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ANOTACE 

Současný vývoj je charakterizován požadavkem na vyšší užitné vlastnosti výrobků. 

Materiály by měly odolat vyšším zatížením, vykazovat delší životnost a vyšší bezpečnost 

systému. Tento trend je aktuální i pro výrobu kolejnic. V současné železniční dopravě 

neustále rostou provozní rychlosti a zatížení, což klade zvýšené nároky na užitné vlastnosti 

kolejnic. Kolejnice jako hlavní součást železničního svršku slouží k nesení a vedení 

kolejových vozidel, tlaková napětí na kontaktu kolo – kolejnice dosahují hodnot až 

2000 MPa. Kolejnicová ocel musí být vzhledem k namáhání a zatížení pevná, odolná proti 

opotřebení a přitom houževnatá. Hlavním způsobem ke zlepšení mechanických vlastností 

kolejnic je řízené ovlivnění mikrostruktury materiálu. Pro aktivní řízení teplotně 

deformačního režimu při výrobě kolejnic je nezbytné znát vliv kinetiky teplotního pole na 

mikrostrukturu.  

Předložená práce se zabývá řešením kinetiky teplotního pole při ochlazování kolejnic. 

Popisuje možnosti a současné trendy výroby a následného zpracování. Při rozboru této 

problematiky se ukazuje potřeba znalosti průběhu a rozložení teplot. Dále se tedy práce 

zabývá řešením teplotního pole ochlazované kolejnice, hledáním optimální metody řešení 

a stanovením okrajových podmínek. Experimentální část popisuje metodu měření 

ochlazovacích křivek. Z naměřených hodnot byl prostřednictvím inverzní úlohy stanoven 

součinitel přestupu tepla, resp. okrajové podmínky. Pro ověření určených okrajových 

podmínek byl vytvořen model ochlazování ve výpočtovém programu Sysweld.  
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ANNOTATION 

The current development is characterized by requiring higher quality of the products. 

The materials should withstand higher loads, have longer working life and ensure safe 

operation of the system. This current trend is also for the production of rails. Rail transport 

requires an increase in operating speeds and loads, which raises the demands on the properties 

of the rails. The rail as the main part of the railway track serves to support and guide the rail 

vehicle. The stress on the wheel - rail contact reach values up to 2000 MPa. The rail steel 

must be hard, wear-resistant and tough due to stress and load. The main way to improve the 

mechanical properties of the rails is to control the microstructure of the material. It is 

necessary to know the influence of the kinetics of the temperature field on the structure in 

order to actively control the temperature deformation mode in rail production. 

This thesis “Temperature field kinetics during cooling of rails“ deals with the solution 

of the temperature field kinetics in the cooling of the rails. It describes the possibilities and 

current trends of production and subsequent heat treatment. An analysis of this problem 

shows the need for knowledge of the distribution of temperatures. Furthermore, the thesis 

deals with the solution of the temperature field of the cooled rail, finding the optimal solution 

method and determining the boundary conditions. The experimental part describes the method 

of measuring the cooling curves. From the measured values, the heat transfer coefficient was 

determined by the inverse task, respectively boundary conditions. To verify the specified 

boundary conditions, a cooling model was created in the program Sysweld. 
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SEZNAM VELIČIN A JEJICH JEDNOTEK 

Značka Název Jednotka 

A pohltivost 1 

A poměrné prodloužení % 

a součinitel teplotní vodivosti m2·s-1 

C0 součinitel vyzařování dokonale černého tělesa W·m-2·K-4 

cp měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku  J·kg-1·K-1 

E intenzita vyzařování W·m-2 

HB tvrdost podle Brinella  1 

HV tvrdost podle Vickerse 1 

l délka m 

m   hmotnost kg 

P tepelný tok  W 

q hustota tepelného toku W·m-2 

Q teplo J 

Rm mez pevnosti v tahu MPa 

S  obsah plochy m2 

t  teplota °C 

T  termodynamická teplota  K 

u nejistota měření % 

x, y, z souřadnice m 

c  celkový součinitel přestupu tepla  W·m-2·K-1 

k  součinitel přestupu tepla konvekcí  W·m-2·K-1 

s  součinitel přestupu tepla sáláním  W·m-2·K-1 
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ε emisivita  1 

λ součinitel tepelné vodivosti W·m-1·K-1 

υ kinematická viskozita m2·s-1 

 hustota  kg·m-3 

 čas  s 

 úhlový součinitel přenosu tepla sáláním (index 

směrovosti) 

1 

  teplotní součinitel 1 

 oblast tělesa - 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 

AGC Evropská dohoda o hlavních železničních magistrálách 

ARA Anizotermický rozpad austenitu 

AREMA Americká asociace železničního inženýrství   

ČD České dráhy 

EU Evropská unie 

HDP Hrubý domácí produkt 

HSH Tvrzená hlava kolejnice – kalením  

MKP Metoda konečných prvků 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TGV Vysokorychlostní vlak francouzské státní dráhy 

UIC Mezinárodní železniční unie 

VRT Vysokorychlostní trať 
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1.   ÚVOD 

 Obecným celosvětovým trendem posledních let je snižování výrobních nákladů resp. 

ceny výrobků, zlepšení energetické bilance výroby a zvyšování kvality výrobků. Tento vliv se 

projevuje ve všech odvětvích průmyslové výroby.  

 Zmíněný trend je motivován především racionálním hospodařením se světovými 

zásobami energetických zdrojů (uhlí, ropy a plynu). Jedním z úkolů současnosti je energetická 

úspornost. Mezi lety 1973 až 2015 vzrostla světová spotřeba elektrické energie téměř 

čtyřikrát, a to vše při omezených surovinových zásobách a stoupajících cenách. V energeticky 

náročných odvětvích připadá až 40 % celkových nákladů na energie, proto se klade důraz na 

efektivnost výrobních procesů. Velkou roli hraje také konkurenceschopnost podniků, která je 

určena zejména nabízenou kvalitou a cenou, a samozřejmě přísnější kritéria ochrany životního 

prostředí (emise CO2, znečištění ovzduší a vod, atd.) [46]. 

 Dalším aspektem vývoje jsou požadavky na vyšší užitné vlastnosti výrobků. Materiály 

by měly odolat vyšším zatížením, vykazovat delší životnost a zajistit bezpečný provoz 

systému, jehož jsou součástí. 

 Výrobci jsou pod tímto tlakem nuceni inovovat technologie výroby a zpracování. Musí 

na tento vývoj reagovat zaváděním nových technologií a investicemi do zařízení a do vývoje. 

Proto dochází v průmyslu ke značným změnám a k podpoře výzkumu a vývoje. Příkladem 

jsou progresivní technologie využívající poznatky vědecko-technického výzkumu, jako např. 

termomechanické tváření, prášková metalurgie, chemicko-tepelné zpracování, aj.  

 Technologie termomechanického tváření (řízeného tváření) zvyšuje užitné vlastnosti 

mikrolegovaných a konstrukčních ocelí. Kombinovaným tepelně – mechanickým zpracování 

se dosáhne vyšší meze pevnosti a meze kluzu, lepší svařitelnosti, a to při současném snížení 

spotřeby legur a energetické náročnosti. Vlastnosti provalku jsou důsledkem cílevědomě 

získané struktury, která je převážně perlitická, příp. bainitická, jemnozrnná. Výslednou 

strukturu oceli ovlivňuje chemické složení, růst zrn, rekrystalizace v průběhu tváření, 

transformace a další strukturní děje probíhající v celé technologii a ochlazení z doválcovací 

teploty. Tyto faktory je možné ovlivňovat. Řízené tváření lze tedy definovat jako řízení 

teplotně deformačního režimu se záměrem dosáhnout požadovanou strukturu [63]. 

 Všechna uvedená kritéria jsou aktuální i pro výrobu kolejnic. Železniční kolejnice je 

značně namáhána, a tedy musí dosahovat požadované kvality a zaručovat dané mechanické 

vlastnosti. Snahou proto je dosažení optimální struktury a tím mechanických vlastností, 

snížení spotřeby energie pro tváření a pro ohřev (primární ohřev předvalku i ohřev pro tepelné 

zpracování). Tyto nároky je možné splnit např. technologií řízeného válcování. Řízení 

výsledné struktury si však vyžaduje spolupráci oborů metalurgie, tváření a tepelné techniky. 
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 Pro aktivní řízení teplotně deformačního režimu je potřeba znát podmínky ochlazování 

a jejich vliv na strukturu. Znalost rozložení teplot pak pomáhá zajistit požadované vlastnosti 

po průřezu kolejnice.  

Předložená práce se zabývá oblastí zvyšování užitných vlastností kolejnic, popisuje 

možnosti a současné trendy výroby a následného zpracování. Pro dosažení požadované 

struktury resp. mechanických vlastností hraje význačnou roli způsob ochlazování po 

doválcování a tepelné zpracování kolejnic. Při rozboru této problematiky se ukazuje potřeba 

znalosti průběhu a rozložení teplot. Dále se tedy práce zabývá řešením kinetiky teplotního 

pole při ochlazování kolejnice, hledáním optimální metody řešení a stanovením okrajových 

podmínek.  
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2.   ROZBOR PROBLEMATIKY 

 Řešení teplotního pole kolejnice úzce souvisí s problematikou zvyšování užitných 

vlastností materiálů. Kolejnice musí splňovat vyšší požadavky na kvalitu, odolat vyšším 

zatížením a vykazovat delší životnost. Tento tlak je způsoben dynamickým rozvojem 

dopravy, která si žádá zvyšování rychlosti a objemů přepravy.  

2.1   Doprava a její strategie 

S vývojem lidské společnosti souvisí také vývoj dopravy. Rozvoj dopravy a její 

struktury byl vždy v minulosti podmíněn hustotou osídlení, technickou a kulturní úrovní dané 

společnosti. Lepší dopravní možnosti znamenaly rozvoj obchodu, řemesla a průmyslu, také 

přispěly ke kulturnímu rozvoji. Naopak omezené dopravní možnosti bránily hospodářskému 

rozvoji dané oblasti. Doprava se tak stala důležitou součástí ekonomiky jednotlivých států. 

Současný vývoj v dopravě je charakterizován trvalým růstem. Společnost vyžaduje 

stále větší mobilitu osob i zboží, viz obr. 1. K tomuto přispěl přechod ze skladové ekonomiky 

na plynulou ekonomiku, a také globalizace a liberalizace obchodu. Správné programy vývoje 

a promyšlená dopravní politika dávají předpoklady pro rozvoj regionů a států. Státní správy 

mají za úkol zajistit podmínky pro fungování dopravy a zajistit odpovídající infrastrukturu. 

 

Obr. 1. Růst dopravy v EU28 v souvislosti s vývojem HDP [13] 

Pozn.: (1) osobní automobily, motocykly, autobusy, tramvaje, metro, železnice, letecká 

a lodní osobní přeprava; (2) silniční, železniční, letecká a lodní nákladní přeprava 
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Státy v rámci Evropské unie realizují společnou dopravní politiku, která je 

prezentována v tzv. Bílé knize o dopravě. Jednotlivé státy pak definovaly navazující vlastní 

dopravní politiky. Moderní dopravní systém musí být především udržitelný z hospodářského, 

sociálního, jakož i ekologického hlediska [2].  

 Bílá kniha formuluje 10 konkrétních dílčích cílů, z nichž se železniční dopravy týkají 

zejména následující [2]: 

Převod silniční nákladní přepravy; 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by 

mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, a do roku 2050 by to mělo 

být více než 50 %. Napomoci mají zelené koridory pro nákladní dopravu.  

Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť; Ztrojnásobit do 

roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou 

železniční síť ve všech členských státech. Většina objemu přepravy cestujících na 

střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici. 

Zprovoznit plně do roku 2030 celounijní multimodální „hlavní síť“ TEN-T; s tím, že 

do roku 2050 by tato síť byla vysoce kvalitní a vysoce kapacitní. 

Propojit do roku 2050 všechna letiště na hlavní síti na železniční síť; pokud možno 

vysokorychlostní; zajistit, že všechny hlavní mořské přístavy jsou napojeny na 

nákladní železniční dopravu a případně na vnitrozemské vodní cesty. 

 Klíčové pro provádění uvedené vize nového konkurenceschopného a udržitelného 

dopravního prostoru jsou dle bílé knihy zapojení nových technologií a odpovídající vývoj 

dopravní infrastruktury. Seznam navrhovaných iniciativ je podrobně rozpracován v příloze 

bílé knihy.  

