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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, SYMBOLŮ A JEDNOTEK 

Označení Název Jednotky 

R Součinitel proměnlivosti cyklu - 

𝜎𝑑 Dolní mez napětí [MPa] 

𝜎ℎ Horní mez napětí [MPa] 

𝜎𝑚 Střední napětí [MPa] 

∆𝜎 Rozkmit napětí [MPa] 

𝜀𝑑 Dolní mez deformace - 

𝜀ℎ Horní mez deformace - 

𝜀𝑚 Střední deformace - 

∆𝜀 Rozkmit deformace - 

𝜎ℎ𝑓
∗  Součinitel únavové pevnosti - 

𝑁𝑓 Počet cyklů do lomu - 

𝑏 Součinitel únavové životnosti - 

𝑅𝑚 Mez pevnosti materiálu [MPa] 

𝑅𝑒 Mez kluzu [MPa] 

Rp0,2 Mez průtažnosti [MPa] 

𝜎𝑐  Mez únavy [MPa] 

𝛽 (q) Součinitel vrubového účinku - 

𝜀𝑣 Součinitel velikosti tělesa - 
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Označení Název Jednotky 

𝜂𝑝 Součinitel drsnosti (jakosti) povrchu - 

𝜎𝑎 Amplituda napětí hladkého tělesa - 

𝜎𝑎𝑚 Amplituda jmenovitého napětí - 

𝑅𝑓𝑙 Mez únavy hladkých zkušebních těles [MPa] 

𝑅𝑓𝑒 Mez únavy zkušebních těles s vrubem [MPa] 

∆Kth Rozdíl faktoru intenzity napětí - 

Fz Vertikální síla [N] 

Fy Boční síla [N] 

𝛼 Koeficient koncentrace napětí - 

q Vrubová citlivost - 

V0 Objem malého zkušebního vzorku [kg.dm
3
] 

V Objem velkého zkušebního vzorku [kg.dm
3
] 

f Zkušební frekvence [Hz] 

d Průměr  [m] 

l Délka  [m] 

Mo Ohybový moment - 

Wo Modul odporu průřezu - 

E Model pružnosti - 

g Tíhové zrychlení [m/s
2
] 
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ANOTATION 

Railway transport capacities all over the world have been growing, a phenomenon 

which is accompanied by the requirement to increase axle loads of freight rolling stock. Apart 

from new wheel designs for higher axle loads, growing have been also the requirements on 

their safety and reliability, since these wheels are often used in extreme climactic conditions. 

Cruising speeds of passenger trains have also been increasing, which likewise brings more 

stringent requirements concerning the quality and safety of the supplied railway wheels. It has 

become increasingly important for manufacturers of rolling stock, and especially for their 

operators, to know operational costs per one kilometer. 

The railway wheel is one of the most important components concerning network safety, 

reliability and profitability, and Bonatrans Group a.s. made its maximum attention on it, as 

engineer and manufacturer. Solid wheels are nowadays made mainly from carbon and micro-

alloyed steels. The wheels are most often supplied according to the European norm 13262 

which defines the following materials ER6, ER7, ER8 and ER9. For example North American 

and European railways solid wheels steel grades are submitted to different service conditions 

and governed by different standard, that are driven by different philosophy. Also the steel 

cleanliness of railway wheels has been one of the main improvement topics of the wheel 

suppliers especially with the increase in train speeds in Europe. 

Railway wheel life depends on many elements. Some are intrinsically linked to the 

vehicle engineering and use conditions. Other are elements on which wheel manufacturer can 

have indirect influence, because they are linked to the integrate manufacturing process, such 

as: produced steel quality, hot plastic deformation and heat treatment and mechanical working 

modes.  

The presented dissertation thesis describes procedures of evaluating fatigue strength of 

webs of wheels relating heat treatment and methods of evaluating the quality of machined 

railway wheel webs.  

The introductory part of the dissertation thesis focuses on the analysis of the literary 

knowledge of the fatigue properties of materials includes the basic classification. The analysis 

of the main parameters affecting the fatigue properties of railways wheels has also been 

performed. 

The fundamental part of this dissertation thesis is devoted to the actual results of 

research from the field of the new technology line of heat treatment and its possible impact on 

fatigue limit of railways wheels in the operating practice in Bonatrans Group a.s. 

It is necessary to emphasize that the fatigue testing of railways wheels would not be 

possible to carry out without the interdisciplinary collaboration of the specialists from 

Bonatrans Group a.s. and the Department of Material engineering of VŠB TU Ostrava. 
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1 ÚVOD 

V průběhu své dlouhé historie se kolejová železniční vozidla ukázala, v některých 

případech, jako optimální řešení co se týče způsobu přepravy celé škály výrobků, surovin ale 

i osob po celém světě. Železniční doprava a s ní spojené služby jsou velmi často odrazem 

stavu národního hospodářství a lze nalézt spojitost mezi vyspělostí dané společnosti 

a hustotou její železniční sítě. Tato oblast dopravy je však velmi náročná na samotnou kvalitu 

materiálů, které se uplatňují při realizaci řešení a budování železničních dopravních tras, ale 

také při výstavbě dopravních prostředků. Náročný výběr a neustálé sledování a ověřování 

kvality produkce je jedním z předpokladů pro zachování vysoké životnosti, ale hlavně 

bezpečnosti těchto řešení. Své uplatnění nalezla železniční doprava například ve veřejné 

dopravě, městské hromadné dopravě, závodové dopravě, v dopravě důlní nebo v hutích. 

Přesto musí železniční doprava neustále velmi intenzivně bojovat o své místo na trhu se svou 

konkurencí, která je tvořena především automobilovou a leteckou dopravou. 

Jednou ze základních částí železničních vozidel je tzv. dvojkolí, které se jako 

samostatný konstrukční a funkční prvek skládá ve většině případů z nápravy a dvou kol, která 

jsou na ni nalisována. Z pohledu mechanického působení okolního prostředí se jedná o jednu 

z nejvíce namáhaných součástí a rovněž z hlediska bezpečnosti jde o jedno z nejkritičtějších 

míst kolejových dopravních prostředků. Přitom samotné počátky zkoušení odolnosti strojních 

celků proti únavě materiálu jsou spojeny právě s železničními dvojkolími. V průběhu provozu 

na dvojkolí působí síly, které souvisí s nesením tíhy samotného vozidla event. i nákladu a dále 

síly související s vedením vozidla v příčném a podélném směru, stejně jako s odvodem 

tepelné energie vznikající při brždění vozidla. S tím nezbytně souvisí přenos sil mezi 

vozidlem a kolejemi a to ve směru radiálním, axiálním a tangenciálním. Tyto síly mají velmi 

často dynamický charakter s proměnlivou amplitudou a frekvencí. Jednotlivé části 

železničního dvojkolí (kola, nápravy) jsou v průběhu svého provozu vystaveny cyklickému 

zatěžování a výsledné působení časově proměnlivých složek napětí může vést, v konečném 

důsledku, k iniciaci mikroskopického poškození v povrchových vrstvách materiálu. 

V případě, že toto napětí je menší než je mez pevnosti daného materiálu, poškození se 

kumuluje se vzrůstajícím počtem cyklů, pokud nedojde k rozvoji trhliny, případně k jinému 

poškození, jež má za následek lom součásti. Takovýto proces kumulace porušení, jež vede 

k lomu účinkem cyklického zatěžování, je nazýván únavou [1, 2]. 

Nehody způsobené únavou materiálu jsou sledovány již více než 150 let. V průběhu 

druhé poloviny 19. století se objevují první informace o nehodách, jejichž základem byly 

lomy náprav železničních vozidel. Velmi častým důvodem byla nevyhovující houževnatost 

materiálu, přítomnost defektů nebo nevyhovující konstrukční detaily. Reakcí na tyto provozní 

lomy byl systematický výzkum zabývající se problematikou únavy materiálu. Později se 

ukázalo, že tato degradace materiálu má ojedinělou povahu a vzniká většinou po 

dlouhodobém provozu součásti. Angličan W. J. Rankin v roce 1843 formuloval pojem 

„únava materiálu“ na základě opakovaného výskytu únavových lomů postihující nápravy 

železničních vagónů po absolvování několika milionů cyklů. Velký význam mají dodnes 

výzkumné práce německého železničního inženýra Augustina Wöhlera (1819 – 1914), který 

studoval meze únavy materiálu ve vztahu k  nápravám železničního dvojkolí. Wöhler také 

ukázal, že únavové chování materiálu je závislé nejen na amplitudě napětí, ale i na hodnotě 

středního napětí. Výsledky svého výzkumu představil ve tvaru tzv. Wöhlerovy křivky, která 

je dodnes jednou ze stěžejních únavových charakteristik, jež popisuje závislost amplitudy 

napětí na počtu cyklů do konečného lomu [3, 4]. 

Historie únavy materiálu, která zahrnuje časové období od roku 1837 - 1994 byla 

popsána v rozsáhlém dokumentu od Waltera Schütze. Například John Mann shromáždil 
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celkem 21 075 literárních zdrojů týkajících se problematiky únavy materiálu za období od 

roku 1838 – 1969 a to celkem ve čtyřech knihách. Od té doby se počet publikací zabývajících 

se únavou materiálu značně zvýšil [5]. 

Odolnost dílů dvojkolí proti únavovému poškození není o nic méně aktuální ani 

v dnešní době, jelikož je železniční dvojkolí cyklicky namáháno silami a momenty. Z tohoto 

titulu se při samotném návrhu konstrukce dvojkolí musí uvažovat s mezí únavy, která je 

výrazně nižší při porovnání se statickou pevností materiálu. Proto ve společnosti Bonatrans 

Group a.s. během své výroby postupuje železniční dvojkolí a jejich jednotlivé součásti celou 

řadu kontrolních operací. Tyto činnosti zahrnují nejen zkoušky mechanických vlastností, 

strukturní charakteristiky, ale rovněž neustále zkoušení jak vzorků, tak dílů skutečných 

velikostí na únavu. Takto získané informace jsou z bezpečnostního hlediska nezbytné před 

započetím samotného každodenního využívání těchto součástí. Neustále vzrůstající 

požadavky na rychlostní parametry a v neposlední řadě i bezpečnost železničních kolejových 

vozidel se v posledních letech reflektují v např. evropských či amerických normách. Tyto 

standardy vymezují nejenom jakost použité oceli a její zpracování, ale rovněž metody pro 

zaručení bezpečnosti v provozu. Na základě těchto skutečností se provádějí zkoušky ať už 

v malém či velkém měřítku. Cílem těchto zkušebních měření je zvýšení bezpečnostního 

hlediska a kvalitnější únavové vlastnosti železničních součástí. V dnešní době existují 

evropské normy, které zahrnují samotné projekty a výpočty, využití konkrétní použité značky 

oceli, požadované mechanické vlastnosti a verifikaci únavových vlastností materiálu [9, 10, 

15, 16, 19]. 

 

Obrázek č. 1: Pohled na 3D model železničního dvojkolí. 
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2 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ O ZÁKLADNÍCH 

FAKTORECH S VLIVEM NA ÚROVEŇ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI 

2.1 Základní popis únavové pevnosti 

Z historického hlediska jsou jedny z prvních výskytů únavového porušení resp. 

únavových lomů velice úzce spojeny s rozvojem konstrukcí, nebo dopravních a transportních 

zařízení, jež obsahovaly celou řadu komponentů, na které působily po určitou dobu vnější 

časově proměnlivé (cyklické) síly. Cyklickým zatěžováním rozumíme takové namáhání, které 

se periodicky mění a způsobuje podstatné snížení dovoleného napětí. V důsledku působení 

cyklického namáhání na strojní součásti došlo k jejich destrukci nebo lomu a tím ke ztrátě 

funkčnosti a v konečném důsledku mnohdy mělo za následek havárii daného zařízení či 

konstrukce. Výskyt tohoto nežádoucího fenoménu se nevyhnul ani konstrukčním dílům, jako 

jsou kola železničních vozidel. 

Jedním ze základních předpokladů zvyšování životnosti a spolehlivosti železničních 

dvojkolí v průběhu jejich provozování je právě odolnost materiálu proti únavové pevnosti. 

A právě problematika únavy materiálu je jedním ze stěžejních degradačních procesů, které 

významně ovlivňují nejen životnost, ale rovněž spolehlivost železničních dvojkolí v průběhu 

každodenního provozování. Mezi další činitele, s nemalým vlivem na již zmíněnou životnost 

a spolehlivost, můžeme zahrnout v povrchových vrstvách lokalizovanou plastickou deformaci 

a s tím související iniciaci mikroskopických trhlin. Po určité době dochází k jejich 

následnému růstu až do finálního únavového lomu. K dalším parametrům patří např. podoba 

namáhání, úroveň kvality upraveného povrchu, působení korozivního prostředí, nebo samotný 

tvar komponent. Důležitým faktorem je rovněž tzv. vnitřní pnutí, které úzce souvisí 

s výběrem jakosti použitého materiálu, jeho mírou odolnosti proti iniciaci tohoto typu 

degradace a samotnou technologií výroby součásti. Přestože samotné testování úrovně meze 

únavy materiálů určených pro železniční kola není normativně definováno, jsou tyto zkoušky 

ve firmě Bonatrans Group a.s. prováděny a vychází se přitom z evropské normy 

EN 13261+A1 [9], která popisuje metodiku únavových zkoušek materiálů určených pro 

výrobu železničních náprav [4-8, 20]. 

Obecně má proces únavového poškození tři základní stádia. První z nich je fáze, kdy 

dochází k iniciaci mikrotrhlin. Primárně nastává nukleace únavových mikrotrhlin na povrchu 

těles z titulu příznivějších podmínek k rozvoji plastické deformace. To lze vysvětlit rovinnou 

napjatostí a přítomností povrchových nerovností, které vznikají v průběhu technologických 

operací a rovněž vystupováním dislokací na povrch tělesa. Maximálních hodnot napětí je 

dosaženo na povrchu tělesa v případě, že je podrobeno nehomogennímu zatěžování. Tato 

fakta ukazují, že na kvalitě povrchu je velkou měrou závislá doba nukleace trhliny a tím 

i únavová životnost. K iniciaci únavových trhlin může docházet rovněž pod povrchem tělesa, 

a to v případě výskytu dostatečně velké vnitřní strukturní nehomogenity či defektů, jako je 

výskyt mikrotrhlin v důsledku vnitřních pnutí v průběhu předchozího tepelného zpracování. 

Při strukturní nehomogenitě oceli dochází k nerovnoměrnému přenášení napětí působícího na 

materiál. Může docházet k přetěžování některých mikrooblastí např. tím, že vykazují 

poškozenou mřížku. Následkem toho dochází k posunu mřížky a k vytvoření tzv. skluzové 

čáry, které nejčastěji vznikají na povrchu ve směru cyklického smykového napětí a vytváří na 

povrchu součásti dobře patrné intruze a extruze jak je vidět na obr. č. 2. Jestliže napětí 

překročí kritickou hodnotu, tak se skluzové čáry mění v krátké mikrotrhliny a ty se již nešíří 

ve směru maximálního smykového napětí, ale kolmo ve směru k hlavnímu napětí. 

Mikrotrhliny se budou následně šířit, jestliže dojde k překročení kritické meze rozdílu faktoru 

intenzity napětí ΔKth. Tuto podmínku můžeme zapsat ve tvaru [14, 55, 56]: 
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 ∆𝐾𝑡ℎ ≤ ∆𝐾 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛, 𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎  (1) 

 

 

 

K šíření trhliny dojde v případě překročení meze rozdílu faktoru intenzity napětí. 

Samotná životnost železničního kola je určena právě touto druhou etapou, protože je nejdelší 

fází procesu únavového poškození. Nejčastěji se rychlost šíření trhliny stanovuje z Paris-

Erdoganovy rovnice. Průběh šíření trhliny je v logaritmických souřadnicích zobrazen na 

obr. č. 3. V případě, že je v porovnání s mezi kluzu amplituda zátěžového napětí dostatečně 

malá, vykazuje Paris-Erdoganův matematický model šíření trhliny shodu s realitou, a to je 

v případě železničního kola splněno. 

Šíření trhliny má za následek oslabení průřezu železničního kola a v určité chvíli není 

zbytkový průřez schopen přenášet zatížení a v konečném důsledku nastává lom kola. K němu 

dojde, jestliže mez rozdílu faktoru intenzity napětí dosáhne hodnoty lomové houževnatosti 

K1C. Na obr. č. 4 můžeme vidět lom železničního kola, který byl iniciován vruby od upínacích 

čelistí na vnitřním průměru věnce. 

 

Obrázek č. 4: Pohled na lom železničního kola. 

 
Obrázek č. 2: Schéma iniciace mikrotrhlin. 

 
Obrázek č. 3: Parisonův zákon. 
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Charakteristické stádia únavového života strojních součástí a konstrukcí jsou schematicky 

znázorněny na obrázku č. 5. Všeobecně lze konstatovat, že reakce konstrukčních materiálů na 

cyklické namáhání velmi úzce souvisí s povahou zatěžování, které je vymezeno buď mezní 

hodnotou napětí anebo limitní hodnotou deformace. Charakter cyklického zatěžování lze 

vyjádřit tzv. parametrem asymetrie cyklu, jenž je definován níže uvedenou rovnicí (2), a který 

nabývá pro různé typy cyklického zatěžování různých hodnot. 

 

 𝑅 =
𝜎𝑑

𝜎ℎ
  (2) 

Analogicky se určuje z horní a dolní hodnoty napětí a deformace tzv. rozkmit napětí 

a rozkmit deformace, 

 ∆𝜎 = 𝜎ℎ − 𝜎𝑑 a ∆𝜀 = 𝜀ℎ − 𝜀𝑑  (3) 

amplituda napětí a amplituda deformace, 

 σa =
1

2
(σh − σd) a εa =

1

2
(εh − εd)  (4) 

a střední napětí a střední deformace, 

 σm =
1

2
(σh + σd) a εm =

1

2
(εh + εd)  (5) 

Abychom vymezili podmínky cyklické zátěže materiálu, je nutné uvést přinejmenším dvě 

charakteristiky definované vztahy (2) až (5). 

 

 

Obrázek č. 5: Základní etapy únavového života strojních součástí a konstrukcí [5]. 

 

K postupné lokální kumulaci deformace materiálu, která v konečném důsledku přechází 

až do lomu, dochází v průběhu cyklického namáhání, a to při dostatečně velké hodnotě 

amplitudy napětí a. Při rostoucí hodnotě a, ale rovněž při růstu horního napětí max., se 

životnost, jenž je charakterizována počtem cyklů do lomu Nf zkracuje. Závislost mezi 

dovolenou amplitudou napětí a životnosti strojní součásti v počtech cyklu do lomu zobrazuje 

tzv. Wőhlerová křivka (obr. č. 6), která je dodnes nejstarším podkladem k hodnocení únavové 

pevnosti materiálu a zároveň jednou ze stěžejních únavových charakteristik. Křivka se 

jmenuje po Augustu Wöhlerovi (1819 - 1914), který jako první sledoval únavové chování 

náprav železničních dvojkolí. V anglosaském světě je Wőhlerová křivka označována také 

jako S-N křivka (Stress - Number of cycles). Dodnes má velký praktický význam v technické 
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praxi v oblasti vysokocyklové únavy a rozlišujeme na ní 5 oblastí uvedených na obr. č. 6. [2, 

4, 5] 

 

Obrázek č. 6: Wöhlerova křivka s vymezením jejich základních částí [2]. 

A. oblast kvazistatického lomu, 

B. oblast cyklického tečení, 

C. oblast nízkocyklové únavy, 

D. oblast vysokocyklové únavy, 

E. oblast bezpečného namáhání. 

 

Oblasti A, B, C a D jsou zóna časované životnosti, kdy má strojní součást schopnost 

odolávat napětí pouze po určitý počet cyklů. Oblast E určuje bezpečné napětí, kterému může 

strojní součást odolávat po nekonečně dlouhou dobu. V technické praxi je nekonečně dlouhá 

doba nahrazena počtem 10
7
 cyklů. 

Definovat rozmezí mezi individuálními zónami Wöhlerovi křivky nelze jednoznačně 

stanovit, jelikož jsou určovány především ve fraktografických rozdílech vznikajících lomů 

než nějakou konvencí. Aby byla poskytnuta spolehlivá představa při vysvětlování 

Wöhlerových křivek, je potřeba uvažovat s doplněním veličin charakterizující rozptyl 

výsledků zkoušek [8]. 

Pro každou hodnotu středního napětí je nezbytné mít vlastní Wőhlerovou křivku a proto 

existují diagramy, které znázorňují vliv středního napětí na mez únavy. Konkrétně se jedná 

o Haighův diagram (obr. č. 7), který zobrazuje závislost dovolené amplitudy napětí na 

středním napětí a Smithův diagram (obr. č. 8) zobrazující závislost maximálního 

a minimálního napětí na středním napětí. 

Samotný materiál využívaný pro jednotlivé prvky železničních dvojkolí je podroben 

únavovým testům spadajícím do  oblasti tzv. vysokocyklové únavy. V souladu s aktuálně 

platným zněním evropských norem pro železniční kola EN 13262+A2 [10] a pro železniční 

nápravy EN 13261+A1 [9] je povinností dokladovat výsledky únavových zkoušek materiálu 

na definovaných amplitudách napětí s parametrem asymetrie cyklu R = - 1, a to po dobu 10
7
 

cyklů. V současné době nejsou výjimkou požadavky na validaci úrovně únavy materiálu až na 

hranici 100 mil. cyklů. V oblasti bezpečného namáhání (po 10
7
 cyklech), kdy by už nemělo 

docházet k iniciaci únavového poškození, ale mezní hodnota amplitudy napětí dále klesá 

o 8 % na dekádu  v případě ocelí austenitických, hliníkových a měděných slitin a o 3 % na 

dekádu  v případě ocelí a slitin křemíku, titanu a hořčíku [57]. 
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2.2 Popis parametrů s vlivem na únavovou životnost železničních kol 

2.2.1 Vliv zatěžování na mez únavy 

Pro zajištění žádané životnosti strojních součástí, které jsou zatěžované při vyšších 

hodnotách součinitele R je podmínkou snížení mezní hodnoty amplitudy napětí a či max. 

horního napětí. Matematicky pak můžeme vyjádřit pokles mezní hodnoty amplitudy napětí, 

která závisí na hodnotě středního napětí m pro požadovaný počet cyklů do lomu, vztahem 

v linearizované formě (6), 

 σa(Rσ) = σc(Rσ = −1)[1 − kσm] (6) 

 

kde: 

a(R) - je mezní hodnota amplitudy napětí pro obecný součinitel proměnlivosti 

cyklu, 

a(R = -1)  c - je mez únavy pro R = -1, 

k - je konstanta, 

k = 1/Rm - pro Goodmanův zákon, 

k = 1/Re - pro Soderbergův zákon.  

Při míjivém zatěžování je střední hodnota napětí m = c0, kde c0 je horní napětí na mezi 

únavy pro R = 0, a tak se z rovnice (6) stává vztah, 

 𝜎𝑐0 =
𝜎𝑐0

1+𝑘𝜎𝑐
 (7) 

Po následných úpravách pak dostaneme finální tvar mezní hodnoty amplitudy napětí 

a(R) pro obecný součinitel proměnlivosti cyklu: 

 𝜎𝑎(𝑅𝜎) =
𝜎𝑐

1+𝑘
1+𝑅𝜎
1−𝑅𝜎

𝜎𝑐
 (8) 

U materiálů s vysokou schopností plastické deformace nebývá obvykle závislost mezní 

hodnoty amplitudy napětí na středním napětí, lineární, ale podle Gerberova návrhu má tato 

závislost parabolický tvar, 

 𝜎𝑎(𝑅𝜎) = 𝜎𝑐 [1 − (
𝜎𝑚

𝑅𝑚
)
2

] (9) 

Všechny tři základní přístupy řešení vztahu mezní hodnoty amplitudy napětí a(R) na 

středním napětí m jsou uvedeny na obrázku č. 7. Z toho vyplývá, že odhad mezní hodnoty 

amplitudy napětí je na základě znalostí vhodné provádět podle Soderbergova zákona. Řešení 

odhadu základní meze únavy ze znalostí mezní hodnoty amplitudy napětí pro obecnou 

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

použít Gerbergrova zákona v souladu se vztahem (9) [7]. 

Tvar Haighova diagramu podle normy UIC 510-5 je zobrazen na obr. č. 7 [49]. Je 

definován mezi kluzu Re = 355 MPa a mezi únavy σa = 180 MPa pro železniční kola 

s obrobenou deskou a mezi únavy σa = 145 MPa pro železniční kola s neobrobenou deskou. 

