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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, SYMBOLŮ A JEDNOTEK 

Označení Název Jednotky 

σa  Amplituda napětí [MPa] 

σmax  Maximální hodnota napětí [MPa] 

KIC Lomová houževnatost [MPa.
m1/2

] 

Kth Prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí [MPa.
m1/2

] 

Rm Mez pevnosti materiálu [MPa] 
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ÚVOD  

První část disertační práce je zaměřena na analýzu literárních poznatků týkajících se 

problematiky odolnosti strojních součástí vůči únavovému poškození v železniční dopravě. Tato 

část zahrnuje základní klasifikaci parametrů s vlivem na dosahovanou úroveň únavové pevnosti 

železničních komponent, především kol jako jednu z hlavních součástí železničního dvojkolí. Dále 

obsahuje rozbor významu odolnosti materiálu těchto komponent vůči únavovému poškození 

a v konečném důsledku na jejich spolehlivost a životnost v průběhu jejich provozování, včetně 

nástrojů využitelných k minimalizaci degradačního procesu. Rovněž byl proveden souhrn literární 

analýzy vycházející z rozboru celkem 68 zahrnující publikovaných prací. 

Část této disertační práce je již věnována vlastnímu výzkumu z oblasti únavového poškození 

komponent železničních dvojkolí a využití poznatků v provozní praxi s cílem zajistit jejich 

spolehlivost a bezpečnost v samotném provozu. Popsané testování únavových charakteristik 

materiálů železničních kol bylo provedeno na rezonančním zkušebním zařízení INOVA na vzorcích 

skutečné velikosti. Zkoušená železniční kola o průměru 920 mm v surovém stavu a byla vyrobena z 

materiálu ER7 v souladu s evropskou normou EN 13262+A2. V jednom případě se jednalo o 

zkoušku nového materiálu s názvem „Bonastar®“ vyvinutým firmou Bonatrans Group a.s. 

V navazujících kapitolách je potom věnována pozornost požadavkům na výběr použitého 

materiálu a problematice tepelného zpracování železničních kol.  

Ve stěžejní části práce je pak popsána metodika uskutečněných únavových zkoušek, analýza a 

diskuze k dosaženým výsledkům. V závěru jsou shrnuty získané technologické a provozní poznatky 

týkající se faktorů ovlivňujících únavovou životnost jako je problematika mikročistoty použitého 

materiálu, technologie tepelného zpracování, kvalita finálního opracování desky železničního kola a 

využití vhodných technologií povrchových úprav (shot peening). 

Je nezbytné zdůraznit, že uskutečnění finančně a časově náročných zkoušek by nebylo možné 

realizovat bez odborné a interdisciplinární spolupráce odborníků katedry materiálového inženýrství 

a oddělení výzkumu a vývoje firmy Bonatrans Group a.s. 
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1. ÚNAVOVÁ PEVNOST 

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 [1-6].  

 

1.1 Stručný popis vzniku únavového poškození 

Obecně má proces únavového poškození tři základní stádia. V první fázi dochází k iniciaci 

mikrotrhlin. Primárně nastává nukleace únavových mikrotrhlin na povrchu těles z titulu 

příznivějších podmínek k rozvoji plastické deformace. To můžeme 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. 1. 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 prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí ΔKth. 

[4-6]. 

 

Šíření trhliny má za následek, v případě železničního kola, oslabení jeho průřezu a v určité 

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

 
Obrázek č. 1: Schéma iniciace mikrotrhlin. 
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němu dojde, jestliže mez rozdílu faktoru intenzity napětí dosáhne hodnoty lomové houževnatosti 

K1C. Na obr. č. 2 můžeme vidět lom železničního kola, který byl iniciován vruby od upínacích 

čelistí na vnitřním průměru věnce. 

 

Obrázek č. 2: Pohled na lom železničního kola. 

 

1.2 Hlavní parametry ovlivňující únavovou životnost železničních kol 

Odolnost materiálu železničních kol proti únavovému poškození závisí na mnoha faktorech. 

Hlavní parametry ovlivňující odolnost k tomuto typu degradace lze shrnout následovně: 

 vliv zatěžování na mez únavy, 

 vliv koncentrátorů napětí a vrubových účinků na únavu materiálu, 

 vliv pevnosti na únavu materiálu, 

 vliv vnitřních reziduálních napětí na únavu materiálu, 

 vliv a charakter povrchových vrstev na únavu materiálu, 

 vliv velikosti tělesa na únavu materiálu. 