 Také vláda ČR se zabývala dopravní situací státu a postupně schválila dva stěžejní 

dokumenty: Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 [10] a Dopravní politika 

ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 [11]. Deklarují, co stát a jeho exekutiva 

v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu 

společenských potřeb (bezpečnost, ekonomika, udržitelný rozvoj, životní prostředí) a může 

učinit s ohledem na finanční možnosti. Dopravní politika je koncipována v rámci 

mezinárodních závazků, které ČR již přijala a které v budoucnu přijme, v souvislosti 

s členstvím v OSN, OECD a EU, ale zároveň respektuje podmínky a potřeby ČR.  

 Hlavním cílem Dopravní politiky je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravní soustavy 

postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské 

soutěže s ohledem na ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné 

zdraví. Základní témata (priority) jsou např. následující [11]:  
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1. modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy,  

2. omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví,  

3. provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému,  

4. rozvoj transevropské dopravní sítě,  

5. rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS,  

6. zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou 

dopravu  

Na uvedené priority pak navazují specifické cíle a konkrétní opatření k jejich realizaci. 

2.2   Železniční doprava 

 Vzhledem k vývoji dopravní situace je ze strany EU jasný signál k podpoře železniční 

dopravy. V druhé polovině 20. století železnice ztrácela svůj podíl v dopravě. Zatímco 

v Evropě železnici klesal podíl v nákladní dopravě, naopak ve Spojených státech rostl, a to 

hlavně z důvodu, že se železničním společnostem podařilo plnit potřeby zákazníků. V USA 

např. v roce 2010 představovala železniční nákladní doprava 40 % celkové nákladní přepravy 

ve srovnání s pouhými 10 % v EU, což dokazuje, že pokles nemusí být nevyhnutelný [2]. 

 Skutečností je, že železnice stále zůstává druhem dopravy s velkým potenciálem. 

Klíčem k dosažení definovaným cílů je obnova železnic, je třeba provést jakousi kulturní 

revoluci, aby se železnice stala konkurenceschopnější. To bude vyžadovat spolupráci státní 

správy, dopravních společností, průmyslu, vývoje a výzkumu, atd.  

 Prioritou musí být řešení problémů, které brání tomuto rozvoji: nedostatek 

infrastruktury vhodné pro moderní dopravu a nedostačující interoperabilita mezi sítěmi 

a systémy, hledání nových technologií, netransparentnost nákladu a nízká produktivita spolu s 

nejistou spolehlivostí dopravní služby, která nesplňuje legitimní očekávání zákazníků [2].  

 Komise evropských společenství koordinovala a podpořila konkrétní projekty, které 

navrhly jednotlivé členské státy. Tyto hlavní infrastrukturní projekty jsou zahrnuty do tzv. 

„Essenského seznamu“. Z tohoto seznamu se 6 projektů týká železniční dopravy, modernizace 

stávajících i výstavbu nových tratí [2]. EU pak pomocí nařízení Evropského parlamentu a 

rady EU definuje prioritní koridory pro budování transevropské dopravní sítě: 

• Baltsko – jadranský (dotýká se také ČR) 

• Severomořsko – baltský  
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• Středomořský  

• Východní a východostředomořský (dotýká se ČR) 

• Skandinávsko – středomořský 

• Rýnsko – alpský 

 Česká republika zdědila dopravní soustavu neodpovídající potřebám nově se 

strukturující výroby, novým zátěžovým proudům i životu občanské společnosti. Dopravní 

infrastruktura ČR v důsledku nízké míry investování a nedostatečné údržby v předchozích 

obdobích nesplňuje potřeby současné doby. Zaostává svou úrovní za běžnou úrovní v západní 

Evropě. Rozvoj dopravní infrastruktury bude i nadále patřit k základním povinnostem státu. 

Základními prioritami je především modernizace a rozvoj hlavních železničních tratí 

v tranzitních koridorech. Investiční programy v těchto oblastech budou výrazně do budoucna 

ovlivňovat rozpočtovou kapitolu Ministerstva dopravy a spojů. Provozování, údržba a rozvoj 

dopravní infrastruktury vyžaduje stabilní financování na úrovni 2,5% HDP. Tyto programy 

jsou podpořeny i mezinárodními závazky, tj. uvedení dopravních cest do takového stavu, 

který odpovídá evropským dohodám o dopravních sítích (dopravní sítě TEN-T) [10].  

Modernizace vychází z parametrů doporučovaných zmiňovanou dohodou AGC, což 

znamená úpravu tratí pro následující: 

- zvýšení traťové rychlosti min. 160 km·h-1 

- dosažení prostorové průchodnosti podle ložné míry UIC (především pro 

kombinovanou přepravu) 

- dosažení třídy zatížení D4 (tj. 22,5 t/nápravu). 

 Přiměřeným způsobem je třeba modernizovat i ostatní tratě mimo koridory 

a železniční uzly. S modernizací souvisí i modernizace parku železničních kolejových vozidel 

pro zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Posledním bodem rozvoje je elektrifikace 

tratí, resp. přechod na jednotnou soustavu AC 22,5 kV, 50 Hz [10]. 

 Novou oblastí je pak výstavba tratí tzv. Rychlých spojení ve směru Praha – Lovosice, 

Brno – Břeclav v roce 2030, a úsek Praha – Brno v roce 2050 [11], viz obr. 2. 
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Obr. 2. Strategie výstavby tratí Rychlých spojení v ČR [11] 

2.2.1   Vysokorychlostní železniční tratě 

 Obecně lze definovat vysokorychlostní tratě (VRT) jako tratě dovolující provozní 

rychlosti min. 250 km·h-1, anebo případně min. 200 km·h-1 u modernizovaných starších tratí. 

VRT nabízí možnou alternativu v konkurenci s dálnicí a leteckou dopravou, umožňuje značné 

zkrácení jízdní doby. Skloubení vysoké rychlosti, vysoké kapacity a minimálního narušení 

životního prostředí jsou hlavní devízou. Výstavba a provozování VRT ve světě vykazuje 

odlišnosti dané různým historickým vývojem. Postupně se vyvinuly čtyři hlavní odlišné 

přístupy k výstavbě, k vozovému parku a provozu na VRT, které jsou reprezentovány 

Japonskem, Francií, Itálií a Německem. Mezinárodní síť VRT se postupně realizuje 

především sjednocováním technických parametrů tratí, vozidel i zabezpečení provozu. 

 Průkopnickou zemí v této oblasti je Japonsko. První trať (úsek dlouhý 515 km) byla 

uvedena do provozu již v roce 1964 mezi Tokiem a Osakou s provozní rychlostí 210 km·h-1. 

Tato trať byla novinkou před letní olympiádou v Tokiu. Postupně pak byla trať prodloužena 

na jih a na západ území. Modernizací a zaváděním nových vozů (Shinkansen) vlaky dosahují 

rychlostí 250 až 300 km·h-1. Celková délka japonských VRT nyní přesahuje 2600 km, 

v provozu je kolem 250 rychlostních vlaků [70].  
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 První vysokorychlostní trať v Evropě byla mezi Paříží a Lyonem pojmenovaná LGV. 

Otevřena byla v roce 1981 a provozní rychlost dosahovala 270 km·h-1. Po úspěchu 

následovalo postupné rozšíření tratí do Lille a Calais, kde ústí do Eurotunelu, dále pak 

z Paříže do Le Mans, prodloužení trati z Lyonu do Valencie a na severu propojení 

s belgickým Bruselem. V současnosti je ve Francii vybudováno přes 2000 km VRT tratí. 

Vlaky označené jako TGV (Train a Grande Vitesse) dosahují rychlostí 300–320 km·h-1. Za 

zmínku stojí rychlostní rekord klasického železničního vozidla z dubna 2007, kdy 

vysokorychlostní jednotka TGV POS č. 4402 dosáhla na trati Paris – Le Mans rychlosti 

574,8 km·h-1 (vyšší rychlosti dosáhly už jen magnetické vlaky, tzv. maglevy) [70]. 

 V Itálii byla výstavba modernizovaných tratí zahájena v roce 1970 na trati Řím – 

Florencie. Dále byla trať prodloužena až do Milána. Část úseku je již nově vybudovanou VRT 

umožňující cestovní rychlost až 300 km·h-1. Na této trati byly poprvé sériově nasazeny 

elektrické jednotky s naklápěcími skříněmi, tzv. pendolino s max. rychlostí 250 km·h-1. 

V současnosti se pracuje na propojení z Turína do francouzského Lyonu.   

 V Německu se po etapách realizuje projekt zvyšování rychlosti jednak systémem 

rekonstrukce stávajících tratí (tratě ABS) na rychlost 200 km·h-1 a jednak výstavbou nových 

VRT (tratě NBS). V létě roku 1991 byly uvedeny do provozu první tratě NBS Hannover - 

Wűrzburg a Mannheim - Stuttgart. V roce 1998 byla zprovozněna trať Hannover - Berlín. Na 

VRT Kolín n. R. – Frankfurt n. M. byl na podzim roku 2001 zahájen zkušební provoz vlaků 

ICE 3, které trasu Kolín n. R. – Frankfurt n. M. překonávají za pouhých 58 minut. Tato trať je 

určena jen pro osobní dopravu s maximální rychlostí 300 km·h-1. V průběhu roku 2006 byly 

dokončeny tratě Karlsruhe - Offenburg, Kolín n. R. - Aachen a Manheim - Saarbrűcken. 

Poslední dvě spojení navazují na budovanou francouzskou trať TGV-E. Ve výstavbě je rychlé 

železniční spojení Berlín - Lipsko - Norimberk. Na německých tratích jezdí jednotky 

označované ICE (Inter City Experimental), které ve své třetí generaci mají konstrukční 

rychlost okolo 330 km·h-1.  

 Ve Španělsku byla moderní VRT uvedena do provozu v říjnu roku 2003 mezi městy 

Madrid, Zaragoza a Lleida. Umožňuje pravidelný provoz již rychlostí 310 km·h-1. V roce 

2008 došlo k prodloužení až do Barcelony. Připravuje se rovněž prodloužení trati z Barcelony 

do Francie (Perpignan) a napojení na síť TGV. Další VRT ve Španělsku s traťovou rychlostí 

300 km·h-1 spojuje Cordobu a přístavní město Malagu. 
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Obr. 3. Plán vysokorychlostních železnic v Evropě v roce 2020 [2] 

 Dále jsou ve světě provozovány VRT ve Velké Británii, Belgii, Taiwanu, Číně a Jižní 

Koreji. Ve výstavbě anebo v oblasti projektu jsou dále VRT v Turecku, Rusku, Mexiku, 

Argentině, Brazílii, Polsku, Portugalsku, Švýcarsku, ve Skandinávii, Austrálii, Indii, ale také 

v Maroku, Íránu a Vietnamu.  

 USA v historii vsadily spíše na leteckou a silniční dopravu, ale vzhledem k tlaku 

snížení závislosti na ropě a snížení emisi, se výstavba VRT začíná prosazovat. Vláda 

představila projekt „Vision for high-speed rail in America“ s  termínem 2030. V současnosti 

je jen na omezeném úseku provozní rychlost 240 km·h-1 (severovýchodní koridor). 

 Samostatnou kapitolou v oblasti VRT je Čína. Za poslední desetiletí lze sledovat 

doslova revoluci VRT, v současnosti je v provozu asi 9800 km. Ovšem jedná se o kombinaci 

jak konvenčního způsobu, tak i nekonvenčního způsobu tzv. maglevy, které fungují na 

principu magnetické levitace. Výjimečný je zejména projekt konvenční VRT spojující Peking 

a Šanghaj o délce 1318 km, uvedený do provozu v roce 2011. V budoucnosti má trať 

dosahovat až do jižního Hongkongu s celkovou délkou přes 2000 km [70]. 

 Rovněž v ČR se předpokládá napojení na evropský vysokorychlostní systém. V první 

fázi jde o propojení prostřednictvím modernizovaných koridorů. Ve druhé fázi se počítá se 

stavbou nových VRT s napojením na Německo, Rakousko a Polsko, s uvažovanou provozní 

rychlostí až 300 km·h-1. V koncepci rozvoje dopravy a spojů ČR se uvádí, že budování VRT 

není do roku 2030 reálné, pravděpodobnější termín je rok 2050. Přitom investiční náklady na 

stavbu VRT jsou obdobné s náklady na výstavbu dálnic [11]. 
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2.2.2   Stavba železniční tratě 

 Železniční trať se ze stavebního hlediska dělí na železniční spodek a železniční svršek. 