Tyto hodnoty jsou odvozeny z materiálu ER7/R7T. 
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Obrázek č. 7: Schéma Haighova diagramu závislosti mezní hodnoty amplitudy napětí a na středním napětí 

m dle normy UIC 510-5 [49]. 

V technické praxi je možno použít numerické metody řešení pro samotný odhad 

závislosti na středním napětí v případě obtížného nalezení této závislosti v analytickém tvaru. 

Důležitou podmínkou je zajištění dostatečně širokého souboru experimentálních výsledků 

měření pro různé hodnoty součinitele proměnlivosti cyklů. 

Výše uvedené přístupy umožňují predikci mezní hodnoty amplitudy napětí jen pro 

rozmezí součinitele proměnlivosti cyklu R od -1 do 1, tzn. v rozmezí módu střídavého 

a statického zatížení. Zmíněné modely závislosti mezní hodnoty amplitudy napětí na středním 

napětí jsou formulovány pro konstantní počet cyklů do lomu, většinou pro Nf = 10
7
 cyklů. 

Jestliže je hodnota požadovaného počtu cyklů do lomu nižší, nebo jedná-li se o únavu 

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

proměnlivosti cyklu a(R) vyšší.  

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

tzv. Wöhlerovy křivky (obr. č. 6), se v oblasti časované únavové pevnosti často užívá 

mocninná funkce ve tvaru [2, 4] 

 𝜎ℎ = 𝜎ℎ𝑓
∗ (2𝑁𝑓)

𝑏
 (10) 

kde  

𝜎ℎ𝑓
∗  - je součinitel únavové pevnosti, který je dán extrapolací křivky životnosti na první 

půlcyklus zatížení 2Nf = 1 

b - je součinitel únavové životnosti. 

 

V technické praxi se často používá Smithova diagramu, a to pro vymezení oblasti 

dovoleného namáhání pro zadanou hodnotu součinitele proměnlivosti cyklu. Pro každé 

střední napětí je nutné provést únavové zkoušení, proto se obvykle používá ve zjednodušené 

formě, kdy stačí znát pouze mez únavy pro střídavý cyklus (body A a B na obr. č. 8), mez 

únavy pro míjivý cyklus (body C a D) a mez kluzu Re. Závislost amplitudy napětí na středním 

napětí tzv. Gerberův zákon, je ve Smithově diagramu vymezen podobnou parabolou 

v souřadnicích m - max..  

Pro statické zatížení R = 1 dosahuje horní napětí meze pevnosti Rm, pro míjivé (R = 0) 

a střídavé (R = -1) zatěžování leží mezní hodnoty horního napětí na přímkách příslušného 

zátěžného směru a jsou vyznačeny plnými kroužky. Zátěžný směr pro R → -∞ je totožný se 

záporným směrem osy středního napětí a nejbližší dovolená hodnota středního napětí při h = 

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

napětí pro Rσ → 1 musí být omezena mezí kluzu Re. Větev dolního napětí se ve Smithově 
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diagramu konstruuje z přímky určené zápornou hodnotou meze kluzu pro Rσ → -∞ a dolním 

napětím pro Rσ = -1, které je dáno zápornou hodnotou meze únavy σc. Druhá část větve 

dolního napětí pro R > 0 je dána spojnicí bodu σd = 0 pro míjivé zatěžování a mezí kluzu při 

statickém zatížení. Větve horního a dolního napětí v blízkosti statického zatížení limitované 

mezí kluzu určují bezpečnou oblast časově proměnlivého namáhání pro počet cyklů do lomu 

2Nf ≥ 10
7
. Redukce požadovaného počtu cyklů do lomu, nebo dokonce zatěžování v oblasti 

nízkocyklové únavy posouvá větev maximálního horního napětí k vyšším hodnotám a dolní 

napětí se naopak snižuje [2, 7]. 

  

Obrázek č. 8: Smithův diagram zobrazující závislost maximálního a minimálního napětí na středním napětí. 

Normy pro výpočet železničních kol definují postup pro výpočet amplitudy napětí pro 

jednoosé kritérium. U kol, která nejsou osově symetrická se dle normy [49] vybírá pro 

definici vzniku mezního stavu porušení při víceosé napjatosti tzv. Crosslandovo kritérium. 

Tento způsob výpočtu se volí z důvodu zpřesnění okamžiku vzniku mezního stavu porušení, 

neboť zejména při kombinovaném zatížení je odhad provedený pomocí jednoosého kritéria 

jen přibližný a plně nevystihuje přesnou odezvu materiálu na namáhání železničních kol. 

Obecná formulace Crosslandova kritéria vzniku mezního stavu únavového porušení při 

víceosé napjatosti je: 

 
√3

2
√∆𝐽2(𝑡1, 𝑡2) ≤ 𝛼 − 𝛽𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 (11) 
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Autor v publikaci [6] dále uvádí stručný postup k dosažení konečného tvaru 

Crosslandova kritéria pro definici vzniku mezního stavu únavového poškození při víceosé 

napjatosti (rovnice č. 12).  

 √3.√∆𝐽2(𝑡1, 𝑡2). (1 −
∆𝜎

2.𝑅𝑚
) + 3.

∆𝜎

𝑅𝑚
. 𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥. ≤ ∆𝜎 (12) 

Crosslandovo kritérium uvedené v rovnici (12) je vhodné zejména pro oblast 

vysokocyklové únavy a to i v případě tvarově komplikovaných konstrukčních částí jako např. 

železniční kola. Výhodou užití Crosslandova kritéria při designu konstrukčních částí je jejich 

snadná formulace použitím experimentálních výsledků získaných při jednoduchých 

způsobech cyklického zatížení. 

Autor dokumentu [6] s odkazem na publikace [49, 58] popisuje rovněž faktory vstupující 

do výpočtu víceosé napjatosti železničních kol. Jedná se a vertikální síly Fz od zatížení 

železničního kola samotnou hmotností vozu a při jízdě obloukem. Při jízdě přes výhybku je 

doplněna tato síla ještě o boční sílu Fy. V běžném provoze jsou kola navíc vystavena působení 

víceosého dynamického časově proměnlivého namáhání. Mimo bočních a vertikálních sil jsou 

železniční kola také zatížena setrvačnými silami, jež jsou úměrné čtverci obvodové rychlosti. 

K uskutečnění výpočtu pomocí metody konečných prvků, musí být počet zátěžných stavů 

redukován na omezený počet víceosých konvenčních stavů zatížení definovaných v normě 

[49]. Přednostně se simulují jen ty úseky trati, které kolo nejvíce namáhají. V podstatě 

rozlišujeme tři základní zátěžové stavy železničního kola. V závislosti na hmotnostním 

zatížení kola Q můžeme určit hodnoty: 

 vertikální síly Fz a boční síly Fy při jízdě na přímé koleji, 

 Fz = 1.25 Q.g a Fy = 0; při jízdě obloukem, 

 Fz = -1.25 Q.g a Fy = 0.6 Q.g; při jízdě přes výhybku 

 a křížení, Fz = -1.25 Q.g a Fy = -0.36 Q.g, kde g je tíhové zrychlení (obr. č. 9). 

[49, 58]. 

 

Obrázek č. 9: Schéma mechanického zatížení železničního kola svislou a boční silou [49]. 

 

2.2.2 Vliv koncentrátorů napětí a vrubových účinků na únavu materiálu 

Únavová životnost železničních kol je značně závislá na kvalitě a stavu povrchové vrstvy. 

V průběhu časově proměnlivého namáhání se v těsné blízkosti vrubů koncentruje napětí, jež 

významně působí na jednotlivé etapy procesu únavového porušení. Řídícím parametrem 

v procesu únavového porušení je zvýšená časově proměnlivá deformace v kořeni vrubu a to 

nejen při vysokocyklové, ale i nízkocyklové únavě. Fyzikálně-mechanické parametry 
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materiálu stejně jako způsob zatěžování ovlivňují časově proměnlivou plastickou deformaci 

v blízkosti koncentrátorů napětí. 

Jedním ze způsobů hodnocení náchylnosti materiálu na vliv působení redistribuce 

napěťově – deformačního pole v kořeni vrubu, je srovnání meze únavy vrubovaného vzorku 

σc(∝ > 1) (v normě [9] označované jako RfL) a meze únavy hladkého vzorku σc(∝ = 1) (v 

normě [?] označované jako Rfe) a výsledný parametr β pak nazýváme součinitel vrubového 

účinku [2].  

 β =
σc(α=1)

σc(α>1)
 (13) 

Tento součinitel vrubového účinku se v normě [9] vypočítá jako poddíl meze únavy 

hladkých zkušebních tělesech k mezi únavy stanovené na tělesech s vrubem. V této normě je 

definována samotná geometrie vrubu jako obvodový zápich do zkušebního vzorku o průměru 

10 mm a sahající do hloubky 0,1 mm s rádiusem v kořeni vrubu R = 0,04 mm a úhlem 

rozevření vrubu 30° [9]. 

Obdobný popis vrubového součinitele lze použít rovněž pro oblast časované únavové 

pevnosti a vrubový součinitel β můžeme vyjádřit poměrem amplitudy napětí hladkého tělesa a 

amplitudy jmenovitého napětí vrubovaného tělesa při daném počtu cyklů do lomu Nf pomocí 

vztahu: 

 𝛽 =
𝜎𝑎

𝜎𝑎𝑛
 (14) 

kde: 

σa - amplituda napětí hladkého tělesa, 

σan - amplituda jmenovitého napětí [4]. 

 

Hodnota součinitele vrubového účinku β > 1 závisí na: 

 jakosti materiálu, 

 chemickém složení použitého materiálu, 

 parametru finální struktury, která je odrazem tepelného zpracování. 

Závislost mezi součinitelem vrubového účinku při časově proměnlivém namáhání β 

a mírou lokálního zvýšení napětí při statickém zatížení tj. koeficientem koncentrace napětí α, 

se hodnotí parametrem vrubové citlivosti definovaného tvarem (tzv. Thumův výpočet): 

 𝑞 =
𝛽−1

𝛼−1
 (15) 

Samotný parametr q leží v intervalu hodnot 0 ≤ q ≤ 1. Mohou nastat dva případy, kdy 

parametr q se blíží 0, potom není materiál citlivý na vruby. V případě, že β = ∝ je q = 1 

a materiál je plně citlivý na vruby. Úplná necitlivost k vrubům nastává v případě, že q = 0; β 

= 1. Řada experimentálních prací i praktické poznatky ukázaly, že součinitel vrubové 

citlivosti q nezávisí jen na pevnostních vlastnostech materiálu, ale rovněž na napěťových 

podmínkách vrubu [4]. 

Koeficient koncentrace napětí α závisí na způsobu zatěžování a na tvaru vrubu a na rozdíl 

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

definován jako poměr špičky napětí v kořeni vrubu k nominálnímu napětí ve vrubem 

zeslabeném průřezu podle vztahu: 
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 𝛼 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛𝑜𝑚
 (16) 

V technické praxi se můžeme setkat s koncentrátory napětí, které vznikají v podobě 

balastu vyskytujícího se na železniční trati nebo napětím vznikající korozním napadením 

lokalizovaným v místě nechráněného povrchu kol.  

 

Obrázek č. 9: Wöhlerova křivka vrubovaných a hladkých vzorků vyrobených z materiálu železničních kol 

jakosti ER7T [59]. 

2.2.3 Vliv pevnosti na únavu materiálu 

V technické praxi se ve zkušebně velmi často řeší problematika odhadu meze únavy 

testovaného materiálu. Uvažujeme-li symetrické zatížení a 50-ti % pravděpodobnost lomu 

zkušebního vzorku, a to obvykle při stanovení základní meze únavy hladkého vzorku, 

vycházíme z meze pevnosti materiálu Rm což je v našem případě ocel podle vzorce (17), jenž 

je platný pro souměrně střídavý cyklus při namáhání tahem-tlakem. 

 𝜎𝑐 = 0,619 ∗ 𝑅𝑚
0,9299

 (17) 

Ze vztahu (15) jasně vyplývá, že čím dosáhneme vyšší úrovně pevnosti, tím vyšší mez 

únavy můžeme očekávat. Pro různé materiály a různé způsoby zatížení můžeme pro prvotní 

odhad meze únavy použít následující tabulku č. 1. 

 

Materiál 
Pevnost 

Rm [MPa] 

Odhady meze únavy pro způsob zatěžování 

Tah-tlak 

c  [MPa] 

Ohyb 

oc [MPa] 

Krut 

c [MPa] 

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

700 ÷ 1200 0,41 Rm 0,44 Rm 0,30 Rm 

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

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

Slitiny Al tep. zprac. 300 ÷ 600 0,30 Rm 0,35 Rm 0,25 Rm 

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

Tabulka č. 1: Odhady meze únavy pro jednotlivé materiály a způsoby zatěžování [60]. 
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Zmíněný odhad můžeme aplikovat jen pro posouzení meze únavy zkušebního tělesa 

o průměru 10 mm. V případě odhadu meze únavy u rozměrově větších těles např. 

u železničních kol, je nutné mez únavy ponížit o následující parametry, do kterých je zahrnut 

např.  

 vliv tvaru součásti a koncentrace napětí, 

 vliv velikosti součásti, 

 vliv kvality opracování, 

 technologie mechanického či chemicko-tepelného finálního opracování. 

Mez únavy železničního kola není rovna mezi únavy materiálu železničního kola. Mez 

únavy kola je nižší o vliv velikosti, o vliv kvality povrchu a o vliv vrubového účinku 

železničního kola. U komponent s vrubem 𝜎𝑐, které jsou namáhané v tahu (tlaku) je potom 

mez únavy daná následujícím vztahem: 

 𝜎𝑐 =
𝑅𝑓𝐿×𝜀𝑣×𝜂𝑝

𝛽
 (18) 

kde: 

β - je součinitel vrubového účinku, 

v - je součinitel velikosti tělesa, 

p - je součinitel jakosti (drsnosti) povrchu, 

c - je mez únavy železničního kola, 

RfL - mez únavy materiálu kola. 

Součinitel velikosti tělesa je cca 0,99 pro tloušťku desky železničního kola v rozmezí od 

20 do 30 mm. Součinitel vrubového účinku je cca 1 pro přechodové oblasti z náboje do desky 

železničního kola, které jsou tvořeny poloměry v rozmezí od 45 do 65 mm. Součinitel jakosti 

povrchu je cca 0,94 pro standardně obrobené kola. Rozdíl vlastní meze únavy kola a meze 

únavy materiálu kola je ovlivněn zejména jakostí povrchu, která je stanovena především: 

 velikosti povrchových a podpovrchových napětí,  

 drsnosti povrchu. [6] 

 

2.2.4 Vliv vnitřních reziduálních napětí na únavu materiálu 

Významný vliv na únavovou pevnost materiálů pro železniční komponenty má kromě 

stavu struktury a podmínek zatěžování také samotná technologie výroby, ale rovněž konečná 

povrchová úprava, kterou můžeme kladně ovlivnit výsledné vnitřní reziduální pnutí na 

povrchu zatěžovaného železničního kola. 

Za vnitřní pnutí jsou považována napětí, která existují ve struktuře materiálu i bez 

působení vnějšího zatížení. Vnitřní síly, které toto pnutí vyvolávají, musí být proto 

i v nezatíženém tělese v rovnováze a v jakémkoli řezu tělesa je proto součet sil i součet 

momentů těchto sil nulový. Obecně se dá říci, že tahová napětí mají negativní vliv na mez 

únavy materiálu, jelikož případné trhliny „otevírá“. Na druhou stranu tlaková vnitřní pnutí 

mají kladný vliv, protože pomáhá případné trhliny „zavírat“. Zvýšení mezní hodnoty horního 

napětí při tlakovém vnitřním pnutí umožňují zatěžovat materiál časově proměnlivým napětím 

při nižší hodnotě součinitele proměnlivosti cyklu, nebo při vyšším středním napětí. To 
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umožňuje zvýšit mezní hodnotu amplitudy napětí. Při cyklickém namáhání však dochází 

k redukci vnitřního pnutí postupně s rostoucím počtem cyklů. Při vyšších amplitudách napětí 

je přitom redukce vnitřního pnutí větší [32, 33].  

Evropská norma EN 13262+A2, která definuje technické a dodací podmínky celistvých 

železničních kol, neurčuje žádné parametry týkající se povrchových a podpovrchových 

zbytkových napětí po obrábění. Společnost Bonatrans Group a.s. se však již řadu let věnuje 

studiu vlivu způsobu obrábění na povrchové a podpovrchové napětí po obrábění. K měření 

těchto parametrů se využívá rentgenové zkušební zařízení. Vlastní hodnoty zbytkových napětí 

ovlivňují následující parametry: 

 tepelné zpracování železničního kola,  

 tvar a velikost železničního kola, 

 tloušťka obráběním odstraňované vrstvy materiálu, 

 řezná rychlost a posuv, 

 tvar břitové destičky, 

 parametry chlazení atd. 

Po provedení standardního způsobu obrábění železničního kola se v jeho povrchových 

i podpovrchových vrstvách vyskytuje tahové napětí, které však zpravidla nepřekročí hodnotu 

200 MPa. Technologie povrchového zpevnění železničního kola vedou k významnému 

zvýšení meze únavy. Abychom dosáhli povrchového zpevnění desky kola, můžeme využít 

technologii válečkování nebo rozšířenější metodu kuličkování tzv. shot peening. Hlavními 

výhodami je výrazné zvýšení únavové pevnosti desky železničního kola oproti požadavkům 

normy EN 13262+A2, vnesení tlakových napětí do desky kola, zrovnoměrnění zbytkových 

napětí na tryskané ploše a povrchové zpevnění doprovázené zvýšením povrchové tvrdosti. 

Technologie kuličkování spočívá v tryskání povrchu kola za pomocí ocelových kuliček 

(broky). Požadovaného účinku se dosahuje proudem tryskacího prostředku, který je vrhán na 

otáčející se železniční monoblok dvěma metacími jednotkami. Rychlost proudu tryskacího 

prostředku a jeho množství lze plynule regulovat změnou otáček motorů metacích jednotek 

a množstvím přiváděných tryskacích broků. Pro shot peening jsou připravovány železniční 

kola: 

 kompletně opracované tzv. nahotovo, 

 opracovanou deskou, věncem kola s jízdní plochou a čelem náboje 

v ohrubovaném stavu. 

V případě tryskání ohrubovaných ploch věnce a náboje se nemusí tyto plochy zakrytovat 

a konečné opracování se provádí až po shot peeningu desky monobloku. Naopak v případě 

nahotovo opracovaných ploch se musí tato místa chránit maskovacím zařízením.  

Kinetická energie dopadajících broků na desku kola se transformuje v deformační práci 

a ta vnese do povrchových vrstev tlakové přepětí. Tento způsob povrchového zpevnění 

zvyšuje mez únavy u neobrobených desek kol až o cca 70 % a u obrobených desek kol o cca 

30%. Porovnání zátěžových hladin železničních kol z materiálu ER7 s rozdílnou úpravou 

povrchu desky ukazuje obr. č. 13. Nejvíce rozšířená je tato metoda v USA, kde ji upravuje 

norma AAR M-107/M-208 a také v Rusku, kde je specifikována v normě GOST 10791-2011. 

V Evropě není tato technologie doposud normativně upravena. V tab. č. 2 jsou shrnuty 

požadavky dle norem AAR M-107/M-208 a GOST 10791-2011 [35, 50].  
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Aby byly dodrženy stanovené požadavky norem a zároveň došlo k zajištění stabilních 

a reprodukovatelných výsledků, provádí se po kuličkování pravidelné kontroly 

technologických parametrů jako je: 

 velikost tryskacího média (broků), 

 intenzita tryskání a stupeň pokrytí plochy tryskacím médiem. 

Velikost broků je úzce spojena s dopadovou energií tryskacích broků a tím i s intenzitou 

tryskání. Pro shot peening je nutné používat broky o velikosti nejméně dle normy SAE 550. 

Nejvýhodnější je používat velikost broků dle normy SAE 660 (jakost dle normy SAE J 827) 

[61, 62, 63] vzhledem k osazení třídičky broků sítem o velikosti oka 1,4 mm. Kontrola 

velikosti broků se provádí jedenkrát za směnu a zároveň se doplňuje i zásobník. 

Tryskání musí dosáhnout takové intenzity, aby se dosáhlo prohnutí zkušební destičky 

(ALMEN), a to nejméně o 0,2 mm (max. 0,4 mm) a 100 % pokrytí povrchu. V případě 100 % 

pokrytí vykazuje celý otryskaný povrch překrývající se důlkování. Kolo se otryská 

automatickým navoleným cyklem a ALMEN pásky se proměří v přípravku pomocí 

číselníkového digitálního úchylkoměru (obr. č. 11). Rozdíl v prohnutí pásků umístěných 

u náboje věnce a u věnce by neměl být větší než 0,07 mm. Kvalita pokrytí se kontroluje na 

nových, opracovaných dosud nekuličkovaných kolech v místech, kde se umisťují držáky 

destiček. Stupeň pokrytí povrchu se vizuálně posuzuje pomocí kapesního mikroskopu s 30-ti 

násobným zvětšením. Čas tryskání je volen tak, aby došlo ke 100 % pokrytí povrchu. 

Hodnocení může být provedeno i za pomocí speciální fluorescenční metody, nebo pomocí 

použití alkoholového fixu. Při těchto metodách nesmí na povrchu zůstat stopa po fixu, nebo 

fluorescenční barvě. 

 

Požadavky na technologii kuličkování 

 AAR M-107/M-208 GOST 10791-2011 

Rozměry pásku almen 76 x 19 x 2,4 mm 75 x 20 x 2,4 mm 

Tvrdost pásku almen 44 - 50 HRC 45 - 52 HRC 

Velikost broků  1,4 mm 85%  1,4 mm 85% 

Tvrdost broků 40-51 HRC 90% 40-50 HRC 90% 

Prohnutí pásku almen 0,2 - 0,4 mm min. 0,2 mm 

Tabulka č. 2: Požadavky na kuličkování dle norem AAR M-107/M-208 a GOST 10791-2011 [35, 50]. 
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Obrázek 12: Pohled na desku železničního kola po kuličkování. 

 

 

Obrázek 13: Porovnání zátěžových hladin žel. kol z materiálu ER7 s rozdílnou úpravou povrchu desky kola 

[6]. 

  

 
Obrázek 10: Broky používané při technologii 

kuličkování. 

 
Obrázek 11: Kontrola prohnuti pásku almen. 
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Z titulu kvantifikace vlivu technologie shot peening na únavové zkoušky železničních 

monobloků ve skutečné velikosti byly navrženy zkoušky na dvou typech kol. Celkem 

proběhlo testování čtyř variant, a to: 

 železniční kolo s neopracovanou deskou, 

 železniční kolo s opracovanou deskou, 

 železniční kolo po shot peeningu s neopracovanou deskou, 

 železniční kolo po shot peeningu s opracovanou deskou. 

Výsledky testu pro jednotlivé technologie opracování a kuličkování povrchu, které se 

uskutečnily na elektrohydraulickém únavovém zkušebním stroji Inova ve společnosti 

Bonatrans Group a.s., jsou uvedeny na obr. č. 13.  

Jak je z obr. č. 13 vidět, kolo s neopracovanou deskou splnilo limit meze únavy 168 MPa 

a prasklo až při zátěžové hladině radiálního napětí 240 MPa. Kolo s opracovanou deskou 

prasklo až na hladině amplitudy radiálního napětí 360 MPa. V případě kola s neopracovaným 

povrchem, navíc s použitím shot peeningu, se podařilo zvýšit mez únavy o 78 %, na druhou 

stranu u kola s opracovanou deskou je skutečný nárůst pouze cca 30 %. Mez únavy 

u neopracovaných kol se shot peeningem se může srovnat s mezí únavy opracovaných kol. 

Zmíněný nárůst meze únavy u neopracovaných kol můžeme vysvětlit přítomností oduhličené 

a oxidické povrchové vrstvy resp. nekvalitním povrchem. Takový povrch obsahuje navíc 

otlaky, které vznikají v během tváření desky železničního kola a tyto otlaky mohou působit 

jako koncentrátor napětí. Aplikace shot peeningu na takový povrch se kladně projeví tím, že 

se více zpevní měkčí zoxidovaná a oduhličená vrstva. Navíc se zhomogenizuje napětí na 

povrchu a vnese tlakové pnutí, které má rovněž kladný vliv na zlepšení výsledné meze únavy. 