Ve vlastní disertační práci následují podkapitoly, ve kterých jsou nejprve stručně 

charakterizovány vlivy rozebíraných parametrů s působením na odolnost materiálu proti únavové 

degradaci. Podstatné poznatky jsou pak zformulovány v kapitole Souhrn analýzy literárních 

poznatků. 
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2. 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 Rσ, je podmínkou pokles mezní hodnoty 

amplitudy napětí σa či σmax. 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 [14] 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 v tahu Rm na únavu materiálu: Ve zkušebnách se velmi často řeší problematika 

odhadu meze únavy testovaného materiálu. 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. 

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 
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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 nepřekračující 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 [9], 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 

[9] 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 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 
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úzké výzkumně vývojové spolupráce s 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 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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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Problematika řešená v experimentální části předložené disertační práci navazuje na provedený 

rozbor literárních údajů, ze kterého mj. vyplynulo, že z hlediska zvyšování odolnosti materiálu 

železničních kol proti únavovému poškození je potřebné věnovat velkou pozornost už při výběru 

vstupního materiálu, procesu tepelného zpracování produkce, nastavení vhodných podmínek během 

finálního opracování desky železničního kola a využití vhodných technologií povrchových úprav. 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 podmínkách. Přínosem by mělo být nalezení a 

objasnění zákonitostí ovlivňujících úroveň meze únavy ve vazbě na životnost a eliminaci 

bezpečnostních rizik při provozu železničních dvojkolí. Tyto vazby mohou být nápomocny při 

predikci a vývoji nových koncepcí designu železničních kol vykazujících vyšší odolnost vůči 

samotné iniciaci a šíření únavových trhlin. 

V souladu s těmito stěžejními poznatky byly základní cíle řešení předložené disertační práce 

definovány následovně: 

 Rozbor parametrů výroby železničních kol 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 a uplatněny při vývoji nových technických řešení železničních dvojkolí. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY ŘEŠENÍ 

V rámci experimentální části předkládané disertační práce bylo uskutečněno několik zkoušek 

únavy na vzorcích skutečné velikosti a byly provedeny na vlastním rezonančním zkušebním 

zařízení INOVA. Testovaná železniční kola byla vyrobena z materiálu ER7 v souladu s evropskou 

normou EN 13262+A2 [9] 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. 

V jednotlivých kapitolách je charakterizováno zkušební zařízení a metodika prováděných 

únavových zkoušek. Dále je uvedena analýza dosažených výsledků únavových zkoušek 

provedených na vzorcích skutečné velikosti.  

4.1 Stručný popis tepelného zpracování železničních kol 

Po procesu válcování jsou železniční kola dopravena přes chladící dopravník k místu 

nakládky, kde jsou uložena 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. Po uložení je produkce zavážena do austenitizační průběžné pece. Teplota materiálu a 

výdrž na ní potom závisí na následujících faktorech: 

 jakosti oceli, 

 velikosti sortimentu, 

 designu sortimentu, 

 teplotě vsázky, 

 požadovaných mechanických a strukturních vlastností. 

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 použily dvě řady 

kalících zařízení. V průběhu kalení železniční kola rotují. Samotný proces kalení spočívá v ostřiku 

věnce železničního kola celkem ze tří stran, a to: 

 z vnitřní strany věnce železničního kola, 

 ze strany jízdní plochy, 

 z vnější strany věnce železničního kola. 

Výhodou výše zmíněných úrovní ostřiku je možnost samostatného nastavení tak, aby byl 

respektován tvar věnce kola a došlo k co nejoptimálnějšímu 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. 
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Obrázek č. 3: Schéma kalení věncové části železničních monobloků. 

4.2 Stručná charakteristika rezonančního zkušebního zařízení 

Během testování 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. 

 

Obrázek č. 4: 3D model rezonančního zkušebního zařízení. 
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Princip únavové zkoušky na rezonančním testovacím zařízení vychází 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 [8, 9, 10]. 

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

EN 13262+A2 [9]. 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 [1]. 