Železniční spodek je konstrukce vybudována z největší části stavební úpravou terénu a svršek 

tvoří vlastní vodící a nosnou dráhu kolejových vozidel [48]. 

 Železničním spodkem se rozumí: 

1. těleso železničního spodku, tvoří zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa spodku 

a odvodňovacího zařízení 

2. stavby železničního spodku, jsou to konstrukce nahrazující z části nebo úplně těleso 

železničního spodku, propustky, galerie, mosty, opěrné zdi, protihlukové stěny, atd. 

3. dopravní plochy a komunikace, plochy určené k nastupování a vystupování 

4. drobné stavby a zařízení železničního spodku, prohlídkové a čistící jámy, zarážedla, 

oplocení a zábradlí. 

 Provedení železničního spodku musí zabezpečovat geometrické parametry koleje a 

zajistit přenášení statického a dynamického zatížení od železničních vozidel. Pro dosažení 

požadované únosnosti těleso spodku tvoří konstrukční vrstvy z různých materiálů. Tyto 

konstrukční vrstvy musí splňovat požadavky na ochranu zemní pláně před účinky mrazu. 

Zemní těleso je pak tvořeno zářezy vyhloubenými v terénu, náspy, odřezy nebo kombinací. 

Těleso železničního spodku musí být dokonale odvodněno, protože větší vlhkost materiálů 

zemního tělesa a jeho podloží snižuje celkovou stabilitu [48]. 

2.2.3   Železniční svršek 

 Železniční svršek slouží k nesení a vedení kolejových vozidel. Svojí konstrukcí 

umožňuje přenášení velkých hmotností na nápravu a přitom malý jízdní odpor. Vlastní jízdní 

dráhu tvoří kolej, sestavena ze dvou kolejnicových pásů, upevněných na podpory (pražce). 

 

Obr. 4. Součásti železničního svršku [48]  
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 Klasická konstrukce svršku má kolejový rošt uložený v kolejovém loži ze štěrku. 

Poslední dobou se více prosazuje tzv. pevná jízdní dráha, uplatňující se zejména 

u vysokorychlostních tratí na mostech a v tunelech. Kolej je zde upevněna na monolitické 

betonové desce nebo prefabrikovaných betonových deskách, tato konstrukce bývá také 

označována jako bezštěrkový svršek. 

 Železniční svršek přejímá účinky kol železničních vozidel a přenáší je postupně až na 

zemní těleso. V kolejovém roštu se roznáší zatížení od kolové síly a napětí se v jednotlivých 

částech konstrukce směrem dolů snižují. Největší napětí jsou na kontaktu kolo – kolejnice, 

která dosahují běžně hodnot 500 – 2000 MPa [48], viz obr. 5.  

  

Obr. 5. Schéma přenášení svislého namáhání v železničním svršku [48] 

2.2.4   Kolejnice 

 Nejdůležitější a nejvíce namáhanou částí železničního svršku je kolejnice. Únosnost 

kolejového svršku se odvozuje od únosnosti kolejnic. Kolejnice má zejména tyto funkce [48]: 

1. přejímá kolové síly a roznáší je na podpory 

2. vede dvojkolí v příčném směru, přenáší příčné síly 

3. tvoří hladkou jízdní dráhu a prostřednictvím adheze přejímá brzdné a rozjezdové síly 

4. na elektrizovaných tratích plní funkci zpětného napájení 

 V obecném případě jsou kolejnice namáhány svislými silami, silami vodorovnými jak 

podélnými, tak příčnými. Podstatnou složkou svislých sil je statická kolová síla, příčných sil 

vodicí síla. Toto svislé a vodorovné příčné zatížení způsobují ohybový moment v kolejnici. 

Účinek sil vyžaduje dostatečný moment setrvačnosti ke svislé i vodorovné ose profilu.  
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 Kromě sil vyvozených pohybem vozidel, vznikají také v koleji síly od teplotních změn 

a vlivem deformace železničního spodku, k namáhání kolejnice také přispívají zbytková 

napětí z výroby kolejnic, zejména z rovnání.  

 Napětí nad dotykovou plochou má tvar poloviny elipsoidu s maximální hodnotou ve 

středu dotykové plochy. Kontakt mezi kolem a kolejnicí může být jednobodový nebo 

dvoubodový. Při jednobodovém dotyku se v jednom bodě přenáší svislá kolová síla 

i vodorovná síla vodicí. Při dvoubodovém dotyku se neshodují body přenosu svislých 

a vodorovných sil [12], viz obr. 6.  

 

Obr. 6. Jedno a dvoubodový kontakt mezi kolem a kolejnicí [12] 

Kolejnice se také opotřebovává korozí a ojetím. Ojetím se opotřebovává jen hlava 

kolejnice, skládá se z výškového a bočního ojetí, ke kterému dochází ve vnějších 

kolejnicových pásech v obloucích vlivem zatěžování vozidly.  

 Bezprostřední kontakt kolejnice s kolem (extrémní podmínky v obloucích) a otázka 

velkých kontaktních namáhání, v poměrně malé dotykové ploše kolejnice s kolem vozidla, 

vyžadují řešení otázky tvrdosti a otěruvzdornosti kolejnice. Použitý materiál musí být pevný 

i pružný, odolný proti otěru i rázovým účinkům kol, musí však při tom umožnit ohyb ve 

vodorovné i svislé rovině [27].  

Tvar kolejnice 

 Do tvaru kolejnice se promítl historický vývoj. V železniční dopravě se používají 

kolejnice širokopatní, v tramvajové dopravě žlábkové nebo blokové. Dnešní širokopatní profil 

vychází z Vignolovy širokopatkové kolejnice [60]. Širokopatní kolejnice je konstruována jako 

nosník, základními částmi jsou hlava, stojina a pata, viz obr. 7. Tvar hlavy kolejnice je 

ovlivněn tvarem nákolku, který je mezinárodně určen dle norem UIC a EN. 



20 

 

Obr. 7  Širokopatní kolejnice [48] 

 Zaoblení v bočních částech hlavy je obvykle tvořeno obloukem R=13 mm. Výška 

hlavy se volí podle zkušeností, tak aby materiál zajišťoval dlouhou životnost v provozu a aby 

okolky kola vozidla se nestýkaly s upevňovacími prvky. Boční plochy hlavy jsou šikmé 

s rozšířením ve sklonu 20:1 – 40:1. Přechod hlavy do stojiny je plynulý stejně jako přechod 

stojiny do paty [60]. 

 Tvar stojiny je ovlivněn rozdělením napětí z hlavy kolejnice a jeho přenosem do paty a 

dále důvody výrobními, tj. rovnoměrným ochlazováním materiálu po vyválcování [60]. 

Tloušťka stojiny obvykle vychází z poměru výšky kolejnice H/10.  

 Pata kolejnice tvarem odpovídá přírubě nosníku. Tvar paty musí zaručit dostatečná 

rozdělení tlaků přenášených z hlavy a také stabilitu kolejnice proti svislým a vodorovným 

silám. Proto šířka paty je zhruba dvojnásobná oproti šířce hlavy kolejnice.  

 Označení profilu kolejnice se skládá z písmene (popřípadě několika písmen), které 

zkracuje původ nebo použití a čísla, udávající hmotnost jednoho metru kolejnice v kg. 

Nejpoužívanější tvary železničních kolejnic, viz tabulka 1. České dráhy pro modernizaci 

koridoru užívají většinou tvar UIC 60, S 49 a R 65. Kolejnice UIC 60 je určena pro tratě 

s vysokým provozním zatížením, na méně zatížené tratě se používají S 49 [48].  

 Podle evropských standardů EN 13 674 se kolejnice nově označují číslem, vyjadřující 

hmotnost kolejnice na 1 m délky, písmenem E a číslem vyjadřujícím označení typu kolejnice 

(série). Profil UIC 60 má nové označení 60 E1, kolejnice S 49 je označena 49 E1. Další v 

Evropě obvyklé typy jsou kolejnice 50 E4 (dříve UIC 50), 54 E1 (UIC 54), 54 E2 (UIC 54E) 

a 54 E3 (S 54) [48]. 
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Tabulka 1. Základní parametry vybraných profilů kolejnic 

Rozměr- kóta (mm) 

Typ kolejnice 

49 E1 

(S49)* 

 

 

 

54 E1 

(UIC54)* 

60 E1 

(UIC60)* 

 

60 E2 

(UIC60 E2)* 
R65 P65 

H - výška kolejnice 149 159 172 172 180 180 

B - šířka paty 125 140 150 150 150 150 

C - šířka hlavy 70 72,2 74,3 74,3 75 75 

S - tloušťka stojiny 14 16 16,5 16,5 18 18 

hmotnost (kg·m-1) 49,3 54,7 60,2 60,1 64,8 64,9 

průřezová plocha 

(cm2) 
62,92 69,77 76,7 76,5 82,64 82,65 

 

* dřívější označení dle UIC 
 

  

Materiál kolejnic 

 Kolejnicová ocel musí být vzhledem k namáhání a zatížení pevná, odolná proti 

opotřebení a přitom houževnatá. Mezi nejpoužívanější materiály proto patří uhlík-manganové 

oceli, dále se používají oceli legované Si, Cr, Mo aj. Základním kolejnicovým materiálem je 

ocel jakosti 900 A obsah C 0,6-0,8 %, nově označována jako R260 [27, 64]. 

 Jakost kolejnicové oceli je definována chemickým složením a mechanickými 

vlastnostmi. Pro mechanické vlastnosti oceli je důležitý obsah uhlíku. Uhlík zvyšuje tvrdost, 

pevnost a odolnost proti obrusu, současně však stoupá křehkost. Kolejnicové oceli používané 

v Evropě byly dříve standardizovány podle normy UIC 860, nově podle EN 13 674-1. 

 Asociace AREMA doporučila pro zvýšení otěruvzdornosti obsah uhlíku 0,4 – 0,63 %. 

Později zkoušela další zvyšování obsahu C, až při zkoušce obsahem 0,89 % se objevila 

lámavost. Obsah uhlíku byl omezen na max. 0,84 % [19]. Celkový přehled používaných 

materiálů uvádí tabulka 2. 
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Tabulka 2. Standardní kolejnicové oceli [37, 54] 

Značka oceli 

Chemické složení (hm%) 
Tvrdost 

HB 

Rm 

(MPa) 

A5 

(%) C Mn Si Cr 

UIC 700 –  

75 ČSD Vk 
0,40/0,60 0,80/1,25 0,05/0,35 – ̶ 680/830 ≥ 14 

UIC 900A – 

85 ČSD Vk 

0,60/0,80 0,80/1,30 0,10/0,50 – ̶ 880/1030 ≥ 10 

UIC 900B – 

95 ČSD Vk 
0,55/0,75 1,30/1,70 0,10/0,50 – ̶ 880/1030 ≥ 9 

R200 0,40/0,60 0,70/1,20 0,15/0,58 ≤ 0,15 200 

až 240 
≥ 680 ≥ 14 

R220 0,40/0,60 1,00/1,25 0,20/0,60 ≤ 0,15 220 

až 260 
≥ 770 ≥ 12 

R260 0,62/0,80 0,70/1,20 0,15/0,58 ≤ 0,15 260 

až 300 
≥ 880 ≥ 10 

R320Cr 0,60/0,80 0,80/1,20 0,50/1,10 0,80/1,20 320 

až 360 
≥1080 ≥ 9 

R350HT 0,72/0,80 0,70/1,20 0,15/0,58 ≤ 0,15 350 

až 390 
≥ 1175 ≥ 9 

R370CrHT 0,70/0,82 0,70/1,10 0,40/1,00 0,40/0,60 370 

až 410 
≥ 1280 ≥ 9 

R400HT 0,90/1,05 1,00/1,30 0,20/0,60 ≤0,30 400  

až 440 
≥ 1280 ≥ 9 

 Kolejnice musí splňovat deklarované mechanické vlastnosti a parametry životnosti, 

mezi které patří [15, 19, 64]: 

• tvrdost kolejnice, je závislá na mikrostruktuře úzce také souvisí s mezilamelární 

vzdáleností v perlitu. Její hodnota bývá nejčastěji určena pomocí zkoušky dle Vickerse 

(min. hodnota 280 HV), nebo dle Brinella (min. 200 HB). 