2.2.5 Vliv a charakter povrchových vrstev na únavu materiálu 

Stejně jako vruby působí negativně na úroveň meze pevnosti materiálu defekty 

a členitosti povrchu. Vliv nerovnosti povrchu na skutečnou hodnotu meze únavy σcs můžeme 

hodnotit v nejjednodušších případech součinitelem drsnosti povrchu. V případě hladkého či 

vyleštěného povrchu se mez únavy zvyšuje, naopak povrch např. nahrubo ofrézovaný nebo 

zokujený snižuje mez únavy v důsledku předčasné iniciace mikrotrhlin. Součinitel drsnosti 

povrchu se stanovuje zásadně ve vztahu k aplikované technologii a závisí především na 

střední aritmetické drsnosti povrchu Ra.  

 𝜂𝑝 =
𝜎𝑐𝑠

𝜎𝑐
 (19) 

Kde: 

σcs - skutečná hodnota meze únavy konstrukční části, 

σc - mez únavy hladkých vzorků s leštěným povrchem s drsností Ra = max. 0,4µm [9]. 

Prvotní odhad součinitele drsnosti povrchu lze uskutečnit na základě grafů běžně 

uváděných v literatuře [3, 7, 12]. 
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Obrázek 14: Závislost součinitele drsnosti povrchu na pevnosti uhlíkových ocelí [12]. 

Na změnu drsnosti povrchu součásti je mez únavy citlivější a to s rostoucí mírou pevnosti 

oceli. Až 20-ti % zvýšení meze únavy můžeme docílit u strojních komponentů s kvalitně 

vyleštěným povrchem. Druhou stránkou jsou vyšší výrobní náklady. Největší podíl na 

snižování meze únavy, v závislosti na kvalitě povrchu, má korozní prostředí ovlivňující 

únavové procesy chemickými reakcemi a to nejen při samotné iniciaci trhlin, ale i při jejich 

šíření [2, 13, 14]. 

Charakter úpravy povrchu strojní součásti a jeho vliv na únavové vlastnosti bývá 

ovlivněn i dalšími faktory, protože mimo parametru střední aritmetické drsnosti může povrch 

ovlivňovat i samotná kvalita opracování [28, 29, 40]. 

V případě železničních kol, kde je rozdíl meze únavy materiálu a vlastní meze únavy kola 

ovlivněn zejména stavem povrchu, který je do značné míry určen drsností povrchu. 

V Evropské normě EN 13262+A2 se požaduje střední aritmetická drsnost desky kola Ra = 

6,3 μm pro železniční kola, které jsou provozovány při rychlostech do 200 km/h a Ra = 

3,2 μm pro železniční kola provozované rychlostí vyšší než 200 km/h. Obr. č. 15 ukazuje 

závislost kvality povrchu a meze pevnosti na součiniteli drsnosti povrchu, kde: 

1. leštěno 

2. broušeno 

3. soustruženo na čisto 

4. standardně soustruženo 

5. hrubováno 

6. povrch s okujemi 
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Obrázek 15: Závislost kvality povrchu a meze pevnosti na součiniteli drsnosti povrchu. 

Na obrázku č. 15 je vidět, že součinitel stavu povrchu se snižuje s rostoucí drsností s tím, 

že poklesu součiniteli stavu povrchu výrazně pomáhá zvýšená pevnost materiálu. 

Autor práce [6] se zabývá finálním mechanickým opracováním železničních kol 

soustružením celého povrchu tzv. suchým procesem bez chlazení a opracováním s chlazením 

za mokra v podmínkách společnosti Bonatrans Group a.s. a zároveň se zabývá vlivem 

uvedených technologických procesů na výslednou únavovou pevnost. K finálnímu opracování 

byly využity nástroje typu slinutých karbidů (VBD) s úrovní houževnatosti P20 a P25. 

V některých případech byly použity nástroje povrchově upravené povlakováním (TiN 

a Al2O3). Samotné nože měly tvar kruhové destičky s průměrem 25 mm za účelem vhodné 

tvorby třísky. V zóně kritického místa, lokalizovaného v místě s maximálním ohybovým 

momentem při silovém namáhání kola (na desce kola) je realizováno finální soustružení 

povrchu kola na dvě třísky a v některých případech na tři třísky tzv. hrubováním.  

V průběhu testování únavy na tělesech skutečné velikosti bylo zjištěno, že kola vyrobená 

ze stejného materiálu, se stejnými mechanickými vlastnostmi i strukturou materiálů 

vykazovala velký rozptyl v únavové pevnosti a v některých případech testovaná kola dokonce 

nevyhovovala požadavkům normy EN 13262+A2 a nesplnila limit na požadovanou zkušební 

amplitudu radiálního napětí 240 MPa. Jak autor práce [6] uvádí, v těchto případech kola 

vydržela na hladině 220 MPa a na úrovni 240 MPa již došlo k lomu kola. Provedený rozbor a 

podrobná analýza těchto nevyhovujících kol a dokonce ani následná analýza materiálu, která 

zahrnovala stanovení pevnosti v desce kola, rozbor mikrostruktury, mikročistoty 

a metalografickou analýzu neprokázala žádné anomálie mezi testovanými koly. 

S přihlédnutím k faktu, že většina únavových trhlin se iniciovala z volného obrobeného 

povrchu, vedly následné analýzy nevyhovujících kol k názoru, že hlavní příčinou nesplnění 

požadavku normy EN 13262+A2 [10] je nevyhovující povrch desky kola vzniklý při jeho 

finálním obrábění. 
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K získání finálních podkladů pro posouzení únavové pevnosti kol s ohledem na rozdílné 

metody finálního obrábění povrchu byl navržen další experimentální program zkoušek. Pro 

samotné testy únavové pevnosti byly navrženy ploché zkušební tělesa (viz obr. 16), které by 

dovolily nejlépe vystihnout povahu namáhání v dané části kola. Dalším důvodem navržení 

tohoto tělesa byla možnost odběru takovéto tyče z povrchu kola s mírně šikmě vetknutou, 

nebo rovnou deskou. Tloušťka zkušebního vzorku byla stanovena na 12 mm a šířka v oblasti 

únavového lomu byla 24 mm. 

 

Obrázek č. 16: Tvar zkušebního tělesa pro zkoušku únavové pevnosti při ohybu s různým opracováním 

povrchu [64]. 

Pro experimentální účely byly testovány tři varianty finální povrchové úpravy 

železničních kol s rovnou deskou, odkud byly odebrány zkušební vzorky. Jednalo se o 

železniční kola pro nákladní dopravu, která byla vyrobena ze standardního materiálu R7T. 

Konečné opracování proběhlo na karuselových obráběcích strojích typu SKAT. Celkem byly 

zkoušeny tři sady vzorků přičemž: 

 první sada byla odebrána takovým způsobem, aby byl zachován standardně 

opracovaný povrch desky kola, 

 druhá sada byla odebrána z míst, která byla lokalizována 2 mm pod povrchem 

směrem ke středu desky, 

 třetí sada vzorků byla odebrána z desky kola, které podstoupilo před finálním 

opracováním tzv. shot peening, následně proběhl odběr jemné konečné třísky a 

po té byly odebrány vzorky, aby jedna strana kopírovala povrch zkušebního 

tělesa. V případě těchto vzorků autor publikace [6] počítal se zvýšenou mezí 

únavy. Z tohoto důvodu bylo navrženo dodatečné kuličkování protilehlé strany 

vzorku a bočních částí, aby nedocházelo k iniciaci únavové trhliny v těchto 

oblastech. 

Jak autor [6] uvádí, samotné únavové testy se uskutečnily na stroji firmy Schenk 

umožňující vyvodit ohybový moment 100 kNm. Rozkmit napětí byl vyvozený pomocí 

přestavitelného klikového mechanismu a vyvozený moment se měřil pomocí snímače síly. 

Zkoušky se uskutečnily ve střídavém plochém ohybu při asymetrii cyklu R = -1 s frekvencí 

50 Hz stupňovitou metodikou „staircase“ a vyhodnocení střední hodnoty meze únavy pro 

50% pravděpodobnost lomu zkušební tyče pro počet cyklů N=1.10
7
 byla použita opět 

statistická metoda definovaná v [34]. Výsledkem zkoušek bylo zjištění, že únavový lom 

vycházel u převážného počtu tyčí z obou povrchů, tzn. z broušené i opracované plochy. 

Pozorován byl však i případ, kdy lom vycházel z opracovaného povrchu nebo přímo z 

broušeného povrchu. Tyto výsledky vedly autora [6] k hypotéze, že mez únavy železničních 

kol s broušeným povrchem není o mnoho vyšší, než mez únavy s opracovaným povrchem. 

Zpřísňování obráběcích podmínek z pohledu menších finálních úběrů či aplikací menšího 

posuvu nože proto nebudou mít ve finále podstatný vliv na zvýšení meze únavy [6]. 
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Výsledky testů prokázaly pozitivní vliv shot peeningu na zvýšení meze únavy o přibližně 

12 % u zkušebních těles. Tento vliv je autorem [6] vysvětlován několika následujícími 

faktory: 

 homogenizací zbytkových napětí a vnesení tlakové složky napětí, 

 vlivem finálního úběru, kdy byl uplatněn malý posuv a úběr finální třísky do 

hloubky max. 0,5 mm a to tak, aby nedošlo k úběru tlakově zpevněné 

podpovrchové vrstvy. 

Na základě výsledků potvrzujících pozitivní vliv shot peeningu, není na druhou stranu 

zřejmé, který z faktorů ovlivňuje natolik mez únavy finálně opracovaných kol, že některá kola 

s přehledem snesou požadavek normy [10] a některá předčasně prasknou. Následná analýza 

kol, opracovaných na různých typech karuselových obráběcích strojích, prokázala význam 

tohoto faktoru. Na všech požitých karuselech se víceméně používá stejná technologie 

opracování. Na některých karuselech nebylo možné uspokojivě opracovat povrch desky kol 

bez vzniku natrženin. 

Jak se autor práce [6] dále zmiňuje, že hlavní příčinou způsobující obrovský rozptyl meze 

únavy stanovené na standardně opracovaných kolech při opracování desky, kmitání suportu 

obráběcího nože. Uvádí fakt, kdy při drnčení suportu vznikaly v drážce při opracování 

natrženiny, které se lišily především svou délkou a odkazuje se na Kitagawovy diagramy (viz 

obr. č. 17), ze kterých vyplývá, že čím větší délka natrženiny, tím je nižší mez únavy 

materiálu. Dále se v práci [6] zabývá vlivem typu použitých karuselových obráběcích strojů 

a ostrosti obráběcího nože. Co se týká zmapování vlivu typu použitého karuselu ve 

společnosti Bonatrans Group a.s., byly zaznamenány velice dobré výsledky na obráběcích 

karuselových strojích, na kterých se finálně zpracovává přibližně 95 % kol určených pro 

opracování. Na těchto obráběcích centrech se průměrná mez únavy testovaných výrobků 

pohybovala kolem 300 MPa. 

Výsledky experimentu jasně prokázaly, že podstatný vliv má typ karuselu, na kterém se 

železniční kola pro únavové testy opracovávají. Naopak výrazně menší vliv má potom fakt, 

jaký plátek se používá pro dané opracování. Uvádí se, že pokud se má dosáhnout dostatečně 

kvalitního opracovaného povrchu kola, musí se použít k obrábění nový nepoužitý plátek, na 

druhou stranu z výsledků meze únavy (i při použití tupého plátku) vyplývá, že navýšení meze 

únavy o 25 % vůči požadavku normy [10] je z pohledu jistoty a bezpečnosti produktu 

vyhovující zkoušky dostačující. 

 

Obrázek č. 17: Jedna z interpretecí Kitagavového diagramu [47]. 
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Výsledkem bylo vypracování dokumentu, ve kterém je popsána metodika kontroly 

povrchu desky kola pomocí vizuální prohlídky a přenosného video mikroskopu. Dále bylo na 

základě provedené analýzy zjištěno, že kmitání suportu nože má za následek viditelné 

důsledky, a to ve vztahu natrženin na povrchu desky kola a dalších nerovností mezi které patří 

kapkovité útvary vzniklé na opracovaném povrchu desky kola jak je vidět na obrázku č. 18. 

Tento typ nerovnosti vzniká během rotačního opracování, když se suport obráběcího nože 

rozvibruje. To má za následek, že nůž následně neopracovává drážku stejné tloušťky, ale 

zajíždí a vyjíždí z povrchu desky kola a vzniká tento typ defektu. Aby bylo v provozních 

podmínkách společnosti Bonatrans Group a.s. možné hodnotit kvalitu opracování povrchu bez 

nutnosti vybraná kola rozřezat a podrobit analýze povrchu na SEM, byl pořízen optický 

video-mikroskop umožňující aplikaci až 400 násobného zvětšení a odhalení délky 

povrchových natrženin, které by neměly přesáhnout délku 150 μm [65]. Pomocí tohoto video-

mikroskopu můžeme zjistit, že takový povrch obsahuje největší natrženiny, jež byly označeny 

jako poškrábaný a podrnčený povrch v porovnání s ostatními defekty povrchu opracovaných 

kol. v těchto případech jsou natrženiny velmi malé (pouze do délky 50 μm) jak uvádí autor 

[6]. 

 

Obrázek č. 17: Pohled na nekvalitně opracovanou desku kola projevující se kapkovitými útvary [65]. 

 

Obrázek č. 18 ukazuje vhodně obrobený povrch desky železničního kola a její detail. 

Naopak na obrázku č. 16 můžeme vidět nevhodně obrobenou desku její detail. 

 

Obrázek č. 18: Pohled na vhodně obrobenou desku kola (A) a její detail (B). 

 

A) B) 
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Obrázek č. 19: Pohled na nevhodně obrobenou desku kola (C) a její detail (D). 

 

 

Obrázek č. 20: Optický video mikroskop určený pro detekci natrženin na desce kola. 

 

 

Obrázek č. 21: Ukázka vizualizace defektů povrchu na desce kola pomocí optického video mikroskopu. Na 

snímku v centrální oblasti je viditelná natrženina délky 240 μm. 

 

Obecně můžeme prohlásit, že železniční kola vyrobená z materiálu ER7 dle evropské 

normy [10] vykazují postačující rezervu při prokazování únavové životnosti. Je-li povrch kola 

kvalitně opracovaný, vydrží 10
7
 cyklů na hladině amplitudy napětí ± 280 až 300 MPa. 

Materiály s vyšším obsahem uhlíku (např. ER8, Class B či Class C) jsou na tom mnohem 

lépe, a to z titulu vyšší pevnosti normalizované struktury vzniklé v desce kola. Avšak 

v případě nekvalitně opracovaného povrchu je uvedená rezerva nedostačující. Mez únavy se 

výrazně snižuje v případě výskytu natrženin v drážce po noži vzniklých díky technologickým 

nedostatkům, jako je např. vliv tupého řezného nože nebo vlivem vibrací suportu, na kterém 

se řezný nástroj nachází [6]. 

C) D) 
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2.2.6 Vliv velikosti tělesa na únavu materiálu 

Únavová životnost je obecně snižována zvětšením charakteristického rozměru strojních 

komponent. Samotný součinitel velikosti εv vypovídá o skutečnosti, že vyšší pravděpodobnost 

vady vedoucí k iniciaci únavového poškození se nachází u rozměrnějších součástí. Tato 

skutečnost je ve vztahu s odlišnými metalurgickými vlastnostmi povrchu velkých a malých 

komponent.  

Pro vzorky (v našem případě průměru vzorku 10 mm), u kterých byly provedeny únavové 

testy, přísluší zpravidla hodnoty εv ≤ 1, εv =1. 

Tento charakteristický rozměr tělesa je závislý na způsobu zatížení součásti, nejvíce však 

na rozměru tělesa. Obecně jej můžeme vyjádřit vztahem: 

 𝜀𝑣 =
𝜎𝑐(𝐷)

𝜎𝑐(𝑑)
= (

𝑉

𝑉0
)
𝑚

= (
𝐷3

𝑑3
)
𝑚

 (20) 

kde: 

σc(D) - je mez únavy stanovená na větším tělese, 

σc(d) - je mez únavy stanovená na tělese průměru 10 mm, 

V0 - je objem malého zkušebního vzorku, 

V - je objem velkého vzorku, 

m - je exponent daný materiálem a způsobem zatížení, který lze volit na základě 

tabulka č. 3 [3]. 

 

Způsob zatížení Uhlíkové oceli Slitinové oceli 

Tah - tlak -0,034 -0,040 

Ohyb - krut -0,048 -0,060 

Tabulka č. 3: Vliv způsobu zatížení a jakosti oceli na exponent m ve vztahu (18). 

 

3 TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO OVĚŘENÍ ÚNAVOVÝCH 

CHARAKTERISTIK ŽELEZNIČNÍCH KOL 

Ačkoliv je čistě únavový lom desky železničního kola, jenž zapříčiní havarijní vylomení 

náboje kola, v současné době ojedinělou záležitostí, je únavová pevnost významným 

bezpečnostním parametrem, a to především u vysokorychlostních aplikací, kde je kladen 

mimořádný důraz na bezpečnost provozu. Význam únavových zkoušek železničních kol roste 

z toho důvodu, že kola jsou osazována brzdovými kotouči a tlumiči hluku, což vyžaduje 

zkonstruovat na desce a věnci kola různé otvory a zápichy. Ty potom způsobují koncentraci 

napětí a jejich nebezpečí lze právě únavovou zkouškou verifikovat. Železniční kola určená 

pro použití na evropských železničních sítích musí splňovat vlastnosti požadované v evropské 

normě EN 13262+A2. Tato norma definuje požadavky na vlastnosti celistvých, válcovaných 

železničních kol, které jsou vyrobeny z vakuově odplyněné oceli, a které mají kalený věnec. 

V této normě jsou definovány čtyři jakosti oceli ER6, ER7, ER8 a ER9, což jsou nejběžněji 

používané jakosti oceli v Evropě. Některé vlastnosti jsou definovány pro kategorii 1, která se 

zpravidla používá pro rychlosti vlaku vyšší než 200 km/hod a pro kategorii 2, kdy rychlost 

vlaku je nižší než 200 km/hod. [10]. 

Mimo jiné norma EN 13262+A2 (resp. čl. 3. 2. 4.) rovněž upravuje zkoušky únavy 

železničních kol. Kritériem přijatelnosti je podle této normy setrvání kola, po dobu 10
7
 cyklů, 
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při zatěžování takovou amplitudou axiální síly (F), s parametrem asymetrie cyklu R = -1 

a střední hodnotou axiální síly 0 N, která v případě testování kola s opracovanou deskou 

vyvolá v kritickém místě amplitudu radiálního napětí 240 MPa. Elektromagnetickou 

zkouškou se následně ověřuje případný výskyt tangenciálních trhlin. Zkouška je považována 

za ukončenou, pokud obě testovaná kola vyhoví. Za účelem porovnání jednotlivých 

aplikovaných metod zpevnění desky monobloku a určení nějaké rezervy v dosahování 

parametru meze únavy, se v některých případech ve zkoušce pokračuje na zvýšených 

hladinách. Kolo pak absolvuje na každé hladině 10
7
 cyklů. Princip zkušebního zařízení je 

potom znázorněn na obr. č. 22. 

 

Obrázek č. 22: Princip zkušebního zařízení (převzato z přílohy B normy EN 13262+A2 [10]). 

 

V publikacích [66, 67] autoři pokračovali v testování na každé zkušební hladině jen 

s aplikací 2 mil. cyklů na jedno kolo za účelem zjemnění kroku postupného zvyšování hladin 

a přesnějšího určení meze únavy železničního kola. Toto určení je ovšem nutné následně 

ověřit na druhém kole, kdy testování začíná na nižší hladině poníženou většinou o dva zátěžné 

kroky, a to ve srovnání s hladinou, na níž nastal lom prvního testovaného kola. Postupným 

zatěžováním součásti vysokým počtem cyklů pod mezí únavy dojde k dislokačnímu zpevnění 

materiálu, což má za následek zvýšení meze únavy testovaného materiálu [66, 67]. 

Norma 13262+A2 definuje pro veškeré konstrukční aplikace jednotnou hodnotu zkušební 

amplitudy napětí (240 MPa). Únavové testy železničních kol v souladu s požadavky normy 

EN 13262+A2, neověřují konstrukci kola, ale kvalitu výrobního procesu. To proto, že 

hodnota zkušebního napětí není nijak ovlivněna druhem použitého materiálu či skutečným 

zatížením kola v provozu. 

V souladu s výše uvedenou normou [10] je možno testy únavy provádět ve společnosti 

Bonatrans Group a.s. na hydraulickém, nebo rezonančním zkušebním zařízení. Samotná 

metodika testování je popsána v interním dokumentu společnosti [51, 52] a lze ji použít nejen 

pro porovnání únavové životnosti železničních kol vyrobených stejnou technologií, ale 

i z různých druhů materiálů.  

Samotný postup únavového testování obecně zahrnuje následující kroky: 
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 Na kole je specifikováno kritické místo (nejčastěji je lokalizováno v přechodu 

mezi deskou a nábojem kola) pomocí metody konečných prvků. 

 Řetízkový tenzometr (který dále upřesní polohu vypočteného kritického místa) 

se umístí do vypočteného kritického místa. 

 Do takto upřesněného kritického místa je umístěna tenzometrická růžice 

(0°/45°/90°) z titulu komplikovanému stavu napjatosti. Tato růžice slouží pro 

měření napětí ve směru radiálním a tangenciálním, které potřebujeme znát pro 

výpočet skutečného vypočítaného radiálního zkušebního napětí.  

 Následuje statická kalibrace. Ta zahrnuje nalezení velikosti statické zátěžné síly 

potřebné k vyvození zátěžného napětí v kritickém místě. 

 Posledním krokem před samotným započetím testu je provedení dynamické 

kalibrace. Ta obsahuje zohlednění setrvačných hmot zkušebního zařízení 

s využitím akcelerometru. 

 Následuje vlastní testování únavy. 

 Po provedení 10
7
 zátěžových cyklech se zjišťuje výskyt trhlin v desce kola. 

Hodnota zkušebního radiálního napětí σ1 je získána z radiální poměrné deformace ε1 a 

z tangenciální poměrné deformace ε2 na tenzometrické růžici. Výpočet je proveden dle 

Hookova zákona pro rovinnou napjatost. 

ε1 =
1

E
(σ1 − μσ2)  (21) 

ε2 =
1

E
(σ2 − μσ1)  (22) 

Odkud dostáváme 

σ1 =
E

1−μ2
(ε1 + με2)  (23) 

kde: 

σ1 - je vypočítané radiální napětí [MPa], 

μ - je Poissonova konstanta – u konkrétních ocelí kol a náprav μ = 0.3, 

ε1 - je napětí ve směru radiálním, 

ε2 - je napětí ve směru tangenciálním. 

K určení zatěžující síly, kterou pak můžeme nastavit do řídícího počítače, abychom 

železniční kolo zatěžovali při únavové zkoušce právě amplitudou radiálního napětí ± 

240 MPa, je možno použít lineárně-regresní závislost vypočítaného radiálního napětí 

a zatěžující síly. Při dynamické kalibraci na počátku spuštění únavové zkoušky se upraví 

správnost výpočtu radiálního napětí a případné mírné korekce v nastavení vlivem 

dynamického přetěžování. 
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3.1 Testování meze únavy na elektro-hydraulickém zkušebním zařízení 

Ve firmě Bonatrans Group a.s. jsou k dispozici dvě testovací elektrohydraulická zařízení 

pro zkoušky únavy železničních kol. Testované kolo, které je situováno do horizontální 

polohy, lze zatěžovat jej zatěžovat jak v axiálním směru, tak ve směru radiálním (obr. č. 23). 

Testovací zařízení disponuje následujícími parametry: 

 max. průměr testovaného kola 1 250 mm, 

 max. zátěžná statická síla 250 kN, 

 max. zátěžná dynamická síla 200 kN, 

 frekvence zkoušení 0 - 18 Hz. 

Frekvence zkoušení je limitována zdvihem hydraulického válce, respektive výkonem 

zařízení. 

Princip únavové zkoušky vychází z požadavků normy EN 13262+A2 a provádí se na 

dvou železničních kolech, a to ve stavu dodání (v souladu s kap. 3.2.4., s přílohou B a kap. 

E3.4). Testovaná kola jsou zatěžována řízenou silou symetrickým sinusovým cyklem, která 

v kritickém místě vyvolá radiální amplitudu napětí stanovené tenzometrickou metodou 

(± 240 MPa pro opracovaná kola a ± 168 MPa pro kola s neopracovanou deskou). Celistvé 

testované kolo je nalisováno ve formě tzv. půldvojkolí na nápravu, která je připevněna ke 

zkušebnímu odpruženému roštu. Síly, které působí na věnec kola, jsou vyvíjeny hydraulickým 

akčním členem a určuje se pomocí kalibrace, která se provádí před samotným zahájením 

zkoušky [27]. 