Samotná příprava testovaného kusu půldvojkolí ke zkoušce zahrnuje následující operace: 

 Lepení tenzometrů. 

 Montáž kola do zkušebního zařízení. 

 Statická kalibrace. 

 Dynamická kalibrace. 

 Provedení únavové zkoušky. 

 

 

4.3 Stručný popis metodiky prováděných únavových zkoušek 

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 [15]. 

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 [15].  

Další fází testů bylo nalisování zkušebních kol na železniční nápravy a v podobě ½ dvojkolí 

znázorněného na obrázku č. 5. a byly upevněny do zkušebních zařízení. 
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Obrázek č. 5: Schéma zkušebního půldvojkolí. 

 

 

5. ROZSAH PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ 

S ohledem na znalost provozních charakteristik výroby železničních kol a s přihlédnutím ke 

stávajícím zkušenostem bylo navrženo a následně provedeno několik korektních zkoušek na 

testování únavy materiálu na vzorcích skutečné velikosti s cílem objasnit některé faktory s vlivem 

na únavové vlastnosti železničních kol. 

Železniční kola podrobena únavovým zkouškám byla vyrobena z materiálu, jehož chemické 

složení je uvedeno v tabulce č. 1. Jedná se o tavební analýzy chemického složení oceli odebrané z 

mezipánve v průběhu plynulého odlévání. 

 

Tabulka č. 1: Tavební analýza chemického složení materiálu testovaných železničních kol. 

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 
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S ohledem na znalost rozměrových parametrů a designu kol, tavební analýzy a provozní 

podmínky, byly vytvořeny režimy 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. 

 

 

Tabulka č. 2: Tepelné zpracování testovaných kol. 

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 

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 [16]), 

 zkoušky rázem v ohybu (dle ČSN ISO 148-1 [17]), 

 měření tvrdosti (dle ČSN EN ISO 6506-1 [18]). 

Vybraná kola pro testování únavy potom prošla finálním opracováním. 

Cílem testování únavy bylo ověřit životnost železničního kola dle podmínek definovaných v 

EN 13262+A2 [9], tj. zda v důsledku aplikovaného vnějšího zatížení nedojde na zkušební hladině 

240 MPa po dosažení 10
7
 cyklů k iniciaci únavové trhliny. Pozornost byla zaměřena především na 

vliv tepelného zpracování na odolnost materiálu proti únavovému poškození, ale také na další 

faktory jako: 

 vliv mikročistoty použitého materiálu, 

 vliv finálního opracování, 

 vliv povrchových úprav. 
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6. 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.  

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. 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 [9] 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 [9] předepsané hladině amplitudy napětí 240 MPa. 

 Zvýšení meze únavy desky železničního kola lze dosáhnout aplikací vhodnou a ekonomicky 

přijatelnou technologií „shot peening“. 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 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 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 
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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 byla vyvíjena 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 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 [9], mají však vyšší odolnost např. 

proti opotřebení a s tím související sníženou senzitivitu k možnému vzniku vad.  

 Součástí vývoje nových jakostí ocelí byly uskutečněny únavové zkoušky materiálu 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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7. PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO 

OBORU A TECHNICKOU PRAXI 

Předpokládaný přínos této disertační práce na téma „Únavové charakteristiky ocelí pro 

kolejová vozidla v závislosti na tepelném zpracování“ lze shrnout do následujících bodů: 

V rámci řešení disertační práce byla prezentována analýza poznatků k problematice 

únavového poškození železničních kol, zákonitostem vzniku tohoto typu degradace materiálu, 

možnostem její minimalizace a verifikace. 

Na základě výsledků testů únavy železničních kol byly prohloubeny obecné znalosti 

o odolnosti materiálu proti únavovému poškození a o vlivu základních technologicko-výrobních 

parametrů na tuto degradaci v oblasti železniční dopravy. Součástí bylo testování únavy nového 

materiálu použitého pro výrobu železničních kol. Jsou vyvíjeny výzkumné aktivity s  producenty 

kontilité oceli s cílem optimalizovat technologii výroby oceli s ohledem na mikročistotu a současně 

je věnována pozornost optimalizaci procesu kalení s cílem eliminovat negativní dopad na únavovou 

pevnost materiálu. Svými výsledky disertační práce přispívá k rozvoji studovaného vědního oboru. 
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