• lomová houževnatost, hodnotí odolnost kolejnice proti náhlému křehkému porušení 

(značení KIC, Kq) 

• odolnost proti kontaktně – únavovému poškození, zkouška má podobu únavového 

zkoušení, hodnotí se počet cyklů do vzniku porušení 

• odolnost proti střídavému mechanickému namáhání, charakterizována Wöhlerovou 

křivkou životnosti a mezí únavy 
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• vnitřní pnutí v kolejnicích, rozložení vnitřních napětí je významným parametrem 

životnosti. K hodnocení se používají ultrazvuková metoda, metoda tenzometrických 

růžic a Sachsova metoda.  

2.3   Zvyšování užitných vlastností kolejnic 

 Zvyšování provozní únosnosti kolejových svršků vychází ze dvou hlavních kritérií. 

V první řadě zlepšená odolnost proti opotřebení, v systému kolo – kolejnice vystupuje 

zejména abraze a kontaktně – únavové namáhání, ale také požadavek dobré svařitelnosti. 

Proto není preferováno ovlivnění jakosti zvýšením obsahu uhlíku, ale uplatňuje se 

mikrolegování nebo tepelné zpracování s cílem ovlivnit strukturu lamelárního perlitu [54]. 

 Vývoj kolejnicových materiálů lze v současnosti rozdělit do následujících směrů: 

a) perlitické oceli mikrolegované 

b) kolejnice na bázi bainitické struktury 

c) tepelné zpracování kolejnic 

2.3.1   Mikrolegované perlitické oceli 

 U kolejnicové oceli je perlit velice vhodná struktura, protože v sobě spojuje schopnosti 

odolávat vysokému kontaktnímu namáhání s vysokou odolností proti únavě. Tato struktura 

vzniká v průběhu ochlazování po válcování, přeměnou austenitu na perlitickou strukturu. 

Odolnost proti opotřebení je dána zejména lamelami cementitu [25].  

Základní pevnostní a plastické vlastnosti lze ovlivnit mikrostrukturními faktory perlitu [19]: 

• mezilamelární vzdálenost, tento faktor je ovlivněn rychlostí ochlazování a legujícími 

prvky. Pevnost a mez kluzu rostou s klesající mezilamelární vzdáleností, viz obr. 8.  

• velikost výchozího austenitického zrna, ovlivňuje především plastické vlastnosti. 

Jemné zrno zvyšuje vrubovou houževnatost i lomovou houževnatost. 

• zpevnění perlitické matrice, legující prvky zpevňují matrici substitučně nebo 

precipitačně. 
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Obr. 8. Závislost mechanických vlastností na mezilamelární vzdálenosti [15, 19, 41] 

Vliv legujících prvků [15, 23, 24, 37, 41]: 

Mangan Mn, rozšiřuje oblast austenitu, má malou difuzní rychlost. Ve slitinách Fe-Mn-C je 

část manganu rozpuštěna v základní kovové matrici a část tvoří podvojný karbid (Fe,Mn)3C. 

Mangan zvyšuje rozpustnost uhlíku v austenitu, také ovlivňuje tepelné zpracování ocelí. Se 

stoupajícím obsahem se zpomaluje transformace austenitu v perlitické a bainitické oblasti. 

ARA křivky se posouvají doprava, takže se zvyšuje prokalitelnost. Je obsažen v ocelích jako 

základní dezoxidační přísada. V nízkolegovaných ocelích bývá obsah obvykle do 2 %, 

v austenitických ocelích až přes 12 %. Manganové oceli jsou citlivé na zhrubnutí zrna, při 

tepelném zpracování je nutno dodržovat austenitizační teplotu. Používá se často v kombinaci s 

jinými prvky, protože je laciný a dostupný. Při legování oceli manganem je nutno počítat s 

jeho velkým sklonem k odměšování a malou difuzní rychlostí. Mangan zvyšuje mez kluzu 

i pevnost v tahu, aniž zhoršuje plasticitu (tažnost, kontrakci), zlepšuje svařitelnost oceli za 

studena, zvětšuje odolnost oceli proti opotřebení, zvětšuje součinitel teplotní roztažnosti 

a zmenšuje tepelnou vodivost.  

Křemík Si, je silně feritotvorným prvkem. Rozpustnost v α-železe je vysoká, s rostoucí 

teplotou vzrůstá. Podobně jako Mn je dezoxidačním prvkem, do obsahu 0,5 % se nepovažuje 

za leguru, ale za dezoxidační přísadu. Všeobecně se přísada projevuje tak, že netvoří v ocelích 

karbidy, ale rozpouští se ve feritu. Křemík zhoršuje (zejména při obsahu vyšším než 1 %) 

svařitelnost ocelí, podporuje růst zrna při vyšších teplotách a zmenšuje kritickou rychlost 

ochlazování. Zvětšuje pevnost v tahu, tvrdost, zvětšuje permeabilitu, hysterezní ztráty a sklon 

k magnetickému stárnutí, zmenšuje elektrickou a tepelnou vodivost. 
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Chrom Cr, patří do skupiny feritotvorných prvků, tvoří karbidy, jež zvyšují odolnost proti 

opotřebení. V ternárních slitinách Fe-Cr-C se část chromu rozpustí v základní kovové matrici 

a část tvoří s uhlíkem karbidy. Při nízkém obsahu se tvoří směsný karbid (Fe,Cr)3C, 

označovaný jako KC nebo M3C. S rostoucím obsahem chromu se postupně objevuje 

(Fe,Cr)7C3 (karbid K2), později karbid K1. Nejvyšší tvrdost má karbid K2. Dále chrom 

zvyšuje teplotu A1, takže chromové oceli jsou odolné proti popouštění. Cr přispívá ke zvýšení 

pevnosti zjemněním perlitu, zároveň zpevňuje cementit v perlitu a tím zvyšuje 

otěruvzdornost, zvyšuje i korozní odolnost. Chromové oceli jsou kalitelné na vzduchu 

i v oleji. U nízkolegovaných ocelí se využívá vlivu chromu na zvýšení prokalitelnosti. Cr je 

nejčastější přísadou nízkolegovaných ocelí, protože je relativně levný a příznivě ovlivňuje 

mechanické vlastnosti. 

Nikl Ni, patří mezi austenitotvorné prvky. Snižuje rozpustnost uhlíku v austenitu, posunuje 

polohu eutektoidního bodu doleva a tím má perlit menší obsah uhlíku. V ternární soustavě Fe-

C-Ni netvoří nikl samostatný karbid, takže je úplně rozpuštěn v základní matrici. Způsobuje 

značné zvýšení vrubové houževnatosti i při nízkých teplotách, zvyšuje pevnost (méně než Mn 

a Si). Dále Ni zvyšuje odolnost proti korozi, při tepelném zpracování zvyšuje prokalitelnost 

(méně než Mn a Cr). V normalizačně žíhaných ocelích zjemňuje perlit. Jako legura je 

poměrně drahý, takže se používá pro ocele se zvýšenou houževnatostí.  

Kobalt Co, nevytváří karbidy. Zvyšuje transformační energii perlitu, což vede k jeho 

zpevnění, při vyšších teplotách zabraňuje růstu zrn. Působí příznivě na pevnostní 

charakteristiky oceli, zvyšuje: tvrdost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti vyšším 

teplotám a korozi, elektrickou vodivost a magnetické vlastnosti. 

Molybden Mo, patří mezi feritotvorné prvky. Posouvá rovnovážný transformační bod 

perlitické přeměny, rovněž patří mezi karbidotvorné prvky. Mo také snižuje začátek a konec 

martenzitické přeměny. Zvyšuje pevnostní charakteristiky ocelí, zlepšuje prokalitelnost. 

Používá se převážně ve spojení s Cr, Ni a Mn. 

Vanad V, má neomezenou rozpustnost v železe a patří mezi feritotvorné prvky. Ve slitinách 

s uhlíkem vytváří tuhý roztok a komplexní karbidy. Karbidy vanadu mají vysokou teplotu 

tavení a působí na tvorbu zárodků při tuhnutí oceli, takové oceli mají jemné zrno. Vliv vanadu 

na mechanické vlastnosti závisí značně na kalící teplotě. Vanad zvyšuje mez kluzu a mez 

pevnosti, tepelnou odolnost, příznivě ovlivňuje úroveň lomové houževnatosti. Přísada vanadu 

se obvykle kombinuje s jinými legovacími prvky. V ocelích na zušlechťování bývá obsah 

vanadu asi 0,1 %. Vyšší obsah V mají žárupevné oceli a oceli odolné proti vodíkové korozi. 
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Niob Nb, tvoří s uhlíkem karbid NbC. Pokud je v oceli rozpuštěn současně i dusík, tvoří se 

karbonitrid Nbx(N,C)y. Rozpustnost karbonitridů v austenitu závisí na obsahu niobu, uhlíku 

a dusíku. Po precipitačním vytvrzování (mezi 500 až 600 °C) niob podstatně zvyšuje mez 

kluzu. Po tepelném zpracování se niob váže jako karbonitrid, pouze malá část zůstává 

rozpuštěna ve feritu, jehož pevnost nepatrně zvyšuje. Optimální množství Nb se pohybuje 

mezi 0,02 až 0,06 %. 

Titan Ti, feritotvorný prvek. Tvoří v ocelích stabilní karbid, nitrid nebo karbonitrid. Ocel 

vytvrzuje v důsledku tvorby precipitátů podobně jako niob, také zjemňuje zrno. Následkem 

své vysoké afinity ke kyslíku působí dezoxidačně. Obsah Ti se pohybuje nejčastěji okolo 

0,08 %. Při obsahu 0,02 % se tvoří především nitrid, který zjemňuje zrno, jeho vytvrzovací 

účinek je však slabý. 

Bor B, se ve slitinách projevuje v mnoha případech jako uhlík. V tuhých roztocích α a γ je 

velmi málo rozpustný. S uhlíkem vytváří karbid boru. Prodlužuje začátek austenitické 

transformace, tím zvyšuje prokalitelnost. Vliv B na zvýšení prokalitelnosti ocelí je mnohem 

vyšší, cca 100krát, než u ostatních prvků (Ni, Mn, Cr, Mo). Podle zkoušek je B účinný pouze 

v měkkých ocelích. V ocelích s vyšším obsahem uhlíku se prokalitelnost nezvyšuje. 

Wolfram W, paří mezi feritotvorné prvky a karbidotvorné prvky. Zužuje oblast austenitu tím, 

že zvyšuje bod A3 a snižuje bod A4. U nízkolegovaných ocelí je rozpuštěn v cementitu, při 

vyšším obsahu tvoří samostatné karbidy. Prokalitelnost wolframových ocelí závisí na 

austenitizační teplotě, protože ji zvyšuje pouze wolfram rozpuštěný v austenitu. Wolfram 

zjemňuje lamely perlitu, tím zvyšuje pevnost. Používá se jako legura u žárupevných ocelí. 

Hliník Al, je silně feritotvorným prvkem. Tato vlastnost Al způsobuje značné rozšíření 

feritické oblasti. Zvyšuje teplotu zhrubnutí zrna a tím udržuje jemnozrnnou strukturu.  

 Příkladem mikrolegovaných ocelí jsou zejména R260Mn, kde je obsah Mn 1,3 – 1,7 % 

a dále ocel R320Cr s obsahem Cr 0,8 – 1,2 % a V max. 0,18 %. 

2.3.2   Kolejnice na bázi bainitické struktury 

 Současným trendem je dosažení vysoké pevnosti a tvrdosti, ale zároveň i odolnosti 

proti křehkým lomům za nízkých teplot. Perlitické oceli nebyly vhodné pro plnění těchto 

požadavků zejména těžkotonážní dopravy. Východiskem pro další vývoj byly oceli 

s bainitickou strukturou, u nichž lze dosáhnout pevnosti až 1400 MPa, aniž se projeví snížení 

lomové houževnatosti [21, 74]. Již dlouhá léta se používaly bainitické oceli pro výrobu 

součástí vyžadující vysokou pevnost a houževnatost, např. tlakové nádoby jaderných reaktorů, 

válcované plechy, tažené trubky, oceli ke kování, bainitická ocel na odlitky, apod.   
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Bainit vzniká při bainitické transformaci austenitu. Tato přeměna je považována za 

reakci smíšené povahy, za přechod mezi difúzní perlitickou přeměnou a bezdifúzní 

martenzitickou transformací. Tato přeměna má některé znaky perlitické přeměny a jinými 

znaky se podobá martenzitické přeměně. Podobně jako u perlitické přeměny je výsledný 

produkt směs feritu a karbidů a tvorba bainitu se uskutečňuje jak izotermicky tak 

anizotermicky. Bainitická přeměna probíhá při středně velkém podchlazení austenitu při 

teplotách asi pod 550 °C. Bainit je definován jako nerovnovážná nelamelární feriticko-

karbidická směs [24]. 