Samotná příprava před testováním únavy zahrnuje následující kroky [51, 52]: 

 Lepení tenzometrů: Do místa poblíž kritické oblasti se nalepí řetízkový 

tenzometr, abychom zjistili hodnotu napětí na desce kola, nalezli kritické místo 

a zatěžující sílu, která bude odpovídat amplitudě radiálního napětí ± 240 MPa. 

Tenzometry je nutné nalepit na desku kola v radiálním směru, aby byla známa 

jejich poloha (resp. vzdálenost od osy nápravy). Místo, kde budou tenzometry 

aplikovány, se musí důkladně očistit a následně vyhladit povrch desky 

monobloku. K určení kritické oblasti se použije laserový rozměřovací systém. 

 Montáž kola do zkušebního zařízení: Montáž se provádí pomocí mostového 

jeřábu. Jakmile je půldvojkolí uloženo do zkušebního zařízení, pootočí se 

testovaný monoblok tak, aby rovina tenzometrů ležela vodorovně s osou 

nápravy. Následně se nasadí na upínací válce horní díly celkem tří svěrných 

spojů, které se dotáhnou pomocí momentového klíče (požadovaným momentem 

definovaným v tabulkách pro daný průměr šroubu. Důležitou podmínkou je fakt, 

aby všechny svěrné šrouby byly dotaženy stejným dotahovacím momentem 

a nedocházelo tak k přetěžování pouze několika šroubových spojení. 

 Statická kalibrace: Jejím účelem je nalezení kritického místa na monobloku (tj. 

oblast, kde při aplikovaném zatížení bude tenzometr vykazovat nejvyšší hodnoty 

napětí). Dále slouží k nalezení závislosti mezi zatěžující silou a radiálním 

napětím na tenzometrické růžici v kritickém místě, takovým způsobem, aby bylo 

možné vypočíst zátěžovou sílu odpovídající normou požadované amplitudě 

radiálního napětí (v našem případě ± 240 MPa). 

 Dynamická kalibrace: Provádí se za účelem ověření správnosti výpočtu 

zatěžující síly, kterou bude testované kolo zatěžováno. 
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 Demontáž a pootočení testovaného kusu: Při přípravě tenzometrů dochází 

k ovlivnění povrchu testovaného monobloku a největší kritické napětí by se 

nacházelo právě tam a v konečném důsledku by provedená zkoušky byla 

znehodnocená (nejednalo by se o standardní způsob opracování). Proto je nutné 

testované půldvojkolí libovolně pootočit, aby zkoušce bylo podrobeno 

opracované avšak neznehodnocené místo. 

 Provedení únavové zkoušky: Po pootočení se přistoupí ke spuštění testování. 

Samotná zkouška probíhá 24 hod. denně a 7 dní v týdnu až do doby než se 

dosáhne 10
7
 cyklů nebo nedosáhne-li se vzniku trhliny. V případě, že zkouška 

vydrží požadovaný počet 10
7
 cyklů, zvyšuje se zpravidla zkušební napětí na 

300 MPa.  

 

 

Obrázek č. 23: 3D model elektro-hydraulického zkušebního zařízení. 

V zásadě se tato metoda testování únavy příliš neliší od rezonančního způsobu. Testuje se 

však pouze část kola, která je zatěžovaná hydraulickým válcem přes upínací adaptér. Celá 

zkouška únavy je v souladu s normou [10] řízena silou, která se stanoví zase z regresních 

vztahů závislosti zatěžující síly na skutečném vypočítaném radiálním napětí, naměřeném při 

statické kalibraci v oblasti kritického místa desky kola. Na základě dynamické kalibrace se 

znovu ověří, že oblast kritického místa je zatěžovaná amplitudou napětí ± 240 MPa. 

Působení hmotnosti upínacího adaptéru, hydrostatického kloubu a části testovaného kola 

je v průběhu dynamické zkoušky automaticky kompenzován pomocí akcelerometru. 

V případě, že se nedá použít akcelerometr, je nutné uskutečnit manuální kompenzaci 

zatěžující síly, je-li zkušební frekvence vyšší než 6 Hz. V případě, že by nedošlo ke 

kompenzaci vlivu  setrvačných sil a pomocí dynamického měření si neověřili správnost 

zatížení, došlo by k přetížení testovaného kola v závislosti na zkušební frekvenci až o 15 %. 

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

pohybu vypočítat dle následujícího vzorce: 



 

 

 

TKÁČ, T. Únavové charakteristiky oceli pro kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování  

Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016. 

34 

F = ma = 4ms𝜋2𝑓2  (24) 

 

kde: 

F - je přetížení vlivem zrychlení hmot za snímačem síly [N], 

m - je hmotnost částí za snímačem síly (hydrostatický kloub, opěrná deska, úchyt 

zatěžovací síly a část samotného kola (cca 225 kg) [kg], 

a - je zrychlení pístnice hydromotoru při přímočarém kmitavém pohybu [m.s
-1

], 

s - je rozkmit válce (cca 0,003 m) [m], 

f - je zkušební frekvence (15 - 20 Hz). 

Nevýhodu tohoto typu zařízení lze spatřovat v jeho vysoké energetické a tím i cenové 

náročnosti, protože pro zkoušku únavy kola, při zkušební frekvenci srovnatelné 

s rezonančním principem, je zapotřebí 80 kW elektromotor, který pohání olejové čerpadlo 

o kapacitě 120 litrů tlakového oleje za minutu. Výhodou ovšem je, že na tomto zkušebním 

zařízení lze pomocí iteračního programu kolo zatěžovat libovolným zátěžným spektrem 

obdrženým měřením při jízdě soupravy v provozu [66]. 

3.2 Testování meze únavy na rezonančním zkušebním zařízení 

Především v německých zkušebnách se hojně využívá zkušebních únavových zařízení, 

která pracují na rezonančním principu. Během zkoušení kola na rezonančním zkušebním 

zařízení je půldvojkolí ve vertikální poloze připevněno k cca 85-ti tunovému kruhovému 

odpruženému roštu, který je umístěn na 24 vzduchových pružinách. V oblasti vrchního sedla 

nápravy se pomocí svěrné upínky namontuje rezonanční hlava s rotujícím nevývažkem, který 

po roztočení za pomoci servopohonu zajistí společně s hmotností samotné rezonanční hlavy 

vyvození požadovaného zkušebního momentu. Zkušebnímu zařízení se říká rezonanční 

jelikož, rychlost otáčení nevývažku se rovná vlastní frekvenci nápravy. Díky tomu je příkon 

zkušebního zařízení pouhých několik kW. Rezonanční zkušební zařízení ve společnosti 

Bonatrans Group a.s. má následující parametry: 

 Maximální ohybový moment 500 kNm, 

 Zkušební frekvence  15 - 30 Hz. 

 



 

 

 

TKÁČ, T. Únavové charakteristiky oceli pro kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování  

Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016. 

35 

 

Obrázek č. 24: 3D model rezonančního zkušebního zařízení. 

Princip únavové zkoušky na rezonančním testovacím zařízení vychází opět z požadavků 

normy EN 13262+A2 v případě celistvých kol, z normy EN 13261+A1, EN 13103+A2 

a EN 13104+A2 v případě železničních náprav a z normy EN 13260+A1 v případě dvojkolí 

[9, 10, 15, 19]. 

Únavová zkouška se provádí na dvou kolech ve stavu dodání v souladu s kap. 3.2.4. 

normy EN 13262+A2. Testovaná kola jsou zatěžována symetrickým sinusovým cyklem, který 

v kritickém místě vyvolá radiální napětí stanovené tenzometrickou metodou (± 240 MPa pro 

opracovaná kola a ± 168 MPa pro kola s neopracovanou deskou). Celistvé testované kolo je 

nalisováno ve formě tzv. půldvojkolí na nápravu, která je připevněna ke zkušebnímu 

odpruženému roštu. Na protilehlém sedle je nasazena rezonanční hlava pomocí svěrné upínky. 

Rezonanční hlava pomocí své odstředivé síly vyvolá v desce kola požadovanou hodnotu 

napětí. Samotný test únavy je řízen pomocí zpětnovazebních tenzometrů nalepených na 

pomocné železniční nápravě z titulu únavy tenzometrů. V případě, že by byly nalepeny na 

desce kola, nevydrží tak vysoké hladiny zatížení po dobu 1.10
7
 cyklů. Tenzometry nalepené 

na pomocné nápravě jsou zatěžovány jen třetinově. Během zkoušky je z Pythagorovy věty 

vypočítáván modul zatížení ze dvou na sebe kolmých tenzometrických ½ můstků tvořených 

tenzometry HBM [6, 51, 52]. 

Samotná příprava testovaného kusu půldvojkolí ke zkoušce zahrnuje následující operace: 



 

 

 

TKÁČ, T. Únavové charakteristiky oceli pro kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování  

Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016. 

36 

 Lepení tenzometrů: K nalezení kritického místa na desce kola, kde bude 

nastavena zkušební hladina amplitudy napětí, je nutné do míst, kde se očekává 

kritické místo s maximálním napětím nalepit zpětnovazebné tenzometry. 

Kritické místa se nejčastěji nachází poblíž vetknutí desky a náboje (obr. 25). 

Tenzometry je nutné nalepit na desku kola v radiálním směru, aby byla známa 

jejich poloha (resp. vzdálenost od osy nápravy). Místo, kde budou tenzometry 

aplikovány, se musí důkladně očistit a následně vyhladit povrch desky 

monobloku. K určení kritické oblasti se použije laserový rozměřovací systém.  

 Montáž kola do zkušebního zařízení: Montáž půldvojkolí do zkušebního 

stendu se provádí pomocí jeřábu. Nejprve se musí na nápravu nasadit rezonanční 

hlava. Náprava se vyrábí tak, že upínací rozměry na sedle odpovídají jednomu 

z rozměrů uvedených v interním dokumentu firmy SOP 60-710 [52]. 

 Statická kalibrace: Jejím účelem je nalezení kritického místa na monobloku. 

Dále slouží k nalezení závislosti mezi zkušebním napětím v kritickém místě 

(místo s maximálním napětím) a napětím řídícím. Po namontování testovaného 

kola do zkušebního rezonančního zařízení se nejprve provede statická kalibrace, 

abychom mohli určit napětí, které nastavíme na zpětnovazebných tenzometrech 

do řídícího počítače. Statickou kalibraci provedeme pomocí kalibračního 

nosníku připevněného za účelem kalibrace k ocelové T drážkové desce. 

V průběhu kalibrace monitorujeme sílu, jejž vyvozujeme pomocí hydraulického 

válce a snímáme pomocí siloměru, a napětí na jednotlivých měřených místech 

železničního kola a pomocné nápravy. Sílu monitorujeme pouze za účelem 

analytického výpočtového ověření správnosti měření napětí na pomocné nápravě 

a vyloučení případných chyb měření. 

 Dynamická kalibrace: Provádí se za účelem korekce nalezeného řídícího 

zpětnovazebního napětí na takovou hodnotu, která bude odpovídat 

požadovanému zkušebnímu napětí. Rozdíl oproti statické kalibraci ba neměl být 

vyšší než 5 %. 

 Provedení únavové zkoušky: Testování je ukončeno buďto vznikem trhliny 

v oblasti kritického místa, nebo dovršením požadovaného počtu cyklů (10
7
). 

Zpravidla se po úspěšně absolvovaném testování na základní hladině aplikuje 

hladina zvýšená, která se nastavuje dle požadavků zadavatele.  
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Obrázek č. 25: Pohled na MKP výpočet napětí v radiálním směru a pozici kritických míst v případě dvou 

typů kol. Na horním obrázku kolo s rovnou deskou a na spodním obrázku je potom napěťově optimalizované 

kolo se dvěma kritickými místy. 

Samotné kritické místo se nalézá na tenzometru, na kterém je tenzometrickou aparaturou 

naměřena maximální hodnota deformací (nebo již přepočítaného napětí v radiálním směru), 

a který se musí nacházet uprostřed tenzometrického řetízku tak, aby byla nalezena extrémní 

hodnota v průběhu napětí. S ohledem na fakt, že charakteristiky napjatosti v desce kola jsou 

komplikovanou záležitostí, je nutné za účelem korektního nastavení zkoušky nalepit do 

oblasti kritického místa tenzometrickou růžici 0°/45 /90° typu 1-RY91-3/120. Ta má za úkol 

měřit napětí v radiálním a tangenciálním směru. Toto napětí je nutné znát pro provedení 

výpočtu skutečného radiálního zkušebního napětí.  

Je-li osa a tenzometrické růžice orientována v radiálním směru, osa c v tangenciálním 

směru a osa b je umístěna pod úhlem 45°, zobrazí nám tenzometrická aparatura po 

vynásobení modulem pružnosti E přímo napětí v jednotlivých směrech. Na základě 

rozšířeného Hückova zákona vypočítáme skutečné radiální napětí podle následujícího vzorce: 

σ𝜀2 =
1

1−𝑣2
(𝜎𝑎 + 𝑣𝜎𝑐)  (25) 

 

kde: 

σε2 - je radiální napětí [MPa], 

v - je Poissonova konstanta – u konkrétních ocelí kol a náprav v = 0,3, 

σa - je napětí ve směru radiálním, 

σc - je napětí ve směru tangenciálním. 

 

Ze závislosti napětí na řídících tenzometrech a skutečného radiálního napětí určeného dle 

vzorce (23) pak můžeme pomocí lineárně-regresních vztahů stanovit jakou hodnotu napětí 

nastavit do řídícího počítače na zpětnovazebních tenzometrech, abychom kolo zatěžovali při 

testování právě amplitudou radiálního napětí ± 240 MPa. Korektnost výpočtu radiálního 

napětí, případné korekce v nastavení působením dynamického přetěžování se upraví při 

dynamické kalibraci na začátku spuštění únavové zkoušky. 

Oproti elektro-hydraulickému zkušebnímu zařízení přináší rezonanční zkušební zařízení 

následující výhody: 
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 nižší energetickou náročnost, 

 rychlejší průběh zkoušky díky vyšší zkušební frekvenci, 

 testována je celá plocha desky kola či obvod nápravy, ne pouze místní část. 

Naopak nevýhodu rezonančního zkušebního zařízení můžeme spatřovat v jeho velikosti. 

Informace získané během testování únavy slouží k porovnání vlivů různých výrobních 

technologií na únavovou životnost a ověření bezpečnosti. Dále jsou cenným zdrojem 

informací pro správné nastavení okrajových podmínek pro výpočty, např. pro matematické 

modelování zbytkové životnosti nápravy s již existujícím vrubem. 

3.3 Zkoušky únavy materiálu železničních kol 

Únavové zkoušení materiálů pro železniční kola není zatím normativně definováno. 

Přesto společnost Bonatrans Group a.s. tyto zkoušky provádí a vychází přitom z normy 

EN 13261+A1, která upravuje metodiku únavového zkoušení materiálů náprav. Geometrie 

zkušební tyče s vrubem a hladké tyče, použité k experimentům, je zobrazena na obr. č. 27. 

Testované vzorky jsou odebrány z monobloku z přechodové oblasti náboj – deska, resp. 

z místa nejčastějšího výskytu kritického místa na monobloku, tj. tak, aby činná část únavové 

zkušební tyče ležela tam, kde u skutečného kola dochází k lomu (obr. č. 20 A). Jestliže není 

možné zkušební vzorek umístit do desky kola, s ohledem na profil desky kola (velké 

prohnutí), je lokalizován do náboje kola (obr. č. 20 B). V takovém případě je délka 

testovaného vzorku menší [17].  

Vrub na testovacích vzorcích je hluboký 0,1 mm s rádiusem v kořeni vrubu 0,04 mm 

a celkovým úhlem rozevření 30°. Napětí se stanoví po podrobení vzorků testování 

tzv. stupňovitou metodou zkoušení a to po dobu 10
7
 cyklů. Tato metoda zkoušení je 

v literatuře označována jako Staircase a její parametry jsou podrobně definovány v normě 

ISO 12107. Dosažené výsledky zkoušky se následně statisticky vyhodnotí pro 50% 

pravděpodobnost lomu opět v souladu s normou ISO 12107 [34]. Rozptyl výsledků zkoušky 

je minimalizován pečlivou kontrolou geometrie vzorků. Každý zkušební vzorek se proměří 

mikrometrem a na vzorcích s vrubem se proměří geometrie rádia v kořeni vrubu, stejně jako 

skutečná hloubka vrubu. 
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Obrázek č. 26: Schéma umístění vzorků v kole. 

 

 
A) 

 
B) 
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Obrázek č. 27: Schéma zkušebních vzorků a způsob jejich namáhání při zkoušení ohybu za rotace. 

 

 

Ramena zatěžující testovaný vzorek jsou od sebe vzdálená 250 mm. Zatěžující síla 

působící na ramena je pomocí siloměru monitorována a její velikost je současně s počtem 

cyklů zobrazena na displeji. Nejprve se nastaví vypočtená síla odpovídající požadovanému 

zkušebnímu napětí. Nastaví se pomocí aripotu a displeje, který je lokalizován na 

elektrorozvodné skříni. Řídicí systém Logo-Siemens následně zajistí zavedení zatěžující síly. 

Zavážecí vozík, který se posunuje pomocí krokového motoru po páce spojené se snímačem 

síly, nastavuje zátěžnou sílu automaticky. Maximální chyba regulace mezi žádanou hodnotou 

síly a zobrazenou skutečnou hodnotou je 2 N, což pro zkušební tyč  10 mm odpovídá 

v našem případě rozdílu napětí 1 MPa [6]. 

 

 

Obrázek č. 30: Zařízení postavené ve společnosti Bonatrans Group a.s. 

 

 
Obrázek č. 28: Zařízení pro únavové zkoušení 

vzorků - tah/tlak. 

 
Obrázek č. 29: Únavové zkoušení vzorků - 

ohyb za rotace. 
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Obrázek č. 31: Schéma zkušebního zařízení pro zkoušky ohybem za rotace [6]. 

Hodnota ohybového momentu se vypočte pomocí následujících vztahů: 

 𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
  (26) 

 Mo =
F

2
l  (27) 

 Wo =
πd3

32
  (28) 

kde: 

d - je skutečný mikrometrem změřený průměr vzorku [mm] 

Mo - je ohybový moment [N.mm] 

Wo - je modul odporu průřezu [mm
3
] 

l - je v našem případě 100 mm [mm] 

F

2
 - je polovina nastavené síly [N] 

Pomocí následujících metod se provede vyhodnocení dat: 

 stupňovitou metodou „Staircase“ v souladu s ISO 12107 [34] a EN 13261+A1 

[9], 

 modifikovanou metodou dle Hücka pomocí které se vyhodnocení únavových 

zkoušek provádí i v konkurenčních zkušebnách. 

Při samotném hodnocení získaných výsledků v souladu s ISO 12107 se bere v úvahu 

četnost testovaných vzorků: 

 u kterých došlo při konkrétním namáhání k porušení, 

 které vydržely 10 mil. cyklů bez porušení. 

Vstupní data pro výpočet závisí na četnosti testovacích vzorků vykazujících porušení či 

na testovacích vzorcích, které po 10 mil. cyklech porušení nevykázaly. Pro hodnocení platí 

následující pravidla: 

 je-li četnost porušených testovaných vzorků menší, vychází hodnocení z dat 

získaných při zkouškách z tohoto souboru výsledků, 
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 je-li četnost neporušených testovaných vzorků menší, vychází hodnocení z dat 

získaných při zkouškách z tohoto souboru výsledků, 

 je-li četnost porušených a neporušených testovaných vzorků shodná, vychází se 

z výsledků porušených zkoušek. 

Metodika hodnocení zkoušek únavy vzchází z normy ISO 12107, včetně definice hladin 

namáhání, které jsou součástí výpočtů a těch, které se neuvažují ve výpočtu. 

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

 σo,c = σo + d(
A

C
± 0,5) (29) 

kde: 

σo - je nejnižší hladina napětí v souboru s výskytem porušených nebo neporušených 

tyčí podle toho, podle které skupiny se výpočet provádí [MPa], 

d - je rozdíl napětí v sousedních hladinách [MPa], 

hodnota + 0,5 - se použije při analýze souboru dle neporušených tyčí, 

hodnota - 0,5 - se použije při analýze souboru dle porušených tyčí. 

 A = ∑ ifi
n
i=1  (30) 

kde: 

i - číslo hladiny, 

fi - četnost. 

 C = ∑ fi
n
i=1  (31) 

Směrodatná odchylka hodnoty meze únavy se následně stanoví ze vztahu: 

 𝑠 = 1,62d(D + 0,029) (32) 

kde  

 D =
(BC−A2)

C2
 a B = ∑ i2n

i=1 fi  (33) 

Podmínka platnosti vztahu pro směrodatnou odchylku je �̂� ≡ 𝐷 > 0,3. 

Metoda hodnocení meze únavy podle ISO 12107 nám poskytuje celkem relevantní 

výsledky odhadu pro střední hodnoty, ale ne už tak výstižné hodnoty odhadu pro směrodatnou 

odchylku [18]. Směrodatná odchylka je zatížena systematickou chybou a je značně 

podhodnocena při malém souboru vzorků, tzn., že pro úroveň napětí s vyšší pravděpodobností 

přežití je odhad značně nejistý.  

Z toho důvodu se provádí hodnocení podle Hücka. Tato metodika hodnocení, na rozdíl od 

metody dle ISO 12107, zahrnuje všechny zkoušené případy, tzn. testovací vzorky jak 

porušené, tak neporušené. K tomu se, v závislosti na výsledcích poslední zkoušky, připočte 

jedna fiktivní hladina, která se určí dle nasazení následného vzorku [9, 34]. 

Střední hodnota meze únavy σo,c (P = 50 %) je potom vyjádřena vztahem [18] 

 σo,c = σo + d ∗
A

C
 (34) 
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a směrodatná odchylka se potom vypočte podle vztahu 

 ŝ = √
∑ (xi−x̅)

2n
i=1

n−1
 (35) 

 

 

4 MATERIÁL POUŽÍVANÝ PRO VÝROBU ŽELEZNIČNÍCH KOL  

V oboru železniční dopravy je stále kladen důraz na neustálé zlepšování materiálových 

vlastností a zvyšování bezpečnosti železničních součástí, a proto je zapotřebí efektivní 

výměna informací a spolupráce mezi producenty oceli, výrobci a uživateli železničních kol.  

Celistvá kola se v dnešní době vyrábí převážně z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí 

s obsahem uhlíku v rozmezí od 0,48 do 0,60 %, přičemž obsah manganu je max. 0,80 %, 

křemíku max. 0,40 % a s podmínkou obsahu Cr + Mn + Ni max. 0,50 %. Nejčastěji se kola 

dodávají podle Evropské normy 13262+A2 [10], kde tato norma definuje jakosti ER6, ER7, 

ER8 a ER9. Jedná se o oceli s výslednou perliticko-feritickou strukturou.  

 ER6 - Materiál je vhodný pro velmi malé nápravové zatížení.  

 ER7 - Tento typ materiálu vyhovuje širokému spektru aplikací. Typickou 

příkladem, díky nižšímu obsahu uhlíku v porovnání s dalšími uváděnými 

materiály, jsou kola nákladních vozů, které jsou brzděná brzdovými špalíky. 

Poskytuje dobrou rovnováhu mezi tvrdostí a houževnatostí jízdní plochy. 

 ER8 - Materiál vhodný pro více namáhané kola, např. pro kola 

vysokorychlostních a příměstských jednotek. Zlepšuje odolnost proti opotřebení 

při brždění pomocí kotoučů. 

 ERS8 - Materiál má podobné určení jako materiál ER8. Oproti němu je však 

více odolný vůči kontaktní únavě a tudíž propůjčuje kolům vyšší životnost. 

Materiál však není vhodný pro kola brzděna 100% špalíkovou brzdou. 

 ER9 - Materiál je určen pro kola namáhané velkým nápravovým zatížením. Je 

primárně používán pro traťové i posunovací lokomotivy. Není však určen pro 

kola, která jsou 100% brzděna špalíkovou brzdou. 

Železniční kola vyrobená z výše uvedených materiálu jsou dodávána ve stavu s kaleným 

věncem nebo celoobjemově kalená. 

Společnost Bonatrans Group a.s. standardně dodává železniční kola z jakostí 

s maximálními obsahy plynů v oceli jako je vodík do 2,0 ppm, kyslík do 25,0 ppm a dusík do 

70,0 ppm. Přísnější kritéria mohou být předmětem technických podmínek, avšak musí být 

schválené jak zákazníkem, tak společností Bonatrans Group a.s. Přehled vstupního materiálu 

pro výrobu železničních kol je uveden v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Přehled základních jakostí oceli pro železniční kola dle norem EN 13262+A2, AAR M-

107/M-208 a UIC812-3 [10, 25, 35]. 

