musí být prokazovány pomocí destruktivních 

zkoušek na vybraných výrobcích z dávky, respektive z tavby. Odběr vzorku pro zkoušku 

tahem je popsán na obr. 14. Tabulka 5 uvádí pro porovnání výsledky lomové houževnatosti 

KQ a napěťových charakteristik meze pevnosti Rm a meze kluzu Rp0,2. Záměrně nebyla vybrána 

horní mez kluzu ReH, jelikož tyto materiály nemívají mez kluzu výraznou. Naproti tomu 

hodnota Rm je naprosto průkazná a jedinečná tím, že se jedná o maximální napětí dosažené na 

přesně určeném průřezu materiálu. Samozřejmě je nutno připomenout vliv již dříve 

zmiňovaných nehomogenit zejména pak nehomogenita typu A a B. Je nutno si uvědomit, že 

o hodnotě napěťové charakteristiky rozhodly charakteristiky výrobku v hloubce 10-20 mm 

pod jízdní plochou. Kdežto hodnota lomové houževnatosti je reprezentována linií vlastností 

od 5 do 35 mm hloubky.  

Obr. 29 a obr. 30 prezentují grafickou závislost těchto napěťových charakteristik 

a lomové houževnatosti KQ.  

 

 

 

Obr. 29. Grafická závislost lomové houževnatosti KQ na napěťové charakteristice Rm 
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Obr. 30. Grafická závislost lomové houževnatosti KQ na napěťové charakteristice Rp0,2 

 

Na výše prezentovaných grafech lze vidět výraznější trend než u závislosti na obsahu 

chemických prvků. Křivka závislosti KQ na Rm má mírně rostoucí trend (obr. 29).  

Poslední grafické znázornění prezentuje závislost KQ na Rp0,2. Zde se vzrůstající trend 

projevila nejvíce (obr. 30).  
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2.4 Vliv strukturních charakteristik na výsledné hodnoty lomové 

houževnatosti 

Pro stanovení této závislosti se nabízí využití hodnocení velikosti zrna podle ISO 643 

20 a procenta fází mřížkovou metodou dle ASTM E 562 [21]. Na průřezu věncem kola 

jedné z testovaných taveb, byla provedena strukturní analýza automatickou metodou 

AxioVision. Obr. 31 znázorňuje místa provedené analýzy. Na fotografiích níže (obr. 32 až 

obr. 37) je vidět mikrostruktura v různých hloubkách na věncové části kola. Fotografie 

struktur byly pořízeny při zvětšení 500x. Rozbor proběhl ve dvou hloubkách 5 mm a 35 mm, 

vždy ve třech liniích od vnitřního čela. Byly vyhodnoceny přítomné strukturní složky, 

procentuální podíl jedné z nich a určena velikost zrna srovnávací metodou. 

I když se věncová část kola zrychleně ochlazuje, výsledná struktura je tvořená perlitem 

a feritem ve formě síťoví po hranicích zrn bez výskytu zákalných složek. Zákalné složky jako 

je bainit a martenzit vykazují tvrdost ale zároveň také křehkost, a právě tato vlastnost je 

považována z pohledu provozování kola za nežádoucí. Zde je riziko vydrolování materiálu, 

které může způsobit trhliny a jejich následné šíření. Tento fakt rozhodně představuje riziko při 

provozu.  

 

Obr. 31. Místa provedené strukturní analýzy 
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Obr. 32. Příčný řez věncem kola – radiální linie 30 mm od opracovaného vnitřního čela, 5 mm 

pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 

 

 

 

Obr. 33. Příčný řez věncem kola – radiální linie 30 mm od opracovaného vnitřního čela, 

35 mm pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 
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Obr. 34.  Příčný řez věncem kola – radiální linie 70 mm od opracovaného vnitřního čela, 

5 mm pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 

 

 

 

Obr. 35. Příčný řez věncem kola – radiální linie 70 mm od opracovaného vnitřního čela, 

35 mm pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 

 



40 

 

 

Obr. 36. Příčný řez věncem kola – radiální linie 125 mm od opracovaného vnitřního čela, 

5 mm pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 

 

 

 

 

Obr. 37. Příčný řez věncem kola – radiální linie 125 mm od opracovaného vnitřního čela, 

35 mm pod opracovaným povrchem okolku, leptáno – Nital, struktura je perliticko-feritická 

s neúplným síťovím feritu 
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Výše uvedené fotografie struktur (obr. 32 až 37) na první pohled nevykazují významné 

rozdíly. Ve všech případech byla vyhodnocena stejná perliticko-feritická struktura s neúplným 

síťovým. Při provedeném zrychleném ochlazování věncové části kola nedošlo k vytvoření 

zákalných struktur, což je právě u tohoto produktu žádoucí. Tabulka 6, která prezentuje 

procentuální vyhodnocení podílu feritu ve dvou hloubkách, jednoznačně vykazuje vzrůstající 

podíl této složky se vzrůstající hloubkou od povrchu jízdní plochy. Minimální rozdíl 

procentuálního zastoupení této složky vykazuje linie 70 mm od vnitřního čela. Naopak 

největší rozdíl vykazuje linie 125 mm od opracovaného vnitřního čela. 