Rozdílně proti perlitické přeměně bainitická vyžaduje přechlazení austenitu 

a aktivační energie růstu je poměrně pomalá. Následkem difuze uhlíku je růst bainitu 

pomalejší než martenzitu [35]. 

 

Obr. 9. Struktura horního a dolního bainitu [35] 

Bainitický ferit má Widmanstättenovu morfologii. Za aktivní zárodek se považuje 

ferit. Mechanizmus tvorby bainitu a jeho morfologie se mění s teplotou přeměny a 

s chemickým složením austenitu. Horní bainit, který vzniká při teplotě nad 350 °C, a strukturu 

tvoří hrubé jehlice bainitického feritu s částicemi cementitu na jejich povrch. Dolní bainit, 

který vzniká při teplotě pod 350 °C, struktura obsahuje tenké desky bainitického feritu 

s velkým množstvím karbidů uvnitř desek. Výsledné mechanické vlastnosti jsou ovlivněny 

velikostí desek (jehlic) bainitického feritu, disperzí karbidických částic, hustotou dislokací 

v bainitickém feritu a jeho přesyceností uhlíkem.  

Při nižších teplotách vzniku se snižuje tloušťka částic bainitického feritu, vzrůstá 

hustota dislokací i koncentrace uhlíku v tuhém roztoku, tím dochází k růstu pevnosti 

a tvrdosti bainitu [35]. 

Bainitická ocel pro komerční využití má obvykle následující chemické složení: 0,1-

0,4 % C, 0,3-0,9 % Mn, 0,2-0,3 % Si, dalšími legujícími prvky jsou Ni, Cr, Mo, V a B. 

Existují různé druhy bainitických ocelí. Oceli úspěšně odzkoušené v kolejové dopravě uvádí 

následující tabulka 3. 
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Tabulka 3.  Chemické složení provozně zkoušených bainitických ocelí [18] 

Typ oceli Chemické složení (hm. %) 

C Mn Si Cr Mo ostatní 

Low-carbon 

bainite 

0,055 3,95 0,22 0,11 0,01 Nb 0,08 

Medium-

carbon bainite 

0,3 0,66 0,43 3,15 0,01  

SiCrMo – 

Bainite 1400 

0,3 0,7 1,0 3 0,2  

SiCrMoV 0,4 0,7 1,4 1,2 0,8 V 0,08 

Lo8CrNiMo 0,11-0,15 0,5-0,8 max. 0,5 1,6-2,0 0,4-0,5 Ni 2,6-3,0 

 Při srovnání s perlitickou strukturou vykazují bainitické oceli vyšší pevnost v tahu 

1200 až 1400 MPa (při zachování vysokého poměru Rp0,2/Rm), výrazně vyšší houževnatost, 

hodnota nárazové práce 2x až 4x vyšší (zejména pro teploty pod 0 °C), v oblasti tažnosti a 

kontrakce vykazují lepší nebo srovnatelné hodnoty, viz obr. 10. Podrobnější srovnání lze 

nalézt v literatuře [15, 18, 19, 21, 31, 40, 54, 72]. 

 

Obr. 10. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti, srovnání perlitické a bainitické oceli [31] 

 Ovšem problémem je otěruvzdornost bainitických kolejnicových ocelí, ta je obecně 

nižší než u perlitických ocelí. Důvodem je, že struktura se skládá z částeček karbidu jemně 

rozptýlených skrz matrici jemné feritické struktury. Při provozu kola po bainitické kolejnici 
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způsobí karbid odlupování částeček z feritické matrice. Toto zrychlené opotřebení odstraní 

únavou poškozenou vrstvu povrchu hlavy kolejnice. Nicméně bainitické oceli vhodného 

chemického složení (nižší obsahy C, zvýšení obsahu Cr) a vhodně termomechanicky 

zpracované jsou považovány za materiály použitelné pro kolejnice na velké zatížení [18]. 

Příkladem takové oceli je např. Dobain® MP380 výrobce voestalpine Schienen GmbH, pro 

kterou byl vyvinut nový způsob tepelného zpracování [25]. 

 Závěrem lze říci, že bainitické oceli mají své využití na rovných úsecích a úsecích se 

zvýšeným provozním zatížením anebo v prostředí nižší venkovní teploty [15, 25, 40]. 

Ve studii společnosti Nippon Steel Corporation lze vidět úspěšnou aplikaci bainitických ocelí 

v železničních křižovatkách, výhybkách a přejezdech [18].  

2.3.3   Tepelné zpracování kolejnic 

 Tepelné zpracování se stále více využívá v těžkém průmyslu. Hlavní výhodou této 

metody je dosažení požadovaných materiálových a mechanických vlastností bez potřeby 

zvýšení obsahu legujících prvků [20]. Spočívá v cílevědomém využití fázových a strukturních 

přeměn za účelem získání požadovaných vlastností. Změny struktury a vlastností oceli lze 

dosáhnout změnami teploty, resp. rychlostí ochlazování [24]. Cílem tepelného zpracování je 

zvýšení pevnosti, zvýšení tvrdosti a tím otěruvzdornosti kolejnice.  

 V případě kolejnic se aplikuje zrychlené ochlazování, aby se dosáhlo jemnější 

perlitické struktury. Vznik martenzitické struktury je nežádoucí. V mnoha případech je 

zrychlené ochlazování použito jen v oblasti hlavy kolejnice. Důvodem je zvýšení tvrdosti na 

pojezdové ploše a tím pádem snížení opotřebení (obrusu) hlavy kolejnice. Takto zpracované 

kolejnice se začaly označovat jako HH rails (head hardened) [42].  

Průkopníky v oblasti HH kolejnic byly v Japonsku, Nippon Steel. Yoshitake [73] 

popisuje vývoj a zkušenosti tepelného zpracování hlav v 80. letech. Zkoušeli různé způsoby 

ochlazování a podle výsledků dali přednost chlazení vzduchem [73]. 

V současné době je výroba HH kolejnic (kalená hlava) běžná. Dosahované tvrdosti 

320 až 400 HB. Také český výrobce TŽ rozvíjí tuto možnost a připravuje malé provozní 

zařízení na chlazení hlav stlačeným vzduchem [26, 49].  

Tepelné zpracování lze dělit dle několika hledisek, např.: 

a) dle rozsahu 

• celoobjemové tepelné zpracování kolejnice 

• částečné tepelné zpracování, např. jen hlavy kolejnice 

b) dle toku materiálu  

• in-line, tj. přímo po doválcování 

• off-line, jako samostatná operace po opětovném ohřevu 
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Jelikož náklady na toto zpracování jsou dle literatury asi 1/10 celkových výrobních 

nákladů, rozvíjí se tepelné zpracování přímo po válcování, tedy za využití tepelného obsahu 

kolejnice. Tento způsob je levnější, zkracuje cyklus výroby, má dobrou stabilitu dosažených 

mechanických vlastností [35, 63]. 

 U in-line způsobu tepelné zpracování následuje po tváření, doválcovací teplota je v 

rozmezí 950 – 1050 °C. Místo volného ochlazování po tváření se buď ihned anebo po 

dorovnávacím ohřevu aplikuje zrychlené ochlazování hlavy, zejména v intervalu 

transformační přeměny austenit – perlit (cca 750 – 550 °C). Zjemňuje se struktura oceli a tím 

se příznivě ovlivňují mechanické vlastnosti (tvrdost, otěruvzdornost, mez únavy, tažnost, aj.).  

 Různé způsoby chlazení, podle použití chladícího média: 

a) vodou (lázeň nebo tryska); např. výrobce voestalpine AG (Rakousko) využívá kalení hlav 

kolejnice ve vodní lázni, resp. kalení polymerem. Toto zařízení je instalováno in–line za 

válcovací tratí. Hotová kolejnice se otočí a ochladí se hlava ve vodní lázni. Chlazení 

probíhá krátkodobě, poté následuje volné ochlazování na vzduchu. Dosahovaná tvrdost na 

hlavě kolejnice 350-390 HB. Naopak Bethlehem Steel Corp. (USA) používá vodní trysky. 

Zařízení je umístěno za hotovní stolicí, kde je hlava ostřikována vodou. Následuje pomalé 

chlazení v izolačních boxech. 

b) vzduchem (ventilátor, tryska – stlačený vzduch); chlazení vzduchem využívají ve firmě 

Fukuyama Works, JFE Steel (Japonsko). Již od r. 1992 ochlazují hlavy tryskami 

stlačeným vzduchem, tvrdost hlavy až 340 HB. Také evropský producent Thyssen 

(Německo) využíval chlazení stlačeným vzduchem, tvrdost hlavy 320 HB. Indická firma 

Rahee Industries navrhla a využívá sekvenční chlazení stlačeným vzduchem. Dosahují 

tvrdosti hlavy až 350 HB. 

c) v olejové lázni; dnes se již pro kolejnice používá minimálně (větší využití pro kalení 

pružin aj.). Chlazení probíhá podobně jako ve vodě, avšak s menší ochlazovací rychlostí 

(způsobeno větší viskozitou oleje, menší měrnou tepelnou kapacitou). Např. firma Nippon 

Steel (Japonsko) použila tento systém při výrobě kolejnic pro vysokorychlostní magistrálu 

v Rusku. Kolejnice byly nejprve kaleny v olejové lázni s teplotou oleje cca 70 °C, pak 

následovalo popouštění [6]. Tento způsob se donedávna využíval také v NKMK (Rusko).  

d) chlazení dvousložkovou směsí; v literatuře se také objevuje možnost chlazení 

parovzdušnou a vodovzdušnou směsí. Výhodou je lepší řízení ochlazovací rychlosti, 

zmenšení přechlazení povrchu hlavy a dále zmenšení rozdílu tvrdosti mezi povrchem 

a středem hlavy. V posledních letech se tento způsob stále více prosazuje např. ocelářské 

firmy v Rusku, Ukrajině, Číně a Austrálii. 
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e) v solné lázni; roztavené solné lázně se vyznačují plynulým ochlazováním, tzn. vysoká 

rychlost ochlazování na začátku kalení a později zmenšení rychlosti ochlazování zejména 

v oblasti martenzitické přeměny. Další předností je menší deformace součástí po zakalení. 

Nevýhodou je naopak ekologická závadnost a vyšší cena ve srovnání s olejem. Používá se 

výjimečně pro speciální ocele [73]. 

 V současnosti je evropským i světovým trendem zejména oblast tepelného zpracování 

kolejnic. Literatura, výzkum i nové patenty se zaměřují na tuto aplikaci [14, 16, 33, 45, 49]. 

Ovladatelnost procesu ochlazování je klíčový aspekt pro dosažení požadovaných vlastností 

[20]. Z toho vyplývá důraz na znalost teplotního pole kolejnice, znalost okrajových podmínek 

při ochlazování (součinitel přestupu tepla, teplota média), množství chladícího média, rychlost 

ochlazování, aj. Navíc je zapotřebí znalosti kinetiky fázových přeměn pro danou ocel, tuto 

kinetiku nejlépe popisují transformační ARA diagramy [28, 29]. Přiměřená intenzita chlazení 

a doba chlazení jsou zvolené s ohledem na ARA diagramy dané oceli [20].  

2.4   Výrobci kolejnic 

Třinecké železárny, TŽ, a.s. 

Kolejnice již koncem 19. století patřily v Třineckých železárnách mezi základní 

výrobky. Jejich výroba se započala již v roce 1878. Rozvoj výstavby železnic v celé Evropě 

vyžadoval nejen vyšší potřebu kolejnic, ale také jejich vyšší kvalitu, hmotnost a délku. 

Třinecké železárny již tehdy zareagovaly pružně a nová válcovací trať dokázala v roce 1899 

vyrobit 14 000 tun kolejnic. Od počátku výroby TŽ vyrobily přes 13 mil. tun kolejnic [26]. Po 

četných rekonstrukcích a modernizacích jsou dnes TŽ schopny produkovat kolejnice až 

o hmotnosti 75 kg·m-1 a délce až 75 m. Sortiment zahrnuje 20 typů profilů.  

Drtivá většina produkce kolejnic míří do zahraničí, za rok 2017 se jednalo o 84% 

produkce. Kolejnice TŽ exportují zejména do zemí EU a dále do států severní Ameriky, část 

také do Asie a Afriky [65], podrobnější přehled produkce a podílu exportu ukazuje obr. 11. 