 

Jakost 

oceli 

Věnec kola Deska kola KU (+20 °C) KV (-20 °C) 

ReH 

[N/mm
2
] 

Rm 

[N/mm
2
] 

A5 

[%] 

Snížení 

Rm 

[N/mm
2
] 

A5 

[%] 

Prům. 

hodnota 

[J] 

Minimální 

hodnota 

[J] 

Prům. 

hodnota 

[J] 

Minimální 

hodnota 

[J] 

ER6 ≥ 500 780/900 ≥ 15 ≥ 100 ≥ 16 ≥ 17 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 8 

ER7 ≥ 520 820/940 ≥ 14 ≥ 110 ≥ 16 ≥ 17 ≥ 12 ≥ 10 ≥ 7 

ER8 ≥ 540 860/980 ≥ 13 ≥ 120 ≥ 16 ≥ 17 ≥ 12 ≥ 10 ≥ 5 

ERS8 ≥ 580 900/1020 ≥ 13 ≥ 110 ≥ 14 ≥ 15 ≥ 11 ≥ 9 ≥ 5 

ER9 ≥ 580 900/1050 ≥ 12 ≥ 130 ≥ 14 ≥ 13 ≥ 9 ≥ 8 ≥ 5 

Tabulka č. 5: Základní mechanické hodnoty materiálu pro kola definované normou EN 13262+A2. 

 

V tab. č. 5 jsou uvedeny základní mechanické hodnoty, které mají být dosaženy po 

tepelném zpracování u výrobce kol před konečným mechanickým obráběním do finálního 

stavu k provozování. Kromě horní meze kluzu ReH , meze pevnosti Rm a tažnosti A5 je nutné u 

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

a desky kola Rm. 

Firma Bonatrans Group a.s. produkuje pro některé zákazníky rovněž železniční kola 

definované ve standardu AAR M-107/M-208 [35]. Jedná se především o železniční kola, 

která jsou nejčastěji dodávaná pro americké trhy, kde se uplatňují výše uhlíkové nelegované 

oceli s chemickým složením definovaným v tabulce č. 4 opět s výslednou feriticko-perlitickou 

strukturou označované jako Class B, nebo Class C. Při srovnání provozních podmínek 

Chemické složení materiálu železničních kol 

jakost 

oceli 

Maximální obsah prvků v oceli (%) 

C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

EN 13262+A2 

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

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

ER8 0,52 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 

ERS8 0,57 1,1 1,1 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 

ER9 0,52 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 

UIC 812-3 

R6 0,48 0,40 0,75 0,35 0,35 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 

R7 0,52 0,40 0,80 0,35 0,35 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 

R8 0,56 0,40 0,80 0,35 0,35 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 

R9 0,60 0,40 0,80 0,35 0,35 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 

AAR M-107/M-208 

Grade A 0,47-0,57 0,15-1,0 0,60-0,90 0,030 
0,005-

0,040 
0,25 0,35 0,10 0,25 0,04 

Grade B 0,57-0,67 0,15-1,0 0,60-0,90 0,030 
0,005-

0,040 
0,25 0,35 0,10 0,25 0,04 

Grade C 0,67-0,77 0,15-1,0 0,60-0,90 0,030 
0,005-

0,040 
0,25 0,35 0,10 0,25 0,04 
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severoamerických a evropských železničních dvojkolí, je nejvíce významný rozdíl ve způsobu 

zatížení na nápravy a provozní rychlosti. Hlavním důvodem je rozdílnost těchto dvou 

železničních systémů spočívající především v tom, že severoamerické železnice jsou 

především zaměřeny na nákladní dopravu. To znamená, že na nápravu působí vysoké zatížení 

při nízkých otáčkách. Zatímco evropské železnice jsou primárně orientovány na osobní 

dopravu, zahrnující vysokorychlostní vlaky s rychlostí i přes 300 km/h, jako konkurence 

letecké dopravy na krátké cestovní vzdálenosti.  

Materiál pro železniční kola vyrobená dle specifikace AAR M-107/M-208 [35] je založen 

především na uhlíkové oceli s vyšším obsahem C ve srovnání s evropskou normou EN 

13262+A2. Typický obsah C dle AAR M-107/M-208 (Class B a Class C) je v rozmezí od 

0,57 do 0,77 %. Další požadavky na obsahy prvků se týkají především Ni, Cr, Mo, V, Cu, Al, 

Ti a Nb. Při porovnání s normou EN 13262+A2 [10] je zřejmý vyšší obsah křemíku, kdy 

americká norma předepisuje rozmezí od 0,15 až 1,0 % (tabulka č. 4), což představuje možnost 

zvýšení odolnosti materiálu dle AAR M-107/M-208 proti RCF (Rolling Contact Fatigue). 

Vyšší obsahy Si omezují tvorbu martenzitu při podpoře tvorby perlitické struktury v průběhu 

rychlého ochlazení, které následuje po prokluzu kol. V případě, že je velmi rychle dosaženo 

perlitu, bude austenit tvořit perlit, před tím, než dosáhne teploty počáteční martenzitické 

transformace. Bylo prokázáno, že díky vyšší množství přidaného Si se může dosáhnout tohoto 

požadavku [24].  

Požadavky na ocel dle AAR M-107/M-208 [35] zahrnují také zaručený obsah S z titulu 

lepší obrobitelnosti a s tím snížení nákladů na obrábění. Jak můžeme vidět v tabulce č. 6, 

specifikace AAR M-107/M-208 požaduje poměrně velký rozsah tvrdosti HB na vnějším čele 

věnce kola, zatímco mechanické a metalurgické vlastnosti, nejsou přímo vyžadovány oproti 

standardu EN 13262+A2. Pro porovnání v tabulce č. 7 uveden rozsah požadované tvrdosti pro 

materiál dle EN 13262+A2. 

 

Class Min. HBW Max. HBW 

L 197 277 

A 255 321 

B 302 341 

C 321 363 

D 341 415 

Tabulka č. 6: Požadované rozsahy tvrdosti na vnějším čele věnce kola dle specifikace AAR M-107/M-208 

[35]. 

 

Jakost oceli Kat. 1 Kat. 2 

ER6 - 225 

ER7 245 235 

ER8 245 245 

ER8S 250 250 

ER9 - 255 

Tabulka č. 7: Požadované rozsahy tvrdosti dle specifikace EN 13262+A2 [10]. 

 

Ačkoliv vývoj nových materiálů pro železniční monobloky jde rychle dopředu, je vhodné 

se zmínit, že není možno vyvinout ideální materiál, který by byl vhodný pro veškeré typy 
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kolejových vozidel a pro všechny provozní podmínky. Naopak cílem výzkumných aktivit je 

zvolit vhodný materiál pro konkrétní provozní podmínky. Toho je dosaženo optimální 

kombinací mechanických vlastností a nastavením optimální hodnoty „magic wearing“. Např. 

autor článku [24] se zabývá možností úprav chemického složení v závislosti na požadavcích 

konkrétních požadavků zákazníka a s vlivem na zlepšení stávajících jakostí oceli v souladu 

s evropskými a americkými normami [10, 34]. Konkrétně např. uvádí požadavek evropského 

železničního trhu na „upgrade“ materiálu ER8 z pohledu na konečnou hodnotu pevnosti 

v tahu (Rm) ve věnci kola, kdy původní požadavek předpokládá hodnoty 860 až 980 MPa 

(viz tabulka č. 5). Aby bylo možné dostatečně jasně odlišit jakosti ER8 a ER7, která vyžaduje 

Rm ve věnci kola 820 - 940 MPa, je stále více požadováno přijetí rozmezí Rm od 920 do 

980 MPa. Tento požadavek by měl garantovat zvýšení celkového životního cyklu 

železničních kol. Dále autor [24] popisuje snahu výrobců železničních kol o navržení 

a zdokonalení standardních jakostí dle AAR M-107/M-208. I když požadavky této americké 

normy dovolují poměrně velký rozsah chemického složení (viz tabulka č. 4) a tvrdosti na 

vnějším čele věnce kola, byly prováděny výzkumy s cílem zavést kritéria pro mechanické 

vlastnosti, které jsou typické pro evropskou normu EN 13262+A2 [10] s úkolem snížit 

poškození kol a zefektivnit servisních činnosti [24, 41-43]. 

Rovněž ve firmě Bonatrans Group a.s. jsou součástí výzkumně vývojových aktivit 

příprava nových materiálů pro zákazníky a vynakládá značné úsilí ve snaze o navrhování, 

zdokonalování a rozvíjení používaných materiálů. Tyto nové materiály vycházejí především 

z normy EN 13262+A2, mají však vyšší odolnost proti opotřebení a s tím související sníženou 

senzitivitu k možnému vzniku vad. Společnost např. nedávno vyvinula skupinu ocelí jménem 

„MOD“ s cílem uspokojit specifické požadavky především německého trhu. Tyto oceli se 

vyznačují optimalizovaným obsahem Si oproti klasickým značkám uvedeným 

v EN 13262+A1 zároveň jsou mikrolegované Ni a Cr.  

Jedním z hlavních témat při diskuzi s producenty oceli je rovněž mikročistota materiálu, 

která má podstatný vliv na únavovou životnost železničních kol. Autor článku [61] se 

například zabývá mikročistotou oceli železničních kol pro vysokorychlostní aplikace. 

Odkazuje se na výsledky kontrol [63], při kterých bylo zaznamenáno, že trhlina začíná 

vměstků typu hlinitanů, i když v některých případech byl tento jev pozorován dokonce na 

vměstcích MnS. Zároveň poznamenává, že pozorované vměstky jsou všeobecně mnohem 

menší než je otvor s plochým dnem, které slouží jako kritérium pro UT (1, 2 nebo 3 mm 

v souladu s EN 132 62+A2). To vyvolává řadu otázek, zejména pokud jde o relevanci těchto 

kritérií. To by ve skutečnosti znamenalo, že existují i jiné jevy, které mají kladný či negativní 

vliv na vývoj trhlin. Někteří autoři prokázali vliv tvrdosti materiálu, ve kterém je umístěn 

vměstek. Samotná deformace vměstku během válcování potom určuje jeho konečnou 

morfologii na povrchově kaleného výrobku. Další autoři se zabývaly jednotlivými metodami 

hodnocení mikročistoty, které byly vyvinuty na základě norem určených pro válcované 

a povrchově kalené výrobky. Mezi hlavní metody posuzování lze zahrnout metody dle 

ASTM, DIN a normu ISO, která je zahrnuta v EN 13262+A2 [21, 44]. 

Problematiku mikročistoty oceli průřezem celé tavby je velmi složité kvantifikovat 

a skutečností je, že vměstky nejsou rovnoměrně distribuovány ve věnci kola. I proto je 

v současnosti ve firmě Bonatrans Group a.s., vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům 

kladeným ze strany železničních drah a výrobců železničních vozidel, věnována intenzivní 

pozornost spolupráci při vývoji vhodných materiálů s producenty kontilité oceli.  
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5 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH KOL 

Převážná část současných norem definujících parametry výroby železničních kol, 

předepisuje jejich následné tepelné zpracování. K zajištění co nejvyšší kvality, spolehlivosti 

a bezpečnosti produkce v kombinaci s přiměřenými náklady využívá společnost Bonatrans 

Group a.s. moderní integrovanou technologii pro tepelné zpracování železničních kol. Různé 

funkční části železničního kola, jako je věncová část, okolek, deska nebo náboj plní v průběhu 

svého provozování různé úkoly a mají proto rozdílné materiálové vlastnosti. Tyto vlastnosti 

jsou určeny chemickým složením materiálu, tvářením za tepla a především procesem 

tepelného zpracování, které zajištuje především zrovnoměrnění mikrostruktury, modifikaci 

velikosti zrna, redukci úrovně zbytkových napětí a požadované mechanické vlastnosti.  

Firma Bonatrans Group a.s. disponuje na úseku výroby železničních kol průběžnou 

austenitizační pecí s instalovanými hořáky, kalícími zařízeními, nádrží pro celobjemové 

kalení a dvěma popouštěcími pecemi. Obrázek č. 32 ukazuje 3D model uspořádání úseku 

nového tepelného zpracování ve firmě Bonatrans Group a.s. 

 

Obrázek č. 32: 3D model uspořádání tepelného zpracování ve firmě Bonatrans Group a.s. 

5.1 Stručný popis technologie tepelného zpracování v Bonatrans Group a.s. 

Po procesu válcování jsou kola dopravena přes chladící dopravník k místu nakládky, kde 

je produkce za pomocí manipulátoru nakládána na tzv. převážecí vozy. Teplota kol, 

zpracovaných kontinuálně přímo z válcovací tratě se pohybuje okolo 450°C. Kola jsou 

ukládána do jedné řady vedle sebe podle velikosti, a to po čtyřech kusech na vůz, po třech 

kusech na vůz nebo systémem tři a dva kusy na vůz. Po uložení je produkce zavážena do 

austenitizační průběžné pece, která disponuje osmi samostatně regulovatelnými teplotními 

zónami. Poloha jednotlivých hořáků spolu s uspořádáním hořáku a impulsním ovládáním 

zaručuje velmi homogenní rozložení teploty uvnitř pece. Teplota materiálu a výdrž na ní 

potom závisí na následujících faktorech: 

 jakosti oceli, 

 velikosti sortimentu, 

 designu sortimentu, 
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 teplotě vsázky, 

 požadovaných mechanických a strukturních vlastností. 

 

 

Obrázek č. 33: Ukázka uložení kol na převážecím voze při výstupu z austenitizační pece. 

Dalším a jedním z nejdůležitějších kroků tepelného zpracování železničních kol je proces 

kalení, který následně určuje mikrostrukturu a mechanické vlastnosti, a tím i výslednou 

kvalitu produktu. Pro účely řízeného ochlazování věncové části železničních kol se využívají 

dvě řady kalících zařízení (každá řada je složena čtyřmi kaličkami). Pro sortiment vyžadující 

celobjemové kalení je k dispozici kalící nádrž s vodou jako kalícím médiem (obr. č. 34). Na 

obrázku č. 35 můžeme vidět pohled na sadu kalících zařízení ve společnosti Bonatrans 

Group a.s. 

 

Obrázek č. 34: Schéma kalící nádrže pro celobjemové kalení. 
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Obrázek č. 35: Pohled na kalící zařízení ve firmě Bonatrans Group a.s. 

Převážná většina produkce železničních kol je po výstupu z austenitizační pece za 

pomocí čtyřchapadlového manipulátoru umístěna na zvedací válec v kalícím zařízení. Zvedací 

válec se po přijetí kola spustí do pracovní polohy a umístí monoblok na rolky, na nichž se 

v průběhu kalení otáčí kolem své osy. Následně dojde ke spuštění samotného procesu kalení. 

Doba od výstupu monobloku do spuštění kalení by neměla přesáhnout 70 s. Samotný proces 

kalení spočívá v ostřiku věnce železničního kola celkem ze tří stran, a to: 

 z vnitřní strany věnce železničního kola (kalící médium je směs vody 

a vzduchu), kdy je k dispozici 16 ostřikových ramen. 

 ze strany jízdní plochy (kalící médium voda), k dispozici je 16 ostřikových 

ramen ve třech výškových úrovních pro pokrytí celé kalené oblasti (jízdní 

plochy), 

 z vnější strany věnce železničního kola (kalící médium voda), k dispozici je 12 

ostřikových ramen. 

Výhodou výše zmíněných úrovní ostřiku je možnost samostatného nastavení tak, aby byl 

respektován tvar věnce kola a došlo k co nejoptimalnějšímu prokalení a nedocházelo 

k nežádoucímu ovlivnění desky kola v důsledku dopadajícího kalícího média v průběhu 

kalení. A právě optimální nastavení jednotlivých ostřiků je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů k získání normou či zákazníkem požadovaných strukturních a mechanických 

vlastností a samozřejmě i homogenity těchto parametrů. 

Obrázek č. 36 ukazuje pohled na vnitřní uspořádání kalícího zařízení a na obrázku č. 37 

je potom znázorněno schéma kalení věncové části železničních monobloků. 

Je-li žádoucí například perliticko-feritická mikrostruktura, lze režimy kalení upravovat 

např.: 

 Mírné chlazení věnce s vlivem na tvorbu perliticko - feritické struktury 

v blízkosti povrchu věnce kola, a aby se zabránilo vzniku bainitické či 

martenzitické složky mikrostruktury. 

 Intenzivnější chlazení věnce pro rychlejší přenos tepla ze středu věnce k 

povrchu. Tento krok zajišťuje transformaci austenitu z vnitřního objemu věnce 

do perliticko – feritické oblasti, přičemž věncová část disponuje dostatečnou 

pevností. 
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Obrázek č. 36: Pohled na vnitřní uspořádání kalícího zařízení. 

 

 

Obrázek č. 37: Schéma technologie kalení věncové části železničních monobloků. 

Podstatným přínosem těchto kalících strojů je přesné řízení parametrů kalení jako např. 

teploty, množství a tlaku kalících médií tak, aby bylo možno dosáhnout předem definovaných 

parametrů mechanických hodnot a mikrostruktury po celém průřezu věnce kola. 

Po vykalení jsou monobloky pomocí manipulátoru uloženy opět na převážecí vozy, které 

je přes vratnou kolej dopraví do jedné ze dvou popouštěcích pecí. Popouštěcí pece jsou 

rozděleny do šesti samostatně teplotně regulovatelných zón. 

Po popouštění jsou kola uložena na chladící dopravník a z něj následně putují k dalším 

navazujícím operacím, jako je mechanické zkoušení. 

Železniční kola jsou tepelně zpracovávána dle požadavků zákazníka a to následujícími 

technologickými postupy: 

 normalizační žíhání kol, 

 celoobjemové kalení kol, 

 kalení kol ostřikem věnce (řízené ochlazování), 

 

Principem normalizačního žíhání je ohřev kol na normalizační teplotu, tj. transformační 

teplotu AC3 zvýšenou o určitou hodnotu z důvodu ztráty teploty při manipulaci, výdrž na této 

teplotě a pomalém ochlazování na teplotu okolí. Normalizačně žíhaná kola jsou dnes již málo 

žádána vzhledem k nízké tvrdosti věnce ve srovnání s koly tepelně zušlechtěnými. A to i přes 

skutečnost že jsou vyráběna z ocelí, které mají vyšší obsah uhlíku než oceli pro tepelně 

zušlechtěná kola. Éra těchto kol v Evropě skončila před cca 30 lety.  
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Celoobjemové kalení je realizováno ohřevem materiálu na kalící teplotu (tj. nad 

transformační teplotu AC3). Po dosažení rovnoměrného prohřátí po celém materiálu a určité 

výdrži na kalící teplotě je materiál ponořen do kalící lázně. Zde jsou ochlazovány na teplotu 

nižší, než je teplota konce transformace oceli na zákalnou fázi, obvykle teplota konce 

martenzitické přeměny. Po procesu kalení následuje proces popouštění materiálu a s ohledem 

na tvorbu tahových zbytkových napětí při kalení je nutno, aby popouštění probíhalo co 

nejdříve po ukončení kalení. Celoobjemové kalení definuje např. britská norma BS 5892-3 

[53].  

Při řízeném ochlazování ostřikem se zušlechťuje věnec železničního kola. Deska a náboj 

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

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

mírné tahové napětí. 

Kalení celistvých kol řízeným lokálním ochlazováním věnce vodou představuje 

výhodnější alternativu technologie kalení celistvých kol z hlediska poměru mechanických 

hodnot a mikrostruktury věnce a desky kola, tepelných deformací profilu kola i rozdělení 

zbytkových napětí po kalení. Z hlediska typu mikrostrukturních fází je preferován perlit se 

síťovím feritu po hranicích zrn. Proces lokálního ochlazování věnce kola probíhá ostřikem 

vodními tryskami na jízdní ploše, vnějším a vnitřním čele kola za jeho rotace. Tímto 

způsobem lze využít velké množství ochlazovacích rychlostí k nastavení ideálních podmínek 

pro danou jakost oceli. ARA diagram materiálu ER7 podle Evropské normy EN 13262+A2 je 

uveden na obr. č. 38. 

  

Obrázek č. 38: ARA diagram materiálu ER7 dle EN 13262+A2. 
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6 SOUHRN ANALÝZY LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Podstatné poznatky získané pomocí analýzy prací publikovaných k problematice únavové 

pevnosti materiálu, povaze vzniku únavového porušení, vlivným faktorům ovlivňujících 

rozsah této degradace a k možnostem její minimalizace mohou být shrnuty v následujících 

bodech: 

1) Zásadním předpokladem pro zvyšování životnosti a spolehlivosti železničních 

dvojkolí, v průběhu jejich provozování, je odolnost materiálu proti únavové 

pevnosti. Mezi faktory s vlivem na životnost a spolehlivost strojních součástí, lze 

zahrnout plastickou deformaci lokalizovanou v povrchových vrstvách a s tím 

související iniciaci mikroskopických trhlin, kdy po určitém období nastává jejich 

následný růst až do finálního únavového lomu. K dalším parametrům můžeme 

zařadit např. podobu namáhání, úroveň kvality upraveného povrchu, působení 

korozivního prostředí, samotný tvar součástí nebo vnitřní pnutí. 

2) Vliv zatěžování na mez únavy: Pro zajištění žádané životnosti strojních součástí, 

které jsou zatěžované při vyšších hodnotách součinitele R, je podmínkou pokles 

mezní hodnoty amplitudy napětí a či max. horního napětí. V technické praxi lze 

použít numerické metody řešení pro samotný odhad závislosti na středním napětí, 

a to v případě obtížného nalezení této závislosti v analytickém tvaru. Důležitou 

podmínkou je zajištění dostatečně širokého souboru experimentálních výsledků 

měření pro různé hodnoty součinitele proměnlivosti cyklu. 

3) Normy pro výpočet železničních kol definují postup pro výpočet amplitudy napětí 

pro jednoosé kritérium. U kol (osově symetrických), se dle normy [49] pro 

definici vzniku mezního stavu porušení při víceosé napjatosti vybírá 

Crosslandovo kritérium. Toto kritérium je vhodné hlavně pro oblast 

vysokocyklové únavy a to i v případě tvarově komplikovaných konstrukčních 

částí jako např. železniční kola. Výhodou použití Crosslandova kritéria při 

designu konstrukčních částí je jejich snadná formulace použitím experimentálních 

výsledků získaných při jednoduchých způsobech cyklického zatížení. 

4) Vliv koncentrátorů napětí a vrubových účinků na únavu materiálu: Únavová 

životnost železničních kol je silně závislá na kvalitě a stavu jejich povrchové 

vrstvy. V průběhu cyklického namáhání se v těsné blízkosti vrubů koncentruje 

napětí, jež významně působí na jednotlivé etapy procesu únavového porušení. 

Řídícím parametrem je zvýšená časově proměnlivá deformace v kořeni vrubu a to 

nejen při vysokocyklové, ale i nízkocyklové únavě. Fyzikálně-mechanické 

parametry materiálu stejně jako způsob zatěžování ovlivňují časově proměnlivou 

plastickou deformaci v blízkosti koncentrátorů napětí. V technické praxi se 

můžeme setkat s koncentrátory napětí, které vznikají v podobě balastu 

vyskytujícího se na železniční trati nebo napětím vznikající korozním napadením 

lokalizovaným v místě nechráněného povrchu kol. 

5) Vliv pevnosti na únavu materiálu: Ve zkušebnách se velmi často řeší 

problematika odhadu meze únavy testovaného materiálu. Ze vztahu (17) vyplývá, 

že čím dosáhneme vyšší úrovně pevnosti, tím vyšší mez únavy můžeme očekávat. 

V případě odhadu meze únavy u rozměrově větších těles (železničních kol), se 

musí mez únavy ponížit o kritéria, do kterých je zahrnut např. vliv tvaru součásti a 

koncentrace napětí, vliv velikosti součásti, vliv kvality opracování, technologie 

mechanického či chemicko-tepelného finálního opracování. 
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6) Mez únavy železničního kola není rovna mezi únavy materiálu železničního kola. 

Mez únavy kola je nižší o vliv velikosti, o vliv kvality povrchu a o vliv vrubového 

účinku železničního kola. Rozdíl vlastní meze únavy kola a meze únavy materiálu 

kola je ovlivněn zejména jakostí povrchu, která je stanovena především: velikosti 

povrchových a podpovrchových napětí a drsností povrchu. 