 

Tabulka 6. Vyhodnocení podílů fází strukturních složek automatickou metodou AxioVision 

* Neúplné síťoví feritu, výsledek je pouze informativní, RA je relativní přesnost měření v % 

 

Při rozboru v uvedených hloubkách byla také vyhodnocena velikost zrna automatickou 

srovnávací metodou (tabulka 6). Ta jednoznačně vykazuje rozdíly minimální. V hloubce 

5 mm pod opracovaným povrchem vykazuje ve všech liniích stejný index velikosti zrna 8
*
. 

V hloubce 35 mm pod opracovaným povrchem, byl zjištěn index 7,5
*
.  

 

K ověření výše uvedeného automatického stanovení velikosti zrna a procenta fází 

(tabulka 6) byla použita jiná metoda a manuální hodnocení, které proběhlo v hloubce 5 mm 

a linii 30 mm od vnitřního čela. Tabulka 7 dokumentuje 5,8 % obsahu feritické strukturní 

složky v definované hloubce. Můžete tedy potvrdit správnost vyhodnocení pomocí 

automatické metody. 

Umístění  

Vzdálenost místa 
zkoušení od 

opracovaného 
povrchu / 
struktura 

Obr. 
Velikost zrna, 

srovnávací metoda 
(index dle ISO 643) 

Výsledky podílu strukturních 
složek 

Podíl feritu (%) % RA (%) 

30 mm od 
opracovaného 
vnitřního čela 

Struktura 
(od povrchu) 

- Struktura je tvořena perlitem a neúplným síťovím feritu. 

5 mm 30 8 * 5,50 ± 0,41 7,20 

35 mm 31 7,5 * 7,20 ± 0,47 6,54 

70 mm od 
opracovaného 
vnitřního čela 

Struktura 
(od povrchu) 

-  Struktura je tvořena perlitem a neúplným síťovím feritu. 

5 mm 32 8 * 3,99 ± 0,22 5,59 

35 mm 33 7,5 * 5,52 ± 0,52 9,40 

125 mm od 
opracovaného 
vnitřního čela 

Struktura 
(od povrchu) 

-  Struktura je tvořena perlitem a neúplným síťovím feritu. 

5 mm 34 8 * 2,76 ± 0,20  7,11 

35 mm 35 7,5 * 6,53 ± 0,44 6,69 
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Tabulka 7. Stanovení objemového podílu feritu systematickým ručním počítáním bodů dle 

metody ASTM E 562-11 20 

 

 

Velikost zrna byla vyhodnocena dle prováděcí normy ISO 643 21. Porovnání 

struktury s etalony zmiňované normy proběhlo na 5-ti náhodně vybraných místech. Medián 

výsledků těchto měření odpovídá indexu 8
*
. I v tomto případě tedy můžeme správnost 

automatického vyhodnocení potvrdit. 

 

Vzhledem k tomu, že již dříve bylo prokázáno, že KQ závisí na mechanických 

vlastnostech [18], pak lze využít i strukturních charakteristik. V souladu se zmenšujícím se 

zrnem bude růst hodnota pevnosti a tedy i hodnota KQ. Se zvyšujícím se obsahem perlitu 

a snižujícím se obsahem feritu hodnota lomové houževnatosti taktéž poroste. U struktury je 

však nutno zdůraznit, že absolutní hodnota této charakteristiky má menší význam než rozptyl 

této charakteristiky po lomové linii. 
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3 Závěr 

Cílem práce bylo nalezení vlivu chemického složení i jiných fyzikálně chemických 

vlastností železničních kol na lomovou houževnatost. Za zcela samozřejmý byl přijat základní 

požadavek, tj. jednoduchou aplikaci zjištěných závěrů pro technickou praxi. Důvodem tohoto 

požadavku byla významně rozdílná náročnost při realizaci standardních mechanických či 

metalografických zkoušek a hodnocení lomové houževnatosti. Technická praxe vyžaduje 

znalost odolnosti materiálu na základě predikcí již ve fázi, kdy jsou známy pouze výsledky 

základních testů. Tato práce měla nabídnout právě takováto řešení. 

 

Rozborováno bylo 45 taveb používaných na výrobu železničních kol. Z praxe víme, že 

se materiál používaný k výrobě tohoto produktu jeví jako heterogenní. V tomto smyslu také 

byly definovány 3 typy nehomogenit. Právě nehomogenita typu C, definovaná jako dávková, 

by mohla být ovlivněna rozdílným chemickým složení, ve smyslu různorodé segregace 

chemických prvků při kontinuálním lití tavby. Tato teze v diplomové práci však potvrzena 

nebyla. Při testování zmiňovaných taveb byla chemická analýza provedena vždy na jediném 

výrobku z jedné tavby. Pro ověření výše uvedeného tvrzení, by se tomuto testování musely 

podrobit všechny výrobky zpracované z jediné tavby.  

 

Do grafické závislosti byly tedy použity výsledky lomové houževnatosti KQ a naměřené 

koncentrace chemických prvků zjištěných vždy ze stejné tavby. Při vyhodnocení těchto 

závislostí bylo zjištěno, že vybrané chemické prvky (C, S, Mn, Si, Sn) velký vliv na 

výslednou hodnotu KQ nemají. Nutno do vyhodnocení zohlednit i nejistoty měření, a proto lze 

konstatovat, že závislost chemického složení na lomové houževnatosti nebyla prokázána. 

 

Byla prokázána jediná závislost a to KQ na napěťových charakteristikách Rm a Rp0,2.  
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