V tuzemsku jsou TŽ jediným výrobcem železničních kolejnic, proto jsou hlavním 

dodavatelem pro ČD. Kolejnice jsou používány hlavně pro modernizaci stávajících 

železničních koridorů (provozní rychlost do 160 km·h-1). Avšak pro více namáhané části 

používají ČD kolejnicové oceli R350HT od dodavatele voestalpine Schienen, Tata Steel 

anebo ArcelorMittal.  
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Obr. 11. Celkový prodej dlouhých výrobků v letech 2015-2017 [65] 

Kolejnice se vyrábí v tzv. uzavřeném technologickém cyklu. tj. vysoká pec, 

konvertorová ocelárna, zařízení pro plynulé odlévání oceli a válcovna. Výrobní provozy 

společnosti TŽ a.s. zahrnují komplexní cyklus od výroby koksu, až po finální za tepla 

válcovány ocelový produkt. Provoz koksochemická výroba je tvořena dvěma koksárenskými 

bateriemi. Vyrobený koks je používán ve vlastních vysokých pecích spolu s rudnou vsázkou 

připravenou ve dvou aglomeracích. Vyrobené surové železo zpracovává kyslíkokonvertorová 

ocelárna vybavená kompletní pánvovou metalurgií a dvěma zařízeními pro plynule odléváni 

oceli – blokovým a sochorovým. Ocel je vyráběna také v elektroocelárně. Bloky, sochory a 

ingoty z oceláren tvoří vsázku pro provozy válcoven v Třinci – válcovnu předvalků a hrubých 

profilů, střední trať, válcovnu drátu a jemných profilů a také pro válcovnu trub v Ostravě. 

Blokovna byla modernizována v létě r. 2017. Blokové schéma materiálových toků a 

technologie je uvedeno na obr. 12. Doprovodné produkty, které vznikají v hutní výrobě, 

zpracovává provoz druhotných surovin na umělé kamenivo a další stavební materiál [8, 37,].  

Kolejnice jsou válcovány z předlitků 300 x 350 mm, tím je zaručen vysoký stupeň 

protváření. Válcování kolejnice probíhá na vratné trati, tvoří ji 4 duo stolice o průměru válců 

880-900 mm, uspořádaných v otevřeném pořadí. K válcování kolejnic slouží druhá, třetí a 

čtvrtá stolice, kterými prochází provalek postupně 7 až 9 průchody. Pro zabezpečení 

povrchové kvality je na vstupu do jednotlivých kalibrů instalován vysokotlaký ostřik okují. 

Předepsaná válcovací teplota je průběžně kontrolována a zaznamenávána. Za poslední stolicí 

je umístěno měření rozměrů kolejnice za tepla. Kontrola povrchu se provádí pomocí tří HD 

kamer. Ražené kolejnice se odsunují na chladicí lože. Při odsunu na chladicí lože se provádí 

předohyb pro minimalizaci zbytkových napětí uvnitř kolejnice. 
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V roce 2011 došlo k úpravě volného chlazení na chladicím loži zvýšením aerace. 

V roce 2014 bylo zavedeno intenzivnější ochlazování temena hlavy kolejnice vzduchem. 

Následně od roku 2015 se pracuje na zařízení na tepelné zpracování hlav kolejnic stlačeným 

vzduchem [37, 49]. Po vychlazení vývalku pod 65 °C se provádí rovnání kolejnic [37].  

Dosažení požadavků jak po stránce materiálových vlastností, tak dodržení 

geometrických parametrů je zabezpečováno systémem zkoušení a měření s následnou 

přejímkou. Po ultrazvukové kontrole a kontrole povrchových vad, jsou kolejnice dále 

podrobeny zkouškám v nezávislé mechanické zkušebně, tj. zkoušení mechanických vlastností, 

makro a mikroskopické vyhodnocení, proměřování profilu kolejnice a kontrole povrchu. Na 

základě požadavku zákazníka je možné provádět i další zkoušky (Baumannův otisk, zkoušku 

tvrdosti, obsah kyslíku, oduhličení atd.) Jednotlivé výsledky a hodnoty jsou dokumentovány 

a atestovány. Celý výrobní proces je certifikován systémem jakosti podle ISO 9001 [8].  

 

Obr. 12. Schéma výrobního toku v TŽ [65]  

 



34 

voestalpine Schienen GmbH (Rakousko) 

 Nejvýznamnější výrobce kolejnic v Evropě. Historie výroby kolejnic sahá až do roku 

1837. Modernizací v roce 1990 jako první v Evropě zavedli výrobu kolejnic s kalenou hlavou 

(HSH rails) a také jako první na světě dokázali vyrábět kolejnice délky 120 m. V současnosti 

nabízí 40 druhů profilů v max. délce 120 m, roční kapacita závodu v Donawitz je přes 

520 000 tun.  

Válcovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006 na tzv. UFR trať (ultra-flexible 

rail mill). Pro dosažení vyšších užitných vlastností zavedla firma výrobu HSH (head special 

hardened) kolejnice. Zařízení pro tepelné zpracování bylo rekonstruováno v roce 2009. V roce 

2014 firma postavila nové „průkopnické“ svařovací centrum (Competence Center Welding).  

 Zrychlené ochlazování je prováděno přímo z doválcovací teploty ponořením hlavy 

do vodního roztoku polymeru. Po zakalení hlavy následuje volné chlazení na chladícím loži, 

viz obr. 13 a obr. 14. Při daném chemickém složení dosahují v hlavě kolejnic jemné perlitické 

struktury s mezilamelární vzdálenosti 100 nm. Tvrdost hlavy se pohybuje v rozmezí 350 – 

390 HB při mezi pevnosti v tahu 1200 MPa. 

 

Obr. 13. Schéma zařízení pro tepelné zpracování kolejnic voestalpine Schienen [33, 69] 

1. Kolejnice  2. Válečkový dopravník  3. Manipulační rameno  4. Polohovací ramena  

5. Kalicí lázeň  6. Chladicí lože   



35 

 

Obr. 14. Tepelné zpracování kolejnic voestalpine Schienen [68] 

 

TSTG Schienen (Německo), voestalpine group 

 Firma vyráběla kolejnice již od roku 1894 v závodech v Duisburgu a Essenu. 

Maximální délka vyráběných kolejnic byla 120 m, svařované pak mohly mít délku až 360 m. 

Vyráběli kolejnice z C-Mn oceli kalené a s bainitickou strukturou, tvrdost na hlavě kolejnice 

v rozsahu 200 – 330 HB. Tepelné zpracování bylo řešeno off-line, hlava kolejnice byla 

ochlazována vzduchovými tryskami. V roce 2001 se firma stala součástí voestalpine group. 

Nakonec však byla výroba ukončena v roce 2013.  

Tata Steel group  

 Tata Steel je mezinárodní společnost, která působí ve 26 zemích světa. V evropském 

sektoru ocelářství patří mezi největší. Pod tuto společnost spadá také válcovna Hayange ve 

Francii (dříve British Steel či Corus), kde se vyráběly kolejnice pro francouzské dráhy TGV. 

Vyrábějí zde tepelně zpracované kolejnice o délce až 108 m. Za hotovní stolicí je umístěna 

indukční pec pro ohřev na 950 °C a poté je kolejnice (zejména hlava) chlazena stlačeným 

vzduchem, dosahovaná tvrdost až 390 HB. V nabídce mají také bainitické oceli [37]. Druhou 

válcovnou je Scunthorpe Steelworks v Anglii. Nabízí široký rozsah profilů a velikostí od 

10 kg·m-1 do 75 kg·m-1. Svařované kolejnice dosahují délky až 220 m.  
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Novinkou z roku 2016 je úprava kolejnice Zinoco, kdy povrch spodní části kolejnice 

je pozinkován kvůli vyšší ochraně před korozí. Firma (původně Corus) se také zabývá 

vývojem Silent Track, tzv. tichých kolejnic. Na kolejnici byl navržen speciální tlumič, který 

redukuje hluk způsobený provozem kolejových vozidel, viz obr. 15.  

 

 

Obr. 15. Systém Silent Track (Corus – Tata steel) [4] 

ArcelorMittal Group 

 ArcelorMittal group je světovým lídrem v oblasti hutnictví a ocelářství. Nabízí širokou 

škálu ocelářských výrobků včetně kolejnic. Pod značku AM patří celkem 5 závodů 

vyrábějících kolejnice: Gijón (Španělsko), Dąbrowa Górnizcna (Polsko), Huta Krolewska 

(Polsko), Steelton (USA) a Rodange (Lucembursko), zde jen jeřábové kolejnice. 

 Gijón (Španělsko), dříve Aceralia, dodává kolejnice pro vysokorychlostní tratě 

ve Španělsku, dále exportují do Brazílie a Turecka. Válcovací trať umožňuje výrobu mnoha 

profilů v rozsahu 40 – 73 kg·m-1 o délce až 90 m. Používají uhlíkové oceli a vyvinuli také 

perlitickou mikrolegovanou ocel (Nb, V, Cr). Na konci r. 2011 modernizovali válcovací trať, 

která zahrnuje také linku pro kalení hlav pro dosažení tvrdostí přes 380 HB. Ochlazování je 

zajišťováno vodními tryskami.  

 Dąbrowa Górnizcna (Polsko), historie výroby se datuje do roku 1976. Dnes již tradiční 

výrobce železničních a tramvajových kolejnic. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

závodu, díky tomu se rozšířil výrobní sortiment. Nabízí kolejnice délky 30 - 120 m, 14 druhů 

profilů. Kolejnice tepelně nezpracovávají, po vyválcování volně chladnou na vzduchu.  
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 Huta Królewska (Polsko), tradiční ocelářský výrobce. Vyrábí se zde zejména 

tramvajové, jeřábové kolejnice, omezeně železniční kolejnice. Nabízí 14 profilů železničního 

typu z nízkolegovaných perlitických ocelí. 

 Steelton (USA), historie výroby kolejnic sahá do roku 1868, nyní patří mezi jediné tři 

výrobce kolejnic na americkém kontinentu. Nabízí širokou škálu profilů max. délky 100 m. 

Za hotovní stolicí je umístěno in-line zařízení na tepelné zpracování. Hlava kolejnice je 

ochlazována vzduchovými tryskami. Tímto způsobem dosahují tvrdostí přes 380 HB. Od roku 

2012 vyrábí také AHH kolejnice (advanced head hardened), zde dosahují tvrdosti 400 HB. 

AFERPI (Itálie), dříve Lucchini Group 

 V roce 2009 rekonstruovaný závod v Piombino vyrábí nesvařované kolejnice v délce 

až 108 m, nabízených profilů je 25 (27–75 kg·m-1). Profily typu UIC 60 nabízí svařované 

v délce max. 144 m. Roční kapacita závodů přesahuje 300 000 tun za rok. Používají výhradně 

uhlíkové a legované oceli, kolejnice jsou bez tepelného zpracování. Vyvinuli vlastní typ 

kolejnicové oceli Phalesia 110 [57]. 

Azovstal, Mariupol (Ukrajina) 

 Patří mezi dva největší ukrajinské metalurgické komplexy (vysoké pece, ocelárna, 

válcovací tratě). Výroba kolejnic počala roku 1952, dnes vyrábí tepelně zpracované kolejnice 

různých profilů. Ohřev před kalením probíhá indukčně, chladí se vodovzdušnou směsí. Tato 

metoda umožňuje dosahovat tvrdostí 302-388 HB. Roční kapacita tratě je 285 000 tun za rok. 

Jindal Steel & Power (Indie),  

Univerzální válcovací stolice má roční kapacitu až 750 000 tun. Hotové kolejnice 

dosahují délky 120 m a dále se tepelně nezpracovávají. Za válcovnou je umístěn komplex, 

kde vyrobené kolejnice svařují na délku 240 m nebo 480 m. Válcovna vyrábí tyto profily: 

UIC 60, IRS 52, UIC 54 E a UIC 54. 

Nippon Steel & Sumitomo Metal (Japonsko) 

 Výroba byla započata již v roce 1901. Objem výroby dnes dosahuje až 75 % japonské 

produkce kolejnic, polovina je určena na export. V roce 1997 proběhla rekonstrukce válcovací 

tratě s cílem splnit požadavky pro vysokorychlostní tratě Shinkansen. Výroba zahrnuje široký 

rozsah profilů a druhů oceli. V roce 2014 došlo k úpravám ve výrobě tak, aby maximální 

délka kolejnice mohla být až 150 m. Pro dosažení vysokých tvrdostí firma vyvinula 

technologii tepelného zpracování DHH (deep head hardened). Zařízení je typu in-line, které je 

umístěno ihned za dělicím zařízením, viz obr. 16. Hlava je ochlazována z doválcovací teploty 

stlačeným vzduchem, výsledná tvrdost hlavy 300 – 405 HB. 
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Obr. 16. Schéma výrobního procesu Nippon steel [43] 

Rocky Mountain Steel (USA), dnes Evraz 

 Válcovací trať má kapacitu 520 000 tun ročně. Nabízí standardní a také tepelně 

zpracované kolejnice z uhlíkové a mikrolegované oceli. Pro tepelné zpracování slouží 

technologie DHH, kolejnice se po doválcování ochlazuje stlačeným vzduchem, dosahovaná 

tvrdost 320-380 HB. 