7) Vliv vnitřních reziduálních napětí na únavu materiálu: Významný vliv na 

únavovou pevnost materiálů pro železniční součásti má kromě stavu struktury 

a podmínek zatěžování, technologie výroby, ale i konečná povrchová úprava, 

kterou můžeme kladně ovlivnit výsledné vnitřní reziduální pnutí na povrchu 

zatěžovaného železničního kola. Obecně se dá konstatovat, že tahová napětí mají 

negativní vliv na mez únavy materiálu, jelikož případné trhliny „otevírá“. Na 

druhou stranu tlaková vnitřní pnutí mají kladný vliv, protože pomáhá případné 

trhliny „zavírat“. Při cyklickém namáhání však dochází k redukci vnitřního pnutí 

postupně s rostoucím počtem cyklů a při vyšších amplitudách napětí je přitom 

redukce vnitřního pnutí větší. Vlastní hodnoty zbytkových napětí jsou ovlivněny 

tepelným zpracováním, tvar a velikost železničního kola, tloušťka obráběním 

odstraňované vrstvy materiálu, řezná rychlost a posuv, tvar břitové destičky, 

parametry chlazení atd. 

8) Po provedení standardního způsobu obrábění železničního kola se v jeho 

povrchových i podpovrchových vrstvách vyskytuje tahové napětí (zpravidla 

nepřekročující hodnotu 200 MPa). Technologie povrchového zpevnění 

železničního kola vedou k významnému zvýšení meze únavy. Mezi ně můžeme 

zařadit technologii válečkování nebo shot peening. Hlavní výhodou je významné 

zvýšení únavové pevnosti desky železničního kola oproti požadavkům normy 

EN 13262+A2, vnesení tlakových napětí do desky kola, zrovnoměrnění 

zbytkových napětí na tryskané ploše a povrchové zpevnění doprovázené zvýšením 

povrchové tvrdosti. 

9) Vliv a charakter povrchových vrstev na únavu materiálu: Na úroveň meze 

pevnosti materiálu působí negativně defekty a členitosti povrchu. Vliv nerovnosti 

povrchu na skutečnou hodnotu meze únavy můžeme posuzovat v nejjednodušších 

případech součinitelem drsnosti povrchu. V případě hladkého či vyleštěného 

povrchu se mez únavy zvyšuje, naopak např. nahrubo ofrézovaný nebo zokujený 

povrch snižuje mez únavy z titulu předčasné iniciace mikrotrhlin. Součinitel 

drsnosti povrchu se stanovuje zásadně ve vztahu k aplikované technologii a závisí 

především na střední aritmetické drsnosti povrchu. 

10) Obecně lze konstatovat, že železniční kola vyrobená z materiálu ER7 dle normy 

EN 13262+A2 mají dostatečnou rezervu při prokazování únavové životnosti. 

V případě kvalitně opracovaného povrchu kola vydrží 10
7
 cyklů na hladině 

amplitudy napětí ± 280 až 300 MPa. Vlivem vyšší pevnosti normalizované 

struktury vzniklé v desce kola, jsou na tom mnohem lépe materiály s vyššími 

obsahy C (např. jakosti ER8, Class B či Class C). Tato rezerva je v případě 

nekvalitně opracovaného povrchu ovšem nedostačující. Mez únavy se razantně 

snižuje v případě natrženin v drážce po noži vzniklých na základě 

technologických nedostatků, jako je např. vliv tupého řezného nože nebo vlivem 

vibrací suportu, na kterém se řezný nástroj nachází.  

11) Vliv velikosti tělesa na únavu materiálu: Únavová životnost je obecně snižována 

zvětšením charakteristického rozměru strojních součástí. Samotný součinitel 

velikosti vypovídá o tom, že u rozměrnějších součástí se nachází vyšší 
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pravděpodobnost vady vedoucí k iniciaci únavového poškození. Tato skutečnost 

je ve vztahu s odlišnými metalurgickými vlastnostmi povrchu velkých a malých 

komponent. 

12) Vliv mikročistoty na únavu materiálu: Mez únavy materiálu železničních kol je 

podstatnou měrou ovlivněna dosahovanou úrovní mikročistoty použitého 

materiálu. To je jeden z důvodů úzké výzkumně vývojové spolupráce firmy 

Bonatrans Group a.s. s jejími dodavateli vstupního materiálu s cílem 

optimalizovat technologii výroby kontilité oceli. 

13) S ohledem na zajištění co nejvyšší kvality, spolehlivosti a bezpečnosti výroby 

v kombinaci s ekonomicky přijatelnými náklady je ve firmě Bonatrans Group a.s. 

využívaná moderní integrovaná technologie tepelného zpracování železničních 

kol. Protože věnec, okolek, deska nebo náboj železničního kola plní během svého 

provozování různé úkoly, vykazují proto odlišné materiálové vlastnosti. Tyto 

vlastnosti jsou určeny nejen chemickým složením materiálu, tvářením za tepla, ale 

také procesem tepelného zpracování, které zajištuje především zrovnoměrnění 

mikrostruktury, modifikaci velikosti zrna, redukci úrovně zbytkových napětí 

a požadované mechanické vlastnosti. 
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7 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Základním cílem dizertační práce je nalezení a objasnění zákonitostí ovlivňujících úroveň 

meze únavy ve vazbě na životnost a eliminaci bezpečnostních rizik při provozu železničních 

dvojkolí. Přínosem by mělo být nalezení takových vazeb, které mohou být nápomocny při 

predikci a vývoji nových koncepcí designu železničních kol vykazujících vyšší odolnost vůči 

samotné iniciaci a šíření únavových trhlin. Problematika řešená v experimentální části 

předložené disertační práci navazuje na provedený rozbor literárních poznatků. Z toho mimo 

jiné vyplynulo, že z pohledu zvyšování produktivity, bezpečnosti a životnosti železničních 

dvojkolí i s ohledem na cenovou politiku, je nutné věnovat intenzívní péči predikci skutečné 

úrovně meze únavy materiálu pro různé okrajové podmínky výroby v provozních podmínkám 

společnosti Bonatrans Group a.s.  

Jednotlivé fáze řešení disertační práce lze na základě vlastních zkušeností, převzatých 

literárních a praktických poznatků a současného stavu výroby v Bonatrans Group a.s. 

koncipovat následovně: 

 Rozbor parametrů výroby železničních kol ve společnosti Bonatrans Group a.s. 

a zároveň analyzovat možný vliv vstupního materiálu pro železniční kola na 

dosahované únavové vlastnosti stanovené jak na vzorcích materiálu, tak na 

kolech skutečné velikosti. 

 Vliv technologie tepelného zpracování a výsledné dosažené pevnosti na zvýšení 

úrovně únavových charakteristik vybraných jakostí oceli pro železniční kola. 

 Monitoring, analýza a vlastní implementace literárních poznatků týkajících se 

vlivu nových technologických postupů na zvýšení meze únavy, zejména 

z pohledu obrábění a shot peeningu. 

 Zpracování a statistické vyhodnocení dosažených výsledků. 

Hlavním přínosem této disertační práce by mělo být především získání ucelených údajů 

a informací o únavové životnosti železničních součástí resp. kol. Tyto informace budou 

implementovány do výroby v Bonatrans Group a.s. v přímém vztahu k obchodní strategii 

podniku a uplatněny při vývoji nových technických řešení železničních dvojkolí. 

8 EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY ŘEŠENÍ 

V rámci experimentální části bylo ve společnosti Bonatrans Group a.s. uskutečněno 

několik zkoušek únavy na vzorcích skutečné velikosti a byly provedeny na vlastním 

rezonančním zkušebním zařízení INOVA, které je popsáno v kapitole 3.2. Tyto zkoušky byly 

rovněž součástí povinných homologačních testů nového typu tepelného zpracování a nových 

dodavatelů vstupního materiálu. Testovaná železniční kola byla vyrobena z materiálu ER7 

v souladu s evropskou normou EN 13262+A2 a jednalo se o monobloky o průměru 920 mm 

v surovém stavu. V jednom případě se jednalo o zkoušku nového materiálu s názvem 

„Bonastar“ vyvinutým firmou Bonatrans Group a.s. 

Hlavním cílem experimentální části práce bylo zaměřit se na objasnění některých faktorů 

s vlivem na zvýšení únavové pevnosti železničních kol ze standardně používaných materiálů 

a zavedené technologie tepelného zpracování v provozních podmínkách společnosti 

Bonatrans Group a.s. Všechna zkušební zařízení určená k testování únavy ve společnosti jsou 

akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Zároveň je rezonanční zkušební 

zařízení uznáno i na DB pro testování železničních kol. 
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8.1 Stručný popis metodiky prováděných únavových zkoušek 

Železniční kola podrobena únavovým zkouškám byla vyrobena z materiálu, jehož 

chemické složení je uvedeno v tabulce č. 8. Jedná se o tavební analýzy chemického složení 

oceli odebrané z mezipánve v průběhu plynulého odlévání. 

 

Tavba 
Jakost 

oceli 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al H2 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [ppm] 

35 941 R73 0,50 0,75 0,31 0,012 0,003 0,04 0,03 0,23 0,008 0,003 0,024 1,4 

66 234 R73 0,49 0,76 0,33 0,007 0,003 0,09 0,04 0,24 0,005 0,001 0,019 1,4 

70 520 R73 0,49 0,73 0,33 0,009 0,001 0,08 0,03 0,24 0,007 0,001 0,023 1,6 

70 520 

*) ingotová 

ocel
 

BNS 0,53 1,06 1,02 0,011 0,008 0,05 0,12 0,13 0,012 0,003 0,020 1,98 

Tabulka č. 8: Tavební analýza chemického složení materiálu testovaných železničních kol. 

S ohledem na znalost rozměrových parametrů a designu kol, tavební analýzy a provozní 

podmínky, byl vytvořen režim tepelného zpracování pro dané výrobní dávky. Tyto režimy 

zahrnovaly určení délky pobytu a kalící teplotu v austenitizační peci, tvorbu kalícího receptu 

a délku pobytu a popouštěcí teplotu v popouštěcích pecích. 

 

Tavba 
Jakost 

oceli 

Austenitizační 

teplota 

Doba 

pobytu 

Doba 

kalení 

Popouštěcí 

teplota 

Doba 

pobytu 

[°C] [hod.] [s] [°C] [hod.] 

35 941
1)

 R73 850 2:30 280 510 3:15 

66 234 R73 855 1:50 280 500 2:50 

70 520 R73 855 2:10 280 500 2:50 

70 520 BNS 830 2:10 280 500 2:50 

Tabulka č. 9: Tepelné zpracování testovaných kol. 

Poznámka 
1)

 tepelné zpracování proběhlo tzv. za studena. 

 

Po technologickém procesu tepelného zpracování byl vždy jeden monoblok z každé tavby 

podroben destruktivnímu zkoušení za účelem zjištění jejich základních mechanických 

vlastností zahrnující: 

 zkoušky tahem ve věnci a desce kola (dle ČSN EN 6892-1 [30]), 

 zkoušky rázem v ohybu (dle ČSN ISO 148-1 [68]), 

 měření tvrdosti (dle ČSN EN ISO 6506-1 [31]). 

Vybraná kola pro testování únavy potom prošla finálním opracováním. 

Cílem testování únavy bylo ověřit životnost železničního kola dle podmínek 

definovaných v EN 13262+A2, tj. zda v důsledku aplikovaného vnějšího zatížení nedojde na 

zkušební hladině 240 MPa po dosažení 10
7
 cyklů k iniciaci únavové trhliny. 
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Samotná metodika testů únavy vycházela z požadavku normy EN 13262+A2 a postup 

provádění zkoušky vycházel z interního dokumentu firmy Bonatrans Group a.s. tzv. 

„Standardního operačního postupu pro provádění únavové zkoušky na rezonančním 

zkušebním zařízení Inova“, který byl pro toto zkušební zařízení vypracován [52]. 

Za účelem stanovení kritického místa byly na testovaná kola nalepeny řetízkové 

tenzometry firmy HBM typu 1-KY11-4/120. Tenzometry byly nalepeny v místě 

předpokládané maximální radiální deformace na vnější stranu desky. Poté byl na poloměru 

nalezené maximální radiální deformace nalepený růžicový tenzometr, s pootočením růžic 

0°/45°/90°, za účelem stanovení skutečného vypočítaného radiálního napětí. Tyto tenzometry 

byly vůči tenzometrickému řetízku pootočeny o 180°. Tyto tenzometry dodala rovněž firma 

HBM a byly typu 1-RY91-3/120. Zpětnovazební tenzometry typu 1-LY41-6/120 byly 

nalepeny do vzdálenosti 500 mm od hrany lisovaného spoje.  

Další fází testů bylo nalisování zkušebních kol na železniční nápravy a v podobě 

½ dvojkolí znázorněného na obrázku č. 39. a byly upevněny do zkušebních zařízení. Schéma 

zkušebního zařízení je znázorněného na obrázku č. 40. Pro měření napětí, síly a k celkovému 

řízení zkoušky byl použit: 

 Siloměr 300 kN výrobní číslo 109853 (rezonanční zkušební zařízení číslo 1). 

 Siloměr 300 kN výrobní číslo 109855 (rezonanční zkušební zařízení číslo 2). 

 Tenzometrická aparatura Spider 8-30, v. č. F08458. 

 Tenzometrická aparatura Spider 8-30, v. č. F08838. 

 Řetízkový tenzometr 1-KY11-4/120. 

 Tenzometrická růžice 1-RY91-3/120. 

 Tenzometr zpětnovazební 1-LY41-6/120. 

 

Obrázek č. 39: Schéma zkušebního půldvojkolí. 
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Obrázek č. 40: Schéma zkušebního zařízení [6]. 

Před zahájením samotného únavového testování byla provedena statická kalibrace, při 

které byl zjišťován vliv hodnot deformací a jim odpovídajícím napětím jednotlivých 

tenzometrů na zatěžující síle. Cílem kalibrace bylo určit kritické místo na desce kola, na 

kterém tenzometr vykazuje maximální hodnotu radiální deformace a sestrojit grafickou 

závislost zatěžující síly versus napětí na tenzometrech. Vyhodnocením výsledků statické 

kalibrace bylo zjištěno, že nejvyšší hodnoty deformací vykazuje tenzometr na vnější straně 

desky kola a to ve vzdálenosti 181 mm od osy nápravy. 

Na nalepených tenzometrických růžicích typu 1-RY91-3/120 byly zjišťovány hodnoty 

radiálních, tangenciálních a šikmých deformací ze kterých pak byla vypočítána složka 

radiálního napětí a to v obou případech kritických míst. Na obrázku č. 41 můžeme vidět 

schéma nalepení tenzometrické růžice HBM 1-RY91-3/120 na desku železničního kola. 

 
Obrázek č. 41: Schéma nalepení tenzometrické růžice na desku železničního kola. 

 

Napětí stanovená na tenzometrech z naměřených hodnot deformací na růžici zobrazí 

tenzometrická aparatura Spider 8-30: 

σa = E. εa  (36) 

σb = E. εb  (37) 
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σc = E. εc  (38) 

Kde: 

σa - je napětí na tenzometrické růžici ve směru a [MPa] (radiální), 

σb - je napětí na tenzometrické růžici ve směru b [MPa] (šikmé), 

σc - je napětí na tenzometrické růžici ve směru c [MPa] (tangenciální), 

E - je modul pružnosti [MPa]-volíme 206 000. 

 

Radiální napětí se vypočetlo dle vztahu 

σε2 =
1

1−v2
(σa + v. σc)  (39) 

Kde: 

σε2 - je napětí radiální [MPa]. 

v - je Poissonova konstanta, kterou volíme 0,3. 

Po provedení statické kalibrace bylo realizováno dynamické ověření správnosti určené 

a nastavené hladiny napětí na řídících zpětnovazebních tenzometrech se záznamem napětí na 

jednotlivých tenzometrech na tenzometrické růžici. Snímání napětí bylo provedeno při 

zahájení testu na základní zkušební hladině amplitudy radiálního napětí 240 MPa. 

8.2 Analýza dosažených výsledků únavových zkoušek železničních kol 

Jak bylo zmíněno v předchozí kap. 8.1, součástí experimentálního testování bylo rovněž 

zkoušení mechanických vlastností vyrobených a tepelně zpracovaných monobloků. Konkrétně 

zkoušky tahem byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 6892-1 [30] na zkušebním 

zařízení INSTRON 5985, zkouška rázem v ohybu proběhla dle ČSN ISO 148-1 na Charpyho 

kladivu [68], obě při teplotě prostředí 23°C. Tabulky č. 10 a 11 potom prezentují výsledky 

těchto zkoušek. 

 

Tavba Předpis EN 13262+A2 

umístění 
Rp02 ReH Rm A 

[N/mm
2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [%] 

věnec min. 520 min. 520 820 – 940 min. 14 

deska Inf. Inf. red. ≥ 110 min. 16 

35 491  
věnec 568 571 887 18,3 

deska 432 435 727 22,2 

66 234  
věnec 581 - 884 16,4 

deska 429 434 729 21,2 

70 520  
věnec 566 - 886 19,0 

deska 430 - 724 20,4 

Tabulka č. 10: Výsledky tahových zkoušek studovaných taveb podle ČSN EN 6892-1 [30]. 
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Tavba Předpis EN 13262+A2 

KU5 (+20 °C) 

[J] 

KV2 (-20 °C) 

[J] 

 17 

min. 12 

 10 

min. 7 

35 491  29 27 28 24 15 17 

66 234  31 28 28 17 23 22 

70 520  31 28 31 22 20 16 

Tabulka č. 11: Výsledky zkoušek rázem v ohybu studovaných taveb dle ČSN ISO 148-1 [68]. 

Z hodnot uvedených v tabulkách č. 10 a 11 lze konstatovat, že po tepelném zpracování 

jednotlivých dávek byly naplněny normou požadované hodnoty mechanických zkoušek. 

Z výsledků je patrné, že hodnoty Rm se pohybovaly ve středu požadovaného rozmezí 820 až 

940 MPa a rozdíl hodnot věnec-deska (tzv. redukce meze pevnosti) dosahovala okolo 

160 MPa. Nutno podotknout, že uvedené tavby č. 35 491, 66 234 a 70 520 byly vyrobeny ve 

stejné jakosti (ER7) a jedním producentem oceli. 

Z každé zkoumané dávky byly k realizaci únavových zkoušek vybrány dvě železniční 

kola. Test únavy materiálu z tavby 35 941 (poř. č. kola 8 a 10), byl proveden ve společnosti 

Bonatrans Group a.s., přičemž kola s pořadovým číslem 8 bylo testováno na zkušebním 

zařízení č. 2 a kolo s pořadovým č. 10 na zařízení č. 1. Tabulka č. 12 společně s obrázkem 

č. 42 prezentuje a porovnává napětí naměřené na jednotlivých tenzometrech v oblasti 

kritického místa při zatěžující síle 50,2 kN pro obě testovaná kola z tavby 35 491. V tabulce 

č. 13 lze vidět porovnání napětí naměřené v jednotlivých směrech tenzometrické růžice 

a z nich vypočítanou hodnotu zkušebního radiálního napětí. Tabulka č. 14 uvádí hladiny 

amplitud radiálního napětí, kterým byla jednotlivá zkoušená kola z tavby 35 491 při testu 

únavy zatěžována a počet cyklů do vzniku únavové trhliny. 

 

Tavba/p.č. 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8 TM9 TM10 

165 

mm 

169 

mm 

173 

mm 

177 

mm 

181 

mm 

185 

mm 

189 

mm 

193 

mm 

197 

mm 

201 

mm 

35 491/8 -150,5 -164,8 -179,4 -192,6 -199,4 -194,8 -181,3 -157,0 -133,3 -111,4 

35 491/10 -145,7 -156,8 -169,4 -182,0 -190,1 -186,6 -173,5 -154,3 -127,8 -105,2 

Tabulka č. 12: Tabulkové porovnání napětí naměřených na jednotlivých TM v oblasti kritického místa pro 

kolo č. 8 a 10 z tavby 35 491. 
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Obrázek č. 42: Grafické znázornění napětí naměřených na jednotlivých TM v oblasti kritického místa pro 

kola z tavby 35 491. 

 

kolo Stress in tangential 

direction 

[MPa] 

Stress in radial 

direction 

[MPa] 

Stress in 

45°direcion 

[MPa] 

Calculated radial 

stress 

[MPa] 

8 53,0 201,9 130,1 239,4 

10 54,2 190,2 122,5 226,8 

Tabulka č. 13: Napětí naměřené v jednotlivých směrech tenzometrické růžice a z nich vypočítanou hodnotu 

zkušebního radiálního napětí. Zatěžující síla 50,2 kN. 

 

Tavba/Označení kola 
Hladina amplitudy radiálního napětí 

[MPa] 
Počet cyklů na této hladině N 

35 491/8 240 3 607 325 

35 491/10 240 2 291 369 

Tabulka č. 14: Hladiny amplitud radiálního napětí při únavové zkoušce kol. 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že testovaná kola z tavby 35 491 

nevyhověla požadavkům v souladu s EN 13262+A2 [10], protože nesplnila, na normou 

definované hladině amplitudy radiálního napětí 240 MPa, předepsaný počet 10 miliónů cyklů. 

Testované kolo č. 10 vydrželo 2,29 mil. cyklů do vniku vady a při kapilární zkoušce byly 

nalezeny dvě trhliny, které vznikly v tangenciálním směru na vnější straně desky u náboje. 

Střed trhlin je přibližně 83 až 86 mm od povrchu otvoru v náboji, přičemž delší trhlina má 

délku přibližně 165 mm a kratší trhlina cca 60 mm. Obrázek č. 43 a 44 potom znázorňuje obě 

detekované trhliny. 
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Obrázek č. 43: Delší trhlina na vnější straně desky testovaného kola č. 10 z tavby 35 491. 

 

 

Obrázek č. 44: Kratší trhlina na vnější straně desky testovaného kola č. 10 z tavby 35 491. 

V případě zkoušeného kola č. 8 bylo uskutečněno 3,61 cyklů do počátku vady a během 

kapilární zkoušky bylo zjištěno větší množství trhlin (viz obr. č. 45), které vznikly 

v tangenciálním směru na vnější straně desky u náboje. Trhliny jsou přibližně 80 až 90 mm od 

povrchu otvoru v náboji a délka viditelných trhlin se pohybovala od 27 do 80 mm. 
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Obrázek č. 45: Trhliny na vnější straně desky testovaného kola č. 8 z tavby 35 491. 

Z testovaných kol byl odebrán příčný řez (mimo oblast trhlin) a tahová zkouška z desky 

pro ověření homogenity struktury. Současně byly odebrány segmenty o šířce 106 mm 

v oblasti delší trhliny v případě kola č. 10 a 170 mm v případě kola č. 8. Tyto segmenty, které 

byly následně dolomeny, a strana trhliny směrem k věnci kola byla použitá pro 

mikrostrukturní zkoušky. 

Zkoušky tahem byly opět provedeny podle normy ČSN EN ISO 6892-1 [30] na trhacím 

stroji INSTRON 5985 při teplotě prostředí 23
 °

C. Získané výsledky pro testovaná kola 

prezentuje a porovnává tabulka č. 11. Dosažené hodnoty jsou v souladu s normou 

EN 13262+A2 [10] a ukazují na relativně homogenní tepelné zpracování této tavby. To 

ukazuje na správné nastavení teplot a celkovou délku pobytu v austenitizační peci, na vhodné 

stanovení množství kalícího média horního, středního a spodního ostřiku, aby v průběhu 

kalení nedošlo k negativnímu ovlivnění desky kola na jednotlivých kalících zařízeních. 

 

Č. tavby Poř. č. a umístění 

Průřez 

So 

Mez 

kluzu 

Rp0,2 

Mez 

kluzu 

ReH 

Pevnost 

v tahu 

Rm 

Tažnost z 

průtahoměru 

Le 

Kontrakce 

Z 

[mm
2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [%] [%] 

35941 
8 - deska 78,7 427 421 724 22,7 50,7 

10 - deska 78,7 419 - 722 22,5 49,4 

Tabulka č. 11: Výsledky tahové zkoušky z desky na testovaných kolech č. 8 a 10 [30]. 

 

Zkouška leptáním v 10 % HNO3 byla vykonána v souladu normou ASTM E381-01 [54]. 

Na obrázku č. 46 a 47 jsou poté vidět makrolepty věncové části a desky kola č. 10 a obrázky 

č. 48 a 49 ukazují makrolept z provedený z kola pořadovým č. 8.  
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Na uvedených makroleptech lze ve věnci kola č. 10 (obr. č. 46) pozorovat oblast tmavší 

zóny u vnějšího čela a na jízdní ploše u okolku. Na desce a náboji kola není patrné nežádoucí 

vliv tepelného zpracování, způsobený především spodním a horním ostřikem při kalení 

(obr. č. 47). V případě testovaného kola č. 8 je možno (na obrázku č. 48) sledovat tmavší 

oblast na jízdní ploše u okolku do hloubky až 8 mm a desce a náboji testovaného kola nebylo 

opět patrné žádné negativní ovlivnění procesem tepelného zpracování (obr. č. 49).  