Steel Dynamics, Columbia City (USA) 

 Vyrábí kolejnice dle specifikace AREMA 115 RE, 136 RE a 141 RE o délce až 95 m, 

roční kapacita 300 000 tun. V blízkosti tratě je také umístěn svařovací komplex.  

Bhilai Steel Plant (Indie) 

 Vyrábí kolejnice z uhlíkové a mikrolegované oceli (V) o délce až 130 m, s možností 

svařování do délky až 260 m. Roční kapacita tratě je 750 000 tun. Bhilai je jediným 

dodavatelem pro indické železnice.  

Baotou Iron & Steel group (Čína) 

Za rok 2010 největší producent kolejnic na světě 1,3 mil tun. Moderní univerzální 

válcovací trať umožňuje výrobu širokého rozsahu kolejnice, asijské, evropské i americké 

standardy. Zde se také vyrábí 100 m kolejnice pro čínské VRT.  
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Pro tepelné zpracování byla aplikována modernizovaná technologie kalení hlavy. 

Ohřev probíhá pomocí indukčních cívek, ochlazování je pak rozděleno do dvou sekcí. V první 

je chladícím médiem stlačený vzduch, v této oblasti dochází k transformaci austenitu na perlit. 

V druhé části je pak kolejnice ochlazována vodovzdušnou směsí (mlha), v této oblasti již 

neprobíhá transformace, chlazení příznivě ovlivňuje rovnost kolejnic, viz obr. 17. 

 

Obr. 17. Systémy chlazení kolejnic Baotou Steel (vlevo stlačený vzduch, vpravo mlha) [75] 

Whyalla OneSteel (Austrálie)  

Vyrábí kolejnice z uhlíkové oceli a se zakalenou hlavou v rozsahu 41 – 68 kg·m-1. 

Hlava se ohřívá indukčním způsobem na teplotu kolem 900 °C, pak následuje ochlazování 

v kombinaci stlačený vzduch a vodní tryska, dosažená tvrdost přes 340 HB.  

ZSMK Novokuznětsk (Rusko), dnes Evraz steel  

V roce 2010 byla dokončena první etapa modernizace, která umožnila zvýšení 

kapacity na 950 000 tun ročně. NKMK vyrábí širokou škálu tramvajových a železničních 

kolejnic délky až 100 m. Druhá etapa modernizace skončila v roce 2012 a zahrnuje také úsek 

tepelného zpracování, ochlazení pomocí vzduchu. Předchozím způsobem zpracování bylo 

celoobjemové kalení do oleje. Kolejnice s novým označením HH 350 (head hardened) splňuje 

podmínky pro provoz při nízkých teplotách (až do -60°C).  

2.5   Vady kolejnic a jejich příčiny  

 S rostoucími požadavky na vyšší provozní rychlosti a zatížení, rostou nároky na 

kvalitu železničního svršku. Vady jsou zpravidla výsledkem namáhání kolejnice na únavu. 

Lomy vznikají z malých defektů či z koncentrace namáhání. Objevující se drobné trhliny jsou 

počátečním stadiem lomu. Případně vzniklé vady na kolejnicích je potřeba jasně klasifikovat a 
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stanovit jejich pravděpodobnou příčinu. Proto každý správce drah věnuje pozornost zjišťování 

vad a následným provozním opatřením. Obecným standardem je UIC katalog vad (Atlas of 

wheel and rail defects). České dráhy mají zpracovaný předpis ČD S 67. Vady se zjišťují 

vizuálně nebo NDT metodami (ultrazvuk, magnetická metoda, vířivé proudy, atd.), 

podrobnější popis vad viz tabulka 4. 

Poslední dobou se na tratích Deutsche Bahn (>200 km·h-1) vyskytuje nový typ vady 

tzv. belgrospis. Jedná se o shluk trhlin, které se periodicky opakují na pojížděné ploše, vada 

pravděpodobně souvisí s vlnkovitostí kolejnice. V dalším stádiu se trhliny mohou spojovat a 

dochází k odlupování materiálu [48].   

Tabulka 4. Přehled vad na hlavě kolejnic [7] 

Kód vady Popis kolejnicové vady Příčina vady 

100 /200  Lomy přes celý průřez 
Tahová a ohybová napětí, výrobní vady, 

mechanické poškození 

111 /211 Příčné trhliny v hlavě 
Vločky v materiálu a dynamické účinky 

vozidel 

112 /212 Vodorovné trhliny v hlavě Zaválcované dutiny, segregace, vměstky 

113 /213 Svislé podélné trhliny v hlavě 
Zaválcované dutiny, segregace, vměstky a 

dynamické účinky 

2201 Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny  Konstrukce ŽKV, charakter provozu 

2202 Vlnová deformace hlavy Výrobní proces, zejména rovnání kolejnic 

2203 Boční opotřebení hlavy (ojetí) Zatěžování vozidly v obloucích 

2204 Mimořádné svislé opotřebení (ojetí) Zatěžování vozidly 

121 /221 
Odlupování a vydrolování kovu na 

pojízdné ploše 

Vlasové trhliny, převalky společně 

s dynamickými účinky 

2213 
Šikmé trhliny pojížděné hrany (head 

checking) 
Kontaktní tlak na styku kolo/kolejnice 

2214 Šikmé trhliny pojížděné plochy (squat) Kontaktní únava povrchové vrstvy 

2222 
Odlupování materiálu z pojížděné hrany 

(shelling) 
Podélná trhlina pod povrchem 
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3.   CÍLE PRÁCE 

 Literatura zabývající se problémem teplotních polí popisuje především úlohy týkající 

se provalků jednoduchých tvarů (pás, plech). Řešení profilového sortimentu válcování je 

složitější a některé navrhované metody jsou příliš zjednodušující a výsledky řešení nepřesné. 

Pro jednoduchý provalek je možné použít odlišné metody řešení, než pro tvarově složitý 

provalek. 

 Tato práce se zabývá problémem řešení teplotních polí při ochlazování kolejnic. Cílem 

práce je tedy celková analýza řešení teplotních polí v oblasti ochlazování kolejnic, hledání 

optimální metody řešení, navržení metody stanovení okrajových podmínek řešení a ověření 

teoretických výsledků. Nedílnou součástí je také analýza vlivu intenzity chlazení na vzniklou 

strukturu a analýza vlivu na výsledné mechanické vlastnosti. Jednotlivé okruhy řešení se dají 

rozdělit do následujících bodů: 

• Rozbor řešení teplotního pole – analýza tepelné bilance, určení hlavních druhů 

odvodů a zdrojů tepla. 

• Metoda řešení – metoda konečných prvků, využití programů (FORMFEM, 

ANSYS, SYSWELD, apod.). 

• Podmínky jednoznačnosti – rozbor a určení materiálových, tvarových, 

a okrajových podmínek, vytvoření numerického modelu. 

• Experimentální stanovení okrajových podmínek řešení – návrh metodiky měření, 

stanovení podmínek, jejich vyhodnocení a zobecnění. 

• Aplikace modelu chlazení – predikce struktury a materiálových vlastností, vliv 

rychlosti ochlazování na výslednou strukturu.  
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4.   ZÁKLADY MODELOVÁNÍ 

 Modelování představuje jeden z nejobecnějších způsobů zobrazení vnějšího světa. Jde 

o experimentální proces, ve kterém se zkoumanému systému (originálu) přiřazuje dle určitých 

kritérií jiný systém, fyzický nebo abstraktní, nazývaný model. Modelem je tedy myšlenková 

představa nebo fyzická realizace nahrazující dílo tak, že výsledky zkoumání modelu přináší 

nové informace a poznatky o díle. Modelování dynamických systémů s přímým nebo 

nepřímým působením na zkoumaný objekt nazýváme simulací [38]. 

 Různé druhy modelování souvisejí s různými formami podobnosti a analogie. Jsou-li 

objekt a model stejné fyzikální podstaty, hovoří se o fyzikálním modelování, jsou-li různé 

podstaty pak o matematickém modelování. Kybernetické (funkcionální) modelování je 

založeno na podobnosti vnějšího chování modelu a objektu. Mimo toto dělení se modely 

klasifikují i z jiných hledisek [38], viz obr. 18. 

 

Obr. 18. Rozdělení modelů podle různých hledisek  [38] 

Rozdělení modelů: podle charakteru modelového procesu (A), podobnosti mezi modelem a dílem (B), způsobu 

zpracování modelové informace (C), účelu modelu (D) a řízení modelového procesu (E). 

4.1   Matematické modelování 

 Matematické modelování je založeno na matematické podobnosti (analogií) dvou 

rozdílných procesů. Jevy rozdílné fyzikální podstaty jsou matematicky podobné tehdy, jsou-li 

popsány formálně shodnými (izomorfními) základními rovnicemi. Z matematické podobnosti 

poté vyplývá úměrnost mezi odpovídajícími si veličinami jevů [50].  
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 Analogie mívají často stejný fyzikální základ v podobných zákonitostech pohybu 

molekul, proudění tekutin, přenosu tepla, apod. Jako typický příklad lze uvést sdílení tepla 

konvekcí a molekulovou difúzi. Je-li splněna podmínka analogie, pak důsledná analogie mezi 

popsanými jevy způsobuje, že jsou konkrétní vzorce pro sdílení tepla konvekcí a pro 

molekulovou difúzi, stanovené experimentálně, v určitých mezích shodné [50]. 

 Metoda analogie se používá tehdy, jestliže nelze řešit základní rovnice analyticky. 

Využívá se skutečnosti, že jedna rovnice matematicky vystihuje podstatu několika fyzikálních 

dějů, a že dovoluje jeden děj modelovat dějem jiným, který je snáze realizovatelný či 

měřitelný. Matematická podobnost umožňuje konstruovat modely, které nemusí kopírovat 

geometricky ani fyzikálně zkoumaný objekt. Pro řešení tepelných jevů se nejčastěji používá 

hydrotepelná a elektrotepelná analogie [50]. 

 Matematický model je představován soustavou matematických vztahů jednoznačně 

popisujících zkoumaný jev. Jde o poměrně širokou oblast, kde patří různé druhy rovnic 

a vztahů, např. algebraické, obyčejné nebo parciální diferenciální rovnice a jejich soustavy, 

oblast teorie pravděpodobnosti, oblast matematické logiky, atd. Tyto rovnice a vztahy se 

matematickým modelem stávají až v okamžiku, kdy jsou jednoznačně přiřazeny k určitému 

originálu. Matematický model může vzniknout jako výsledek [38]: 

- přímého zkoumání a pozorování (model fenomenologický), vyjadřující analyticky 

nebo numericky výsledky zkoumání  

- dedukce (asymptotický model), vzniklý jako dílčí případ obecnějšího popisu. 

 Přesné analytické řešení úloh s okrajovými podmínkami je možné často jen v omezené 

míře, proto se používají různé přibližné metody (numerické) nebo využití tzv. transformace 

matematického modelu. 

4.2   Fyzikální modelování  

 Fyzikální modelování řeší jevy probíhající na objektu a jeho modelu, které mají 

stejnou fyzikální podstatu. Lze sem také zařadit přirozené fyzikální modelování, kdy model je 

představován přímo originálem, za podmínek fyzikálního experimentu. Toto modelování 

vychází z několika základních teorémů podobnosti a jejich doplňků. Dva jevy jsou fyzikálně 

podobné, jestliže jsou popsány stejnou kriteriální rovnicí a jestliže jsou odpovídající kritéria 

podobnosti v homologických bodech stejně velká [38, 50]. 
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 Fyzikální modely jsou svým informačním obsahem a podobností nejblíže originálu. 

Váha získané informace je vyšší než u modelů pracujících na matematické nebo kybernetické 

podobnosti. Výhodou je také, že při stavbě fyzikálních modelů není nutné znát matematický 

popis zkoumaného jevu. Nevýhodou naopak je větší finanční a časová náročnost vytváření 

fyzikálních modelů. Dále je nevýhodou omezená použitelnost konkrétního modelu a obtížná 

změna velikostí modelových parametrů [38, 39, 50]. 