 
Obrázek č. 46: Makrolept v 10 % HNO3 

věnce a části desky testovaného kola č. 10. 

 
Obrázek č. 47: Makrolept v 10 % HNO3 části desky a 

náboje testovaného kola č. 10. 
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Na obou testovaných kolech (č. 8 a č. 10) byly také provedeny zkoušky mikrostruktury, 

které byly odebrány z povrchu trhliny, v místě iniciace v příčném směru a byly třikrát 

přebroušeny a vyleštěny. V případě kola č. 10 směřoval střed delší únavové trhliny o délce 

44 mm souběžně s drážkou po opracování, pak se na obou stranách nepatrně změnil směr 

trhliny, která dále pokračovala přes drážky opracování. Tloušťka desky kola v místě trhliny 

byla 30 mm a zmíněná trhlina zasahovala do hloubky maximálně 23 mm (viz obr. č. 50). Na 

lomu nebyly pozorovány růstové čáry a iniciaci trhliny (viz obr. č. 51) je možné vidět 

přibližně v jejím středu. Na vnějším povrchu desky kola, v místě iniciace trhliny, je její okraj 

nerovný (viz obr. č. 52) oproti okolí.  

 
Obrázek č. 48: Makrolept v 10 % HNO3 

věnce a části desky testovaného kola č. 8. 

 
Obrázek č. 49: Makrolept v 10 % HNO3 části desky a 

náboje testovaného kola č. 8. 
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Obrázek č. 50: Únavová trhlina na zkoušeném segmentu z testovaného kola č. 10. 

 

 

Obrázek č. 51: Místo s pravděpodobnou iniciací ve středu trhliny (kolo č. 10). 
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Obrázek č. 52: Nerovný okraj trhliny v místě iniciace (kolo č. 10). 

 

Na vnějším povrchu desky byly zjištěny oblasti s drobnými důlky, které jsou 

pravděpodobně korozního původu (viz obr. č. 53 a 54). 
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Obrázek č. 53: Narušeny povrch vnější strany desky na odebraném segmentu s trhlinou pro mikrografické 

zkoušky (kolo č. 10). 

 

Obrázek č. 54: Detail narušeného povrchu (kolo č. 10). 

Deska kola vykazuje perliticko – feritickou strukturu (viz obr. č. 55 až 57) s tím, že 

některá zrna perlitu jsou částečně sferoidizována (obr. č. 58). Řádkovitost struktury (viz obr. 

č. 55 a 56) je zřetelná hned od povrchu vnější strany a od vnitřní strany od vzdálenosti 

6,2 mm od povrchu. Na obou površích desky je deformovaná struktura od obrábění do 

hloubky 0,004 až 0,007 mm (obr. č. 59). Únavová část lomu trhliny probíhá interkrystalicky 

i transkrystalicky a struktura jeho povrchu není deformována a to včetně vyústění trhliny na 

vnější povrch desky kola (viz obr. č. 60). 

 

 

 
Obrázek č. 55: Příčný řez, struktura u 

vnitřního povrchu desky kola č. 10. Leptáno 

v Nitalu. 100 x. 

 
Obrázek č. 56: Příčný řez, řádkovitá struktura 

ve středu desky kola č. 10. Leptáno v Nitalu, 

100 x. 
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Testované kolo č. 8 vydrželo 3,6 mil. cyklů do vzniku vady (viz tab. č. 14) a jeho případě 

se trhliny propojují na zkoumaném segmentu v různé vzdálenosti od vnitřního průměru kola. 

Trhliny byly pro zjednodušení očíslovány zprava doleva od 1do 6 podle obr. č. 61. Většina 

únavových trhlin se alespoň části své délky šířila souběžně s drážkou po opracování. Tloušťka 

desky kola v místě trhliny byla v tomto případě 29 mm a trhliny zasahovaly do hloubky od 

10  do 18 mm. Na lomu nebyly pouhým okem pozorovány růstové čáry a u části trhlin, trhliny 

1 (obr. č. 62 a 63), 2 (obr. č. 64) a 3 (obr. č. 65 a 66) byl v místech pravděpodobných iniciací 

zjištěn výskyt velmi drobných důlků. 

 

Obrázek č. 61: Únavové trhliny na zkoušeném segmentu kola č. 8 s očíslováním jednotlivých trhlin. 

 
Obrázek č. 57: Příčný řez, struktura u 

vnějšího povrchu desky kola č. 10. Leptáno 

v Nitalu, 100 x. 

 
Obrázek č. 58: Příčný řez, sferoidizace části 

zrn perlitu (kolo č. 10). Leptáno v Nitalu, 

1000 x 

 
Obrázek č. 59: Příčný řez, deformace na 

vnějším povrchu desky. Leptáno v Nitalu 

500 x. Kolo č. 10 z tavby 35 491. 

 
Obrázek č. 60: Příčný řez, struktura 

únavového lomu u vnějšího povrchu v místě 

iniciace. Leptáno v Nitalu 200 x. Kolo č. 10 

z tavby 35 491. 
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Obrázek č. 62: Trhlina 1, místo s pravděpodobnou iniciací. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 

 

 

Obrázek č. 63: Trhlina 1, povrch desky v místě iniciace s důlkem. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 
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Obrázek č. 64: Trhlina 2, místo s pravděpodobnou iniciací. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 

 

 

Obrázek č. 65: Trhlina 3, místo s pravděpodobnou iniciací. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 
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Obrázek č. 66: Trhlina 3, povrch desky v místě iniciace s důlkem. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 

 

 

Obrázek č. 70: Trhlina 4, místo s pravděpodobnou iniciací. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 
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Obrázek č. 71: Trhlina 6, místo, kde došlo na povrchu desky k drobné změně směru trhliny. Kolo č. 8 

z tavby 35 491. 

 

 

Obrázek č. 72: Narušený povrch vnější strany desky na odebraném segmentu s trhlinou pro mikrografické 

zkoušky. Kolo č. 8 z tavby 35 491. 
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Pro zkoušky mikrostruktury byly odebrány vzorky v místě iniciace trhlin: 

 trhliny 1 (vzorek 8 – 1), 

 trhliny 2 (vzorek 8 – 2), 

 trhliny 3 (vzorek 8 – 3), 

 trhliny 4 (vzorek 8 – 5), 

 a v místě změny směru trhliny 6 (vzorek 8 – 6). 

 

Obdobně jako v případě kola č. 10 byla u kola č. 8 ve všech vzorcích pozorována 

perliticko – feritická struktura (obr. č. 73 až 75). Pouze některá zrna perlitu jsou částečně 

sferoidizována (obr. č. 76). Řádkovitost struktury (obr. č. 73 a 74) je zřetelná hned od povrchu 

vnější strany a od vnitřní strany od vzdálenosti 4,4 až 5,7 mm od povrchu. Na vnějším 

i vnitřním povrchu desky je deformovaná struktura způsobená obráběním. Měření provedené 

na vzorku 8-3 ukázalo, že deformace zasahuje do hloubky 0,003 až 0,008 mm (obr. č. 77). 

Struktura únavové části lomu trhlin na všech vzorcích není deformována a to včetně vyústění 

trhliny na vnější povrch desky kola v místě iniciací (obr. č. 78). Únavový lom probíhal 

interkrystalicky i transkrystalicky průběh (obr. č. 79).  

 

 

 
Obrázek č. 73: Vzorek 35941/8-5 – Příčný 

řez, struktura u vnitřního povrchu desky kola.  

Leptáno v Nitalu 100 x. 

 
Obrázek č. 74: Vzorek 35941/8-5 – Příčný 

řez, řádkovitá struktura ve středu desky kola.  

Leptáno v Nitalu 100 x. 

 
Obrázek č. 75: Vzorek 35941/8-5 – Příčný 

řez, struktura u vnějšího povrchu desky kola.  

Leptáno v Nitalu 100 x. 

 
Obrázek č. 76: Vzorek 35941/8-3 – Příčný 

řez, sferoidizace části zrn perlitu. Leptáno 

v Nitalu 1000 x. 
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Metalografický rozbor a mechanické zkoušky z výše uvedených testovaných kol 

(poř. č. 8 a 10) byly zaměřeny na nalezení příčin vzniku trhlin v průběhu únavové zkoušky. 

Rozborem výsledků jednotlivých zkoušek nebylo jednoznačně prokázáno negativní ovlivnění 

desky kol tepelným zpracováním a výsledky tahových zkoušek z desek odpovídají určenému 

tepelnému režimu a kalení. U samotných iniciací trhlin byly pozorovány důlky, jejichž 

charakter odpovídá korozivnímu poškození povrchu. V oblastech odběrů vzorků (u trhlin) 

nebyla v deskách kol zjištěna deformace struktury a to ani v místech iniciace trhlin. 

Provedené výsledky rozborů vedly k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou vzniku trhlin 

jsou právě tyto důlky způsobené korozí na povrchu desek kol. 

Z hlediska uspokojení materiálových potřeb byla v rámci dalšího zkoušení odlita tavba 

č. 66 234, ze které se zkušebně vyrobila a tepelně zpracovala v pořadí druhá testovací dávka 

železničních monobloků stejných rozměrových a váhových parametrů z materiálu ER7 (od 

stejného dodavatele oceli) v souladu s normou EN 13262+A2 [10]. Pro tepelné zpracování byl 

stanoven nový režim s ohledem na chemické složení tavby (viz tab. č. 8) a reflektující 

rozměrové, váhové a materiálové vlastnosti tohoto sortimentu. 

Navazující únavové zkoušky byly zadány ze strany dodavatele oceli a uskutečněny 

v zahraniční zkušebně v Mindenu a to v rámci homologačního procesu nového dodavatele 

oceli. Výsledky následně ukázaly, že u jednoho testovaného kola z tavby č. 66 234 (poř. č. 47) 

došlo k iniciaci únavové trhliny před normou EN 13262+A2 definovanou výdrži (viz obrázek 

 
Obrázek č. 77: Vzorek 35941/8-3 – Příčný 

řez, deformace na vnějším povrchu desky. 

Leptáno v Nitalu 500 x. 

 
Obrázek č. 78: Vzorek 35941/8-3 – Příčný 

řez, trhlina 2 jsoucí 6,6 mm pod trhlinou 3, 

interkrystalický i transkrystalický průběh 

únavového lomu. Leptáno v Nitalu 625 x. 

 
Obrázek č. 79: Vzorek 35941/8-3 – Příčný 

řez, trhlina 2 jsoucí 6,6 mm pod trhlinou 3, 

interkrystalický i transkrystalický průběh 

únavového lomu. Leptáno v Nitalu 625 x 



 

 

 

TKÁČ, T. Únavové charakteristiky oceli pro kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování  

Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016. 

76 

č. 80). Přestože druhé zkoušené kolo (poř. č. 51) splnilo tyto požadavky, nemohla být zkouška 

hodnocena jako úspěšná a proto se přistoupilo k analýze možných příčin. 

 

 

Obrázek č. 80: Trhlina na vnitřní straně desky kola č. 47 z tavby 66 234. 

 

Na kritickém kole č. 47 bylo ve společnosti Bonatrans Group a.s. změřeno vnitřní pnutí 

a pro provedení řezu za pomocí plamene vykázalo sevření o 2,8 mm. Následně byly odebrány 

zkušební tělesa určená k tahové zkoušce (dle ČSN EN ISO 6892-1 [30] na trhacím stroji 

INSTRON 5985 při teplotě prostředí 23°C) situované do oblasti věnce a desky kola. Dále 

byly provedeny odběry tří těles pro zkoušku rázem v ohybu (dle ČSN ISO 148-1 při teplotě 

prostředí 23°C [68]), příčný řez věnce určený pro zkoušky tvrdosti dle Brinella (ČSN EN ISO 

6506-1 [31] na tvrdoměru BRFest29-A a metodou HBW5/750). Tvrdost byla měřena na 

příčném řezu věnce, a to v místech podle EN 13262+A2 a navíc u testovaných kol č. 41 

a 47 bylo měření tvrdosti doplněno o 3 místa v hloubce 5 mm pod opracovanou jízdní 

plochou (tabulka č. 14). Dále byly odebrány tělesa ke zkoušce lomové houževnatosti. 

K provedení makroskopických zkoušek byly odebrány příčné řezy (z celého kola č. 47). 

Výsledky tahové zkoušky znázorňuje následující tabulka č. 12 a zkoušky rázem v ohybu jsou 

potom uvedeny v tabulce č. 13. Pro srovnání byly ze stejné dávky výše uvedeným zkouškám 

podrobeny další dvě kola (poř. č. 27 a 41). 
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poř. č. umístění 
 S0 L0 Rp0,2 Rm A Z 

[mm] [mm
2
] [mm] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [%] [%] 

EN 

13262+A2 

Věnec 

 

Min. 520 820 - 940 
Min. 

14 
- 

Deska - 
Red. min. ≥ 

110 N/mm
2
  

Min. 

16 
- 

27 
Věnec 9,99 78,4 50 573 881 17,1 - 

Deska 9,99 78,4 50 448 728 24 - 

41 
Věnec 9,99 78,4 50 581 884 16,4 - 

Deska 10,0 78,5 50 429 729 21,2 - 

47 
Věnec 9,98 78,2 50 560 881 17,94 47,37 

Deska 9,98 78,2 50 451 736 23,01 50,94 

Tabulka č. 12: Výsledky zkoušky tahem dle ČSN EN ISO 6892-1 [30] tavby 66 234. 

 

Poř. 

č. 
umístění 

Teplota 

vzorku Typ vzorku 

Nárazová 

práce 

Teplota 

vzorku Typ vzorku 

Nárazová 

práce 

[°C] [J] [°C] [J] 

EN 13262+A2 20 KU5 
min. 12 

(pr. 17) 
- 20 KV2 

min. 7 

(pr. 10) 

27 

A 

20 
KU5-300 

10x10 

33 

-20 
KV2-300 

10x10 

18 

B 31 25 

C 30 15 

41 

A 31 17 

B 28 23 

C 28 22 

47 

A 28 8 

B 29 16 

C 28 24 

Tabulka č. 13: Výsledky zkoušky rázem v ohybu dle ČSN ISO 148-1 [68] z tavby 66 234. 
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Poř. č. Umístění vzorků 

předpis 

125 mm 

od vnitřního 

čela 

70 mm 

od vnitřního 

čela 

30 mm 

od vnitřního 

čela 

EN 

13262+A2 

Body na drážce sjetí, ale max. 35 

mm pod jízdní plochou 
Min. 235 

Bod A 
Min. o 10 HBW nižší než na drážce sjetí nebo v 35 

mm pod jízdní plochou. 

27 
35 mm pod jízdní plochou 249 247 242 

Bod A 223 

41 (1. příčný 

řez) 

5 mm pod jízdní plochou 255 257 249 

35 mm pod jízdní plochou 255 244 247 

Bod A 228 

41 (2. příčný 

řez) 

5 mm pod jízdní plochou 251 261 255 

35 mm pod jízdní plochou 251 246 249 

Bod A 230 

41 (3. příčný 

řez) 

5 mm pod jízdní plochou 251 249 251 

35 mm pod jízdní plochou 249 244 244 

Bod A 226 

47 

5 mm pod jízdní plochou 242 263 259 

35 mm pod jízdní plochou 249 244 249 

Bod A 231 

Tabulka č. 14: Výsledky z měření tvrdosti dle Brinella podle ČSN EN ISO 6506-1 [30] z tavby 66 234. 

 

Dále byla na kolech č. 27 a 41 provedeny zkoušky lomové houževnatosti dle ASTM E 

399-12e3 [37] na zkušebním stroji INSTRON série 8800. Prováděcí podmínky dle UIC 812-3 

(5. vyd. z 1984 a změna č. 1 z 1. 7. 1995) [25] a dle EN 13262+A2 [10]. Ze zkoušeného kola 

č. 47 byly odebrány pouze 3 testovací tělesa, a to ze zbývajících částí věncové části po odběru 

segmentu s trhlinou a po odběru dalších mechanických a metalografických zkoušek. To mělo 

vliv na nedodržení podmínky, že zkušební tělesa musejí výt odebrána v pravidelných 

vzdálenostech po obvodu věnce kola, ale bylo dodrženo umístění těles pod jízdní plochou 

v souladu s normou EN 13262+A2. Hodnoty lomové houževnatosti prezentují tabulky č. 15 

a 16. 

 

Poř. č. 
Pozice KQ [MPa.m

1/2
] Min. KQ Prům. KQ 

0° 60° 120° 180° 240° 320° [MPa.m
1/2

] [MPa.m
1/2

] 

EN 13262+A2  Min. 70 Min. 80 

27 91,62 91,43 88,59 92,88 91,18 94,62 88,59 91,72 

41 91,01 79,39 90,31 92,39 91,10 88,48 79,39 88,78 

Tabulka č. 15: Výsledky zkoušek lomové houževnatosti dle ASTM E 399-12e3 [37] z tavby 66 234. 
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Poř. č. 

Značení vzorku KQ 

[MPa.m
1/2

] 
Minimální hodnota KQ 

[MPa.m
1/2

] 

Průměrná hodnota KQ 

[MPa.m
1/2

] 
1 2 3 

EN 13262+A2  Min. 70 Min. 80 

47 (kontrolní rozbor) 86,7 87,8 80,0 80,0 84,8 

Tabulka č. 16: Výsledky zkoušek lomové houževnatosti dle ASTM E 399-12e3 [37] z tavby 66 234 pro 

kolo č. 47. 

 

Na základě výsledků, které prezentují tabulky č. 12 až 16 lze konstatovat, že zkoumané 

parametry splnily hodnoty požadované normou [10]. I v tomto případě Rm dosahovala hodnot 

ve středu požadavku od 820 až 940 MPa a redukce meze pevnosti se pohybovala okolo 

150 MPa. Dále bylo dosaženo relativně vysokých hodnot vrubové houževnatosti. Při pohledu 

na výsledky tvrdosti po průřezu věncem (tabulka č. 14) zjistíme, že místa situované do středu 

vykazují nižší hodnoty oproti krajním oblastem. To mohlo být způsobeno jak nehomogenitou 

materiálu, tak relativně nízkou intenzitou kalení středního ostřiku. V jednom případě (kolo 

č. 41) byla zaznamenána relativně nízká hodnota situovaná směrem k vnitřní straně věnce, což 

mohlo být způsobeno neoptimálním seřízením konkrétní kaličky nebo ucpáním některých 

trysek horního ostřiku. 

Zkouška leptáním byla provedena na kole č. 47 v souladu s normou ASTM E 381-01 [54] 

v 10% kyselině dusičné. Při pohledu na obrázky č. 81 a 82 je vidět makrolept věnce 

zkoušeného kola, kde je pozorovat ve vzdálenosti 35 až 60 mm od vnějšího čela tmavší vrstvu 

do hloubky 3 mm. Ve vzdálenosti 65 až 95 mm od vnějšího čela se v hloubce 9 až 12 mm pod 

jízdní plochou vyskytuje další „tmavá“ oblast. Od vrcholku okolku je u povrchu vnitřního 

čela až do přechodu do desky světlejší vrstva, která zasahuje do hloubky až 5 mm. Tyto zóny 

ukazují, jak byl železniční monoblok ovlivněn procesem kalení popsaným v kap. 5, který je 

aplikován v podmínkách společnosti Bonatrans Group a.s. 
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Segment odebraný v místě vzniklé únavové trhliny měl šířku 237 mm. Samotná únavová 

trhlina zasahuje do hloubky až 34 mm, přičemž samotná deska kola má šířku 39 mm. 

V únavové trhlině bylo zjištěno jedno iniciační místo, které bylo lokalizováno cca 79 mm od 

umístění tenzometru. Na obrázku č. 82 je vidět únavová trhlina na povrchu na straně věncové 

části kola č. 47 a obrázek č. 83 potom ukazuje únavovou trhlinu na povrchu na straně náboje. 

 

 

Obrázek č. 82: Únavová trhlina na povrchu na straně věnce testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

 

 
Obrázek č. 81: Makrolept věnce a desky 

kola č. 47 z tavby 66 234. Zvětšeno 0,8 

krát. 

 
Obrázek č. 82: Makrolept desky a náboje 

kola č. 47 z tavby 66 234. Zvětšeno 0,8 

krát. 
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Obrázek č. 83: Únavová trhlina na povrchu na straně náboje testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

Z odebraného příčného řezu u trhliny na straně náboje, ve vzdálenosti 33 mm od místa 

iniciace, přes celou šíři desky, a který byl navíc rozdělen na dvě poloviny, byla provedena 

zkouška mikrostruktury. Struktura desky zkoumaného kola, která byla tvořena perlitem 

a feritem, byla po celém průřezu řádkovitá (viz obrázek č. 84). U povrchu vnitřní strany desky 

směrem k náboji je Řádkovitost struktury méně výrazná až do hloubky 1,4 mm (viz obrázek 

č. 85). Na obou povrchových vrstvách desky je struktura deformovaná opracováním a to do 

hloubky 0,004 až 0,012 mm (obrázek č. 86 a 87). Na řezu byl zjištěn výskyt vměstků typu 

hlinitanů, křemičitanů a globulárních oxidů. Na základě klasifikace pro mikročistotu dle 

normy ISO 4967 [11], byl v hrubé řadě zjištěn výskyt vměstku typu křemičitanů (typ C), 

který dosahuje indexu 1,0 a největší nadrozměrný globulární oxid (typu Ds) měl průměr 

0,030 mm (index 1,5) (viz obrázek č 88). Lom v únavové trhlině má křehký charakter 

(obrázky č. 89 a 90) a pouze místy se na povrchu trhliny vyskytuje deformace struktury. 

 

 

 
Obrázek č. 84: Struktura ve středu desky 

testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

Leptáno v Nitalu. Zvětšení 100 x. 

 
Obrázek č. 85: Struktura u vnitřního povrchu 

desky testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

Leptáno v Nitalu. Zvětšení 100 x. 
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Jedna ze stran lomové plochy byla fraktograficky analyzována v laboratoři integrity 

a designu materiálu na VŠB TU Ostrava. Podle závěrů z fraktografické analýzy obsahuje 

materiál poměrně velké množství vměstků a segregací. Vměstky se nacházely v blízkosti 

 
Obrázek č. 86: Deformace struktury u 

vnitřního povrchu desky testovaného kola č. 

47 z tavby 66 234. Leptáno v Nitalu. Zvětšení 

500 x. 

 
Obrázek č. 87: Deformace struktury u 

vnějšího povrchu desky testovaného kola č. 

47 z tavby 66 234. Leptáno v Nitalu. Zvětšení 

500 x. 

 
Obrázek č. 88: Globulární vměstek o průměru 

0,03 mm. Neleptáno. Zvětšení 500 x. 

 
Obrázek č. 89: Povrch únavové trhliny 

testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

Neleptáno. Zvětšení 500 x. 

 
Obrázek č. 90: Struktura povrchu únavové 

trhliny testovaného kola č. 47 z tavby 66 234. 

Leptáno v Nitalu. Zvětšení 500 x. 
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lomové čáry resp. u povrchu (viz obrázek č. 91). Rovněž opracovaná plocha vykazovala 

artefakty typu vměstků a segregací viz obrázek č. 92 a 93. Na druhou stranu nebylo zjištěno 

poškození zaviněné obráběcím strojem během opracování. Bylo nalezeno pouze ojedinělé 

místo na opracovaném povrchu, kde došlo ke korozi (viz obrázek č. 94). U některých 

nalezených vměstků byla provedena EDX analýza chemického složení, u kterých se jednalo 

o vměstky typu spinelů a křemičitanů. 

 

 

Obrázek č. 91: Segment s iniciací únavové trhliny směrem k věnci kola. Místo iniciace únavové trhliny u 

vnitřního povrchu desky kola s vměstkem. 

 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

0 15,2 0 2,9 43,6 3,4 0 0,6 0 0 28,6 0,5 0 0,7 0 0 0 0,5 2,5 0 1,6 

Tabulka č. 17: EDX analýza vměstků viz obr. č. 91. 
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Obrázek č. 92: Segment s iniciací únavové trhliny směrem k věnci kola. Opracovaný povrch desky u 

iniciace trhliny. 

 

Obrázek č. 93: Segment s iniciací únavové trhliny směrem k věnci kola. Detail opracovaného povrchu 

desky u iniciace trhliny s vyznačenými místy provedení EDX analýzy chemického složení. 

 

oblast C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

1 0 14,4 0 0,7 0,2 0,7 0,4 33 1,6 0 24,3 0 1,9 15,7 0,4 0 0 0,2 0 1,4 5,3 

2 0 18,3 0 0,3 9,1 10,7 0 0 1,1 1,5 0 0,1 1,3 53,6 1,7 0,7 0,8 0 0 0 0,9 

3 0 10,6 0,4 0,5 0 2 0,5 2,1 1,8 0,6 27,4 1,7 0 44,3 2,7 0 1,1 1,9 1,8 0,5 0 

4 0 21,7 0 0,4 14,5 13,5 1,1 0 0,8 0 0,2 0 0,5 39 0,4 1,2 0 2,2 3,6 0,9 0 

5 0 8,9 0 1 0 1,1 0 1,7 1,5 1,6 0 10,9 4,1 63,2 0 0 0 0 2,3 3,8 0 

6 0 25,8 0 0 34,5 4,8 0,4 0,7 0 0,9 27,3 0 0,4 2 0 0 0 0 0 3,1 0 

Tabulka č. 18: EDX analýza míst označených na obr. č. 93. 
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Obrázek č. 94: Segment s iniciací únavové trhliny směrem k věnci kola. Koroze na opracovaném povrchu. 

 

 C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

Reliéf 0 23,6 0,9 0 0,5 0,2 0,1 0,6 1,3 1,3 0,4 0 1,1 62,9 1,8 1,1 0,5 0 0,8 0 2,9 

částice 0 13,8 0 0,3 0 0 0 0,9 0,7 0,3 0 0 2,4 78,5 0 2,8 0,3 0 0 0 0 

Tabulka č. 19: EDX analýza koroze na obr. č. 94. 

 

Podstatou tohoto zkoušení bylo opět prověřit materiál desky kola č. 47, u kterého 

cyklickým namáháním došlo k otlačení lomových ploch tj. k deformaci povrchu a následnému 

místnímu vydrolování povrchu trhliny. V místě iniciace únavové trhliny na desce kola byl 

nejen na lomových plochách, ale i na opracovaném povrchu zjištěn výskyt vměstků, které 

byly dle EDX analýzy chemického složení rozpoznány jako spinely a křemičitany. Na 

opracovaném povrchu v místě iniciace se drobné necelistvosti jeví jako shluk vměstků. 

V místech únavové trhliny byla analyzována řádkovitá struktura tvořená perlitem a feritem 

a navíc se struktura po průřezu desky kola nemění. To naznačuje, že deska kola nebyla 

negativně ovlivněna v průběhu procesu tepelného zpracování. Zároveň nebyly během 

zkoumání zjištěny technologické překážky v průběhu opracování vnitřního povrchu desky. 

Na iniciaci trhliny na testovaném kole č. 47, která vznikla v průběhu únavové zkoušky 

před dosažením předepsaného počtu cyklů, měl s největší pravděpodobností vliv výskyt 

shluku drobných nekovových vměstků v použitém materiálu resp. oceli. Zmíněný shluk 

vměstků se mohl během opracování dostat na povrch vnitřní strany desky kola a iniciovat tak 

únavovou trhlinu. Na základě chemického složení vměstků se jednalo o oxidy hliníku, 

vápníku a křemíku, jejichž původ byl nejpravděpodobněji v dezoxidačním procesu během 

výroby oceli.  

V další fázi experimentální části a zároveň i z titulu opětovných nevyhovujících výsledků 

z únavových testů byla zkoušení podrobena dvě kola vyrobená z tavby č. 70 520, jejíž 

chemické složení je uvedeno v tabulce č. 8. Z dávky byla vybrána k testování dvě kola, jejichž 

výsledky mechanických zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 10 a 11. První kolo s poř. č. 200 

testované ve zkušebně v Mindenu nevyhovělo předepsané výdrži a testování druhého kola 

č. 199 již v této zkušebně nebylo podrobeno únavových zkouškám. To po odeslání zpět prošlo 

zkoušením na vlastním testovacím zařízení v Bonatrans Group a.s. Tabulka č. 20 potom 
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prezentuje hodnotu radiálního zkušebního napětí na testovaném kole (s poř. č. 199) počet 

cyklů na zkušební hladině do vzniku trhliny v kritickém místě kola a vyplývá z ní, že kolo 

rovněž nevyhovělo požadavkům.  

 

Označení kola 
Zkušební radiální napětí 

[MPa] 
Počet cyklů 

70 520 240 1,56 mil. 

Tabulka č. 20: Hladiny radiálního napětí a počet cyklů do lomu testovaného kola č. 205 z tavby 70 520. 

 

Na kole zkoušeném v Mindenu (poř. č. 200), byla zjištěna na vnější straně desky u náboje 

únavová trhlina (obr. 95, 96), která byla iniciována přibližně 95 až 165 mm od vnitřního 

průměru kola. Trhlina má přibližně délku 420 mm, probíhá v tangenciálním směru. Z desky 

kola byl odebrán segment s únavovou trhlinou o délce 280 mm (obr. 97), který byl následně 

dolomen. Jedna strana lomové plochy, ze strany od věnce kola, byla dále rozborována 

v Bonatrans Group a. s. 

 

Obrázek č. 95: Kolo s poř. č. 200 z tavby 70 520 prasklé při únavové zkoušce. 
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Obrázek č. 96: Kolo s poř. č. 200 z tavby 70 520 – Trhlina na vnější straně desky kola. 

 

 

Obrázek č. 97: Segment s únavovou trhlinou – A) část směrem do náboje, B) část směrem do věnce. 

Únavová trhlina zasahuje do hloubky 31 mm pod vnější povrch desky, přičemž má deska 

šířku 40 mm. Povrch trhliny vykazoval známky oxidace. V místě pravděpodobné iniciace je 

povrch trhliny vyhlazený (obr. 98) od otvírání a zavírání v průběhu únavové zkoušky. Na 

lomové ploše byla nalezena pravděpodobná dvě iniciační místa (obr. 100), přičemž došlo 

k propojení obou trhlin, co je rozeznatelné až do hloubky 18 mm. 

 

 
A) 

 
B) 
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Obrázek č. 98: Detail lomové plochy na kole č. 200 z tavby 70 520. 

 

 

Obrázek č. 99: Pravděpodobná místa iniciací na kole č. 200 z tavby 70 520. 
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Obrázek č. 100: A) První místo iniciace. B) Druhé místo iniciace. 

 

Při kontrole lomové plochy na optickém mikroskopu Zeiss Z1m byla v blízkosti 

pravděpodobného místa iniciace nalezena cizorodá částice (obr. 101) v hloubce 1,62 mm pod 

povrchem o rozměrech 190,4 x 132,3 µm. Na základě tohoto zjištění byl vzorek odeslán do 

Laboratoře integrity konstrukcí a designu materiálu VŠB-TU Ostrava k provedení EDX 

analýzy chemického složení nalezené částice. Povrch vnější strany desky v místě iniciací má 

hladké opracování a nebylo nalezeno poškození obrobené plochy obráběcím nástrojem. 

Struktura desky kola je tvořená perlitem a feritem (obr. 102). Na opracovaném povrchu je 

struktura deformovaná do hloubky 0,007 až 0,010 mm a na provedeném řezu byly zjištěny 

globulární oxidy a vměstky hlinitanového typu. 

 

Obrázek č. 101: Kovová částice v blízkosti povrchu desky kola č. 200 z tavby 70 520. 

 

 
A) 

 

 
B) 
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Obrázek č. 102: Struktura u povrchu desky kola č. 200 z tavby 70 520. 

EDX analýza chemického složení EDX analýzou bylo zjištěno, že vměstek z obr. 101 je 

na bázi titanu (obr. 103). 

 

 

Obrázek č. 103: Vměstek zjištěný v blízkosti povrchu kola č. 200 z tavby 70 520. 

 

EDX analýza chemického složení (%) částice dokumentované na obr. 103. 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

2,6 6,1 0,1 0,3 1,7 2,8 0,2 0,1 0 0 0 77,3 0 0,2 5,2 0,3 0,2 0,8 0 0,6 0,4 1,1 

Tabulka č. 21: EDX analýza koroze na obr. č. 103. 

 

Mimo výše uvedenou částici byly na zkoumané lomové ploše lomu identifikovány ještě 

další dvě místa, kde byla naměřena vysoká koncentrace titanu (obr. 104 a 105). Rovněž tyto 

místa byly v blízkosti iniciací lomu, to je povrchu desky.  
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Obrázek č. 104: Vměstek zjištěný v blízkosti iniciace trhliny kola č. 200 z tavby 70 520 s provedením 

EDX analýzy chemického složení. 

EDX analýza chemického složení (%) částice dokumentované na obr. 104. 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Cr Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

0,2 8,1 0,7 0,2 2,4 2,9 0,1 0,4 0 0 0 72,9 0,2 0,1 7,5 0,1 0,1 0 0,90 1,1 0,6 1,6 

Tabulka č. 22: EDX analýza koroze na obr. č. 104. 

 

 

Obrázek č. 105: Místo, kde byla naměřena vysoká koncentrace titanu. 

EDX analýza chemického složení (%) vyznačeného místa dokumentovaného na obr. 105. 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Cr Fe Co Ni Cu Zn W Pt Pb 

2,9 6,4 0,7 0,4 1,2 3,6 0,6 0,7 0,6 0,2 0,3 28,2 1,9 0 48,4 0,7 0,6 0,3 0 2,3 0 0 

Tabulka č. 23: EDX analýza koroze na obr. č. 105. 
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Struktura desky kola (s poř. č. 200) tavby 70 520 je tvořená perlitem a feritem a zároveň 

nebyl pozorován negativní účinek tepelného zpracování. Při zkoumání nebyly zjištěny 

komplikace při opracování vnitřního povrchu desky, které by měly za následek iniciaci 

trhliny. V místě iniciace únavové trhliny na desce kola byly na lomových plochách 

detekovány pravděpodobně kovové vměstky, ve kterých dle EDX analýzy chemického 

složení převládá prvek titan. U vměstku titanu, který by byl umístěný na povrchu nebo v jeho 

těsné blízkosti a měl stejné nebo i větší rozměry jako vměstek nalezený na lomové ploše 

(190,4 x 132,3 µm), lze předpokládat, že by s velkou pravděpodobností ovlivnil chování 

materiálu při únavové zkoušce v kritickém místě z důvodu rozdílných vlastností. 

8.3 Zkoušky únavy materiálu „Bonastar“ 

Jak už bylo zmíněno v kap. 4, jde vývoj nových materiálů pro železniční monobloky 

rychle dopředu. Faktem ovšem je, že není možno vyvinout zcela ideální materiál vyhovující 

veškerým typům kolejových vozidel a pro všechny provozní podmínky. Výzkumné aktivity 

společností zabývající se touto problematikou je zvolit vhodný materiál pro konkrétní 

provozní podmínky a ne jinak tomu je v Bonatrans Group a.s., kde rámci testování únavy byl 

zkoušen nový typ materiálu. 

Testovaná železniční kola byla vyrobena z materiálu pojmenovaného „Bonastar“, jehož 

chemické složení je uvedeno v tabulce č. 8. Tento materiál je ekvivalentem materiálu ERS8 

a odpovídá požadavkům chemické složení normy EN 13262+A2 [10]. Testovaná dávka byla 

vyrobena z ingotové oceli a jednalo se monobloky o průměru 920 mm v surovém stavu. 

Celkem bylo naválcováno a složeno 8 kusů kol.  

Následně byla tato zkušební dávka tepelně zpracována tzv. „za studena“, kdy jsou kola 

nakládána do austenitizační pece o teplotě okolního prostředí, a proto byla zvolena delší doba 

pobytu v peci oproti zpracování přímo z válcovací tratě. Kalící teplota byla určena na 830 °C. 

Poté následoval proces kalení věnce po dobu 280 sekund a následovalo popouštění na teplotě 

500°C, kdy celková doba pobytu v popouštěcí peci činila cca 3 hod. 

Po tepelném zpracování byl následně jeden monoblok podroben mechanickému zkoušení 

a výsledky ukazuje tabulka č. 24.  

 

Zkouška tahem 

(ČSN EN 6892-1) 
Zkušební zařízení INSTRON 5985 

Zkouška rázem v ohybu 

(ČSN ISO 148-1) 

Teplota prostředí 23°C 
Zkušební zařízení Charpyho 

kladivo 

 
Rp02 ReH Rm A KU5 KV2 

[N/mm
2
] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [%] [J] [J] 

Interní předpis 

Věnec min. 520 min. 580 
900 – 

1020 

min. 

13 

min. 11 min. 5 

Deska - - red. ≥ 110 
min. 

14 

pr. 15 pr. 9 

Výsledky 

zkoušek 

Věnec 568 594 974 16,3 26, 24, 21 21, 9, 8 

Deska 432 480 855 17,2 - - 

Tabulka č. 24: Výsledky tahové zkoušky rozborovaného kola z materiálu Bonastar. 
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Tabulka č. 24 ukazuje, že po tepelném zpracování byly naplněny interním předpisem 

požadované hodnoty mechanických zkoušek. Z výsledků je patrná relativně vysoká nízká 

redukce meze pevnosti, která dosáhla 119 MPa, což mohlo být ovlivněno dopadem 

nežádoucího množství kalícího média na desku kola v průběhu kalení. 

Po procesu obrábění byl na dvou kolech určených ke zkouškám únavy uskutečněn test 

opět na rezonančním zkušebním zařízení, které je stručně popsáno v kap. 3.2.  

Údaje v tabulce č. 25 společně s obrázkem č. 106 prezentují napětí změřené na 

jednotlivých tenzometrech v oblasti kritického místa při zatěžující síle 150 kN pro obě 

testovaná kola. V tabulce č. 26 lze vidět porovnání napětí naměřené v jednotlivých směrech 

tenzometrické růžice a z nich vypočítanou hodnotu zkušebního radiálního napětí. Tabulka 

č. 27 uvádí hodnoty hladiny amplitud radiálního napětí, kterým byla jednotlivá zkoušená kola 

při testu únavy zatěžována a počet cyklů do vzniku únavové trhliny. 

 

Tavba/p.č. 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8 TM9 TM10 

155 

mm 

159 

mm 

163 

mm 

167 

mm 

171 

mm 

175 

mm 

179 

mm 

183 

mm 

187 

mm 

191 

mm 

70 520/9 -208,5 -209,0 -222,9 -236,1 -228,1 -211,9 -184,9 -159,7 -135,4 -114,3 

70 520/15 -212,1 -214,2 -219,9 -240,8 -238,7 -225,8 -197,5 -172,1 -148,0 -124,2 

Tabulka č. 25: Tabulkové porovnání napětí naměřených na jednotlivých TM v oblasti kritického místa pro 

zkoušené kolo z ingotové oceli tavby 70 520. 

 

 

Obrázek č. 106: Grafické znázornění napětí naměřených na jednotlivých TM v oblasti kritického místa pro 

kola z tavby 70 520 z materiálu Bonastar. 

 

kolo 

Stress on tangential 

direction 

[MPa] 

Stress on radial 

direction 

[MPa] 

Stress on 

45°direcion 

[MPa] 

Radial stress 

[MPa] 

9 -18,6 -235,1 -124,5 -264,5 

15 -18,9 -239,6 -130,3 -269,5 



 

 

 

TKÁČ, T. Únavové charakteristiky oceli pro kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování  

Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016. 

94 

Tabulka č. 26: Napětí naměřené v jednotlivých směrech tenzometrické růžice a z nich vypočítanou hodnotu 

zkušebního radiálního napětí. Zatěžující síla 150 kN. 

 

Tavba/Označení 

kola 

Hladina amplitudy 

radiálního napětí 

[MPa] 

Počet cyklů na této 

hladině N 

Zatěžující 

síla 

[MPa] 

Testovací 

frekvence 

[Hz] 

70 520/9 240 10 000 000 137,16 14 

70 520/15 

240 10 000 000 134,3 14 

300 10 000 000 162,5 11,5 

360 418 144 195 9 

Tabulka č. 27: Hladiny amplitud radiálního napětí při únavové zkoušce. 

Výsledkem zkoušek bylo zjištění, že testovaná kola č. 9 a 15 vyrobená z materiálu 

„Bonastar“ vyhověla požadavkům normy EN 13262+A2 a nebyly detekovány únavové trhliny 

při normou definované hladině amplitudy radiálního napětí ± 240 MPa a předepsaném počtu 

10 miliónů cyklů. Navíc bylo v rámci ověřování tohoto materiálu prokázáno, že má o cca 

30 % větší životnost v porovnání se standardními jakostmi kol podle evropských norem. To 

se dá přičíst vyšší odolnosti vůči kontaktní únavě a v konečném důsledku vzniku vydrolenin 

na jízdní ploše kola. Obecně můžeme konstatovat, že tento materiál je charakteristický 

vysokou tvrdostí a pevností, a to při zachování vysoké úrovně houževnatosti. Samotné 

ověřování mechanických vlastností bylo provedeno jak na malých vzorcích, tak na kolech ve 

skutečné velikosti. První železniční vozy s koly vyrobenými z tohoto materiálu jsou již 

v provozu ve Švýcarsku. 
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9 ZÁVĚR 

V rámci předložené disertační práce byla řešena problematika únavové pevnosti a finální 

dosahované únavové vlastnosti železničního dvojkolí. Úvodní část této práce se zabývá 

analýzou literárních poznatků o základních faktorech s vlivem na úroveň únavové pevnosti. 

Hlavní poznatky z tohoto rozboru jsou shrnuty v kapitole 6 (s. 37). 

V rámci experimentální části disertační práce byla provedena řada testů na vzorcích 

skutečné velikosti s cílem objasnit některé faktory s vlivem na únavové vlastnosti 

železničních kol. K těmto účelům bylo požito akreditovaného zařízení Českým institutem pro 

akreditaci (ČIA). 

Výsledky a hlavní poznatky získané při tomto experimentálním výzkumu lze shrnout 

následovně: 

 Významným faktorem na únavovou životnost desky železničních kol je vhodné 

nastavení technologických podmínek v průběhu opracování, aby obráběcí nůž 

po tomto procesu nezanechával deformace nebo přítomnost koroze. Výskyt 

těchto jevů významně snižují mez únavy a kola s těmito defekty následně 

nevyhovují požadavkům normy EN 13262+A2 [10] na únavovou životnost 

desky kol. Tento jev se projevil v jednom ze zkoumaných případů, kdy při 

následném rozboru desky tetovaného kola byly zjištěny oblasti s drobnými 

důlky korozního původu, což mělo pravděpodobně za následek iniciaci trhliny 

před předepsaným počtem 10
7
 cyklů na normou definované hladině amplitudy 

radiálního napětí 240 MPa. 

 V současnosti je známá souvislost mezi výsledky meze únavy a kvalitou 

opracování desky železničních kol. Mez únavy kol produkovaných ve 

společnosti Bonatrans Group a.s. se pohybuje okolo 300 MPa. Tento fakt 

ukazuje na významnou rezervu při testování únavy železničních kol na normou 

[10] předepsané hladině amplitudy napětí 240 MPa. 

 Zvýšení meze únavy desky železničního kola lze dosáhnout aplikací vhodnou 

a ekonomicky přijatelnou technologií „shot peening“. Ve společnosti Bonatrans 

Group a.s. bylo prokázáno, že touto operací je možno navýšit mez únavy 

u opracovaných kol až o 30 % a v případě neopracovaných kol, která jsou 

dodána jen s vyválcovanou neopracovanou deskou, až o 78 %. 

 Využití nové integrované technologie tepelného zpracování ve firmě Bonatrans 

Group a.s. na testovaných dávkách neprokázala negativní vliv aplikování 

nového způsobu ostřiku při kalení železničního kola na mez únavy železničních 

kol, což bylo potvrzeno na provedených makroleptech a zkouškami 

mikrostruktury u testovaných kol. Nicméně je nutné podotknout, že při tomto 

způsobu kalení je důležité dbát na správnou kalibraci a nastavení jednotlivých 

ostřikových ramen s ohledem na rozměrové parametry zpracovávaného 

sortimentu. Především zvolené pozice horního a středního ostřiku během kalení 

můžou negativně ovlivňovat mechanické a strukturní parametry desky kola. 

Rovněž optimální nastavení množství kalícího média (opět především horního 

a spodního ostřiku) má významný vliv na finální strukturu a mechanické 

vlastnosti jednotlivých částí železničního kola (věnec, okolek, deska a náboj) 

vyznačující se rozdílnou funkcí během provozování. 

 V průběhu testování únavy a následně z provedených materiálových zkoušek se 

potvrdilo, že v současnosti je jedním z hlavních faktorů s negativním vlivem na 
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mez únavy kol mikročistota použitého materiálu. Ve dvou testovaných 

zkušebních dávkách byla v místech iniciace únavových trhlin zjištěna 

přítomnost vměstků. Na základě fraktografické analýzy provedené v laboratoři 

integrity a designu materiálu na VŠB TU Ostrava obsahuje materiál (testovaná 

tavba 66 234) poměrně velké množství vměstků a segregací. Výskyt vměstků 

byl lokalizován v blízkosti povrchu lomové čáry. Rovněž na opracované ploše 

desky kola byly identifikovány artefakty typu vměstků a segregací. U vybraných 

vměstků byla provedena EDX analýza chemického složení k jejich bližší 

identifikaci a bylo zjištěno, že se jedná o vměstky typu spinelů a křemičitanů. 

 V případě druhého testovaného kola (tavba 66 234) se v místě iniciace únavové 

trhliny drobné necelistvosti jeví jako shluk vměstků. V průběhu procesu 

opracování mohlo dojít k pohybu tohoto útvaru směrem k povrchu vnitřní strany 

desky a iniciovat tak únavovou trhlinu. Na základě EDX analýzy chemického 

složení vměstků se jednalo o oxidy hliníku, vápníku a křemíku, jejichž původ 

byl nejpravděpodobněji v dezoxidačním procesu během výroby oceli. 

 V místě iniciace únavové trhliny na desce kola z tavby 70 520 byly na lomových 

plochách detekovány pravděpodobně kovové vměstky, ve kterých dle EDX 

analýzy chemického složení převládá prvek titan. V jednom případě se jednalo 

o vměstek umístěný na povrchu nebo v jeho těsné blízkosti povrchu testovaného 

kola. Druhý vměstek byl zjištěn na lomové ploše. Oba měly přibližně stejné 

rozměry (190,4 x 132,3 µm), lze předpokládat, že by s velkou pravděpodobností 

ovlivnil chování materiálu při únavové zkoušce v kritickém místě z důvodu 

rozdílných vlastností.  

 V souvislosti s úrovní mikročistoty dodávané oceli vyvíjí Bonatrans Group a.s. 

aktivitu zahrnující výzkumné spolupráce s producenty kontilité oceli s cílem 

optimalizovat technologii výroby oceli (např. metody modifikace vměstků nebo 

vliv elektromagnetického míchání). Výsledkem by mělo být zvýšení úrovně 

mikročistoty s kladným dopadem na meze únavy železničních kol a uspokojení 

stále náročnějších požadavků zákazníka, a to nejen pro vysokorychlostní 

aplikace. 

 Součástí výzkumně vývojových aktivit Bonatrans Group a.s. je rovněž příprava 

nových značek oceli pro zákazníky a vynakládá značné úsilí ve snaze navrhovat, 

zdokonalovat a rozvíjet používané materiálů. Tyto nové materiály vycházejí 

především z normy EN 13262+A2 [10], mají však vyšší odolnost např. proti 

opotřebení a s tím související sníženou senzitivitu k možnému vzniku vad. 

Společnost např. nedávno vyvinula skupinu ocelí jménem „MOD“ s cílem 

uspokojit specifické požadavky především německého trhu. Tyto oceli se 

vyznačují optimalizovaným obsahem Si oproti klasickým značkám uvedeným 

v EN 13262+A1 zároveň jsou mikrolegované Ni a Cr. 

 Součástí vývoje nových jakostí ocelí byly uskutečněny únavové zkoušky 

materiálu vyvinutého v Bonatrans Group a.s. jménem „Bonastar“. Tato jakost 

vykazuje o cca 30 % vyšší životnost v porovnání se standardními jakostmi kol 

dle evropských norem, a to z titulu větší odolnosti tohoto materiálu vůči 

kontaktní únavě. Obecně můžeme konstatovat, že tento materiál je 

charakteristický vysokou tvrdosti a pevnosti při zachování vysoké úrovně 

houževnatosti. Ověřování mechanických vlastností bylo úspěšně provedeno jak 

na malých vzorcích, tak na kolech ve skutečné velikosti (test mez únavy). První 

vozy s koly vyrobenými z tohoto materiálu v současnosti jezdí ve Švýcarsku.  
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