4.3   Postup a úlohy modelování 

 Postup při modelování lze shrnout do následujících kroků, viz obr. 19 [38]: 

1. Vstupní analýza. Tvoří důležitou část řešení každého problému, při níž se složitá úloha 

rozčlení na dílčí fyzikální úlohy. Podle charakteru dílčích úloh se zvolí teoretické nebo 

experimentální řešení, případně jejich vzájemná kombinace. Nejnáročnější částí je 

teoretická analýza problému směřující k vytvoření popisu. 

2. Volba metody. Lze uplatnit jak deterministický, tak stochastický přístup. Z možných 

metod se nabízí metoda logická, analytická, numerická, analogová a hybridní. 

3. Modelové řešení. Navazuje na předchozí krok a umožňuje využití specifických 

vlastností použitých metod. 

 

Obr 19.  Schéma postupu při modelování [38] 
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 Rozdělení úloh modelování: 

1. Přímé úlohy. Při řešení se hledá odezva systému na vnější podnět a počáteční stav 

systému při daných parametrech. Výsledkem je určení závisle proměnné u jako funkce 

místa a času, u = f (x,y,z,τ). 

2. Nepřímé úlohy. Jsou obráceným případem, pro předem známé nebo požadované 

chování systému se hledá odpovídající vnější působení, počáteční stav nebo 

parametry.  

3. Identifikační úlohy. Experimentálně se hledá nebo zpřesňuje matematický model. 

4. Optimalizační úlohy. Cílem je optimalizace chování systému dle zadaných kritérií, 

tedy řízení procesu. 

4.4   Počítačová simulace  

 Počítač je dnes univerzálním a nejpoužívanějším prostředkem k vytváření modelů, 

díky postupnému zdokonalení hardwaru a vývoj softwarových aplikací. Existuje celá řada 

programových systémů nabízející formulaci úloh, různé metody řešení, vhodný výstup atd. 

Např. aplikace pracující s metodou MKP: ABAQUS, ADINA, ANSYS, ASAS, BEASY, 

CASTEM, COMSOL, COSMOS, DIAL, ELROLL, FLUENT, FORGE, FORMFEM, MARC, 

MEFORM, PAFEC, SAP7, SYSWELD, aj. Některé aplikace jsou univerzální a jsou schopny 

vyřešit celou řadu fyzikálních úloh, např. ANSYS. Naopak jiné aplikace se specializují na 

konkrétní obory, např. pro oblast tváření materiálů ELROLL, FORMFEM, UNROLL, aj. 

Použití aplikačních programů značně usnadňuje uživateli práci a urychluje řešení problémů, 

neboť vztahy, rovnice a celý systém postupu MKP je naprogramován. Uživatel v programu 

pouze zadává vstupní údaje, zvolí metodu řešení a volí konečné prvky. 

 Počítačové řešení úlohy obsahuje tyto části: 

1. preprocessing – generování vstupních dat: 

• Prvním krokem je definování geometrického modelu. Možnost přebrání 

geometrického tvaru tělesa z CAD systémů. Profesionální systémy jsou vybaveny 

širokou škálou prostředků pro tvorbu prostorových modelů a jejich úpravy. 

Významným prostředkem ke snížení velikosti připravované úlohy je využití 

symetrie daného problému. Zkušenější uživatel může u symetrických modelů 

provést výpočet na nejmenší symetrické části modelu. 
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• Zadávání materiálových vlastností. Pro výpočty multifyzikální povahy je nutné znát 

nejen mechanické vlastnosti materiálu (jak v lineární, tak i nelineární oblasti), ale 

i jejich závislost na teplotě nebo na čase. 

• Volba typu elementů (prvků), způsob diskretizace, generování sítě.  

2. processing, solver – vlastní řešení úlohy probíhá zpravidla již bez zásahu řešitele 

v těchto etapách: čtení a formální kontrola správnosti vstupních dat, tvorba prvkových 

matic, sestavení celkových matic, včetně realizace okrajových podmínek, řešení 

základní soustavy rovnic, uložení výpočtu. Hlavní faktory, ovlivňující čas výpočtu 

jsou velikost modelu a typ analýzy. Lineární výpočet běžných strojních součástí trvá 

řádově několik minut. Rychlost výpočtu je také závislá na parametrech použitého HW. 

3. postprocessing – zpracování a vyhodnocení výstupních dat. K efektivnímu 

vyhodnocení výsledků nabízejí systémy prostředky pro názornou prezentaci 

výstupních dat (teplotní pole). Běžným a nejpřehlednějším způsobem znázornění je 

barevné rozlišení úrovně teplot (termovizní pole – barevné stupnice). K vybraným 

bodům je možné získat i konkrétní číselné hodnoty sledované veličiny. Další možností 

je animace, tj. promítnutí teplotního pole jako spojitého procesu změny v daném čase.  

 K řešení teplotního pole kolejnice lze použít program FORMFEM. Přestože je 

program zaměřen na oblast tváření materiálu, umožňuje také řešení teplotních problémů 

spojených s tvářením. Teplotní modul vychází z Fourierovy rovnice, jež je řešena odděleně od 

mechanické části. Teplotní vazba je provedena iteračním způsobem. Teplotní modul 

umožňuje určovat teplotní pole jak v přetvářených tělesech, tak v nástrojích. V modelu 

vlastností má uživatel možnost zadat fyzikální veličiny oceli , cp, , konstantní, teplotně 

nebo časově závislé. Podmínky typu přestup tepla popisují sdílení tepla na vnitřních hranách 

vedením, na volných hranách obrysu OBJEKTU popisuje přestup tepla konvekcí (prouděním) 

a radiací (zářením). Modelování chlazení kolejnice pomocí programu FORMFEM se věnovali 

autoři Fabík [15] a Toman [61, 62]. 

Další možností je program ANSYS. Systém řeší širokou oblast fyzikálních problémů, 

od problému mechanických (deformace při tváření, dynamika rotorů, aj.) přes tepelné až po 

proudění a elektromagnetické pole. Pro tepelnou oblast nabízí aplikace širší a přesnější 

použití. Další výhodou je možnost řešení inverzní úlohy. Struktura zadávání a vyhodnocení 

dat je podobná jako u FORMFEM. 

 Oba výše zmiňované programy lze využít pro modelování teplotního pole kolejnice. 

Jak pro oblast ochlazování po tváření, tak pro tváření, také pro stanovení okrajových 

podmínek, tzn. inverzní úloha (zejména součinitel přestupu tepla). 
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 Dalším uvažovaným programem je SYSWELD od společnosti ESI Group. Jedná se o 

specializovaný produkt založený na metodě konečných prvků. Byl navržen a je vyvíjen 

zejména pro simulace v oblasti svařování a tepelného zpracování kovů. Společným 

jmenovatelem těchto technologických procesů je, že během nich dochází k tepelnému 

ovlivnění materiálu, které vede k přeměnám metalografických struktur. Dalším jevem, se 

kterým se během tepelného zpracování setkáváme, jsou rozměrové změny způsobené 

tepelnou roztažností materiálu. V důsledku toho (v součinnosti s fázovými přeměnami) 

dochází během technologických operací k trvalým tvarovým změnám výrobků, vzniku 

plastických deformací a kumulaci zbytkových pnutí, což ovlivňuje kvalitu výrobků. 

 Program umožňuje plně zahrnout problematiku fázových přeměn materiálu a provést 

tak realistický popis dějů probíhajících při svařování. Umožňuje výpočet teplotních polí, 

metalurgické struktury, deformací, zbytkových napětí a dalších veličin. Disponuje širokou 

paletou vyspělých prostředků, které uživateli usnadňují definici a kontrolu vstupních dat, 

např. materiálových vlastností, tepelných účinků procesu na materiál apod. Přitom je možné 

analyzovat široké spektrum procesů svařování. Výhodou je, že termální (tepelně-

metalurgická) a mechanická analýza se řeší odděleně. To znamená, že změny napětí 

a deformace nemají vliv na změnu teploty. Termální analýza pak zahrnuje teplotní analýzu 

a metalurgickou analýzu. Je potřeba také vyzdvihnout možnost definice materiálových 

vlastností v závislosti na teplotě a materiálových fázích (materiálová nelinearita) [66]. 

 Tepelně-metalurgická analýza potřebuje k výpočtům následující data:  

• materiálová data popisující vlastnosti materiálu v závislosti na teplotě,  

• popis zdroje tepla, intenzitu tepelného zdroje, např. svařovacího oblouku, 

• počáteční a okrajové podmínky pro řešení rovnice vedení tepla,  

• prostorový model (mřížku 3D elementů) pro metodu konečných prvků. 

Postup řešení termální analýzy procesu odpovídá klasickému schématu 

(preprocessing, solver, postprocessing). Vstupní materiálová data pro termální analýzu jsou 

uloženy do souboru METALURGY.DAT, a konkrétně zahrnují následující [66]: 

• chemické složení materiálu 

• ARA diagram (pokud materiál prochází fázovou přeměnou) 

• součinitel tepelné vodivosti 

• měrná tepelná kapacita 

• hustota  

• součinitel přestupu tepla do okolí.  
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Oblast geometrie je řešena v podprogramu Visual-Mesh, kde uživatel definuje 

geometrický model, případně má možnost jej importovat z CAD souboru. Dále uživatel 

definuje síť MKP, viz obr. 20. 

 

Obr. 20. Prostředí Visual-Mesh [58]  

Prostředí programu má přehledné menu a umožňuje uživateli simulaci, viz obr. 21 

 

Obr. 21. Prostředí programu SYSWELD 2008 [58] 
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Výsledné teplotní pole může být prezentováno izotermickými křivkami (jako 

termovize) pro daný časový okamžik nebo okamžitou teplotou ve zvoleném bodě tělesa. Nebo 

se mohou zobrazit průběhy teplot v daných bodech tělesa, viz obr. 22. 

 

 

Obr. 22. Příklad výsledků simulace v programu SYSWELD 
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5.   TEPLOTNÍ POLE KOLEJNICE 

 Stanovení teploty provalku (teplotního pole) je neustále aktuální úkol, jelikož teplota 

ovlivňuje základní válcovací parametry a vlastnosti produktu. Problematice se věnovalo 

mnoho autorů, kteří ve svých pracích udávají různá přibližná nebo zjednodušená řešení. 

V úvahu byly brány jen hlavní tepelné ztráty, popř. zdroje, řešená tělesa byla převedena na 

jednoduché tvary [46, 47, 52]. Navržené metody odpovídají dobovým možnostem a mají 

obvykle omezenou platnost pro konkrétní nebo podobné podmínky. S postupným technickým 

vývojem a aplikací výpočetní techniky dochází ke zpřesnění řešení, k zobecnění výsledků, 

což umožňuje širší uplatnění (např. pro různé technologické podmínky) [61, 63].  

Změna teploty při válcování profilové oceli je poněkud odlišná než při válcování 

bloků a bram, neboť složitost tvaru profilu vnáší do rozdělení teplot po jeho průřezu celou 

řadu zvláštností. Např. válcovaná kolejnice nechladne rovnoměrně, neboť tenčí část profilu 

chladne rychleji, což působí nerovnoměrnost teplotního pole po jeho průřezu. Při tváření 

v kalibrech nastává při plastické deformaci složitější tečení kovu, než při válcování na 

hladkých válcích. Tím se značně komplikuje stanovení počáteční podmínky řešení po každém 

průchodu kalibrem.  

První analyticko – empirické řešení poklesu střední teploty tvarově složitého nosníku 

provedli I. P. Poluchin a I. G. Astachov. Při řešení vycházeli z tepelné rovnováhy mezi ztrátou 

tepla sáláním a poklesem entalpie provalku. Nebyly uvažovány ostatní ztráty ani přírůstek 

tepla způsobený plastickou deformací [51, 52]. V. H. Eršov navrhl řešení, které umožňuje 

určit zvlášť teplotu stojiny a zvlášť teplotu přírub u profilů I a U, rozdělením profilu na 

jednoduché elementy. Toto řešení (založené na metodě tepelné bilance) neurčuje celé teplotní 

pole, ale jen střední teploty základních částí profilu [51, 52]. 

R. Courant a M. J. Turner navrhli a zpracovali metodu konečných prvků (MKP), která 

umožňuje analýzu složitějších struktur [52, 63]. Postupem MKP je možné stanovovat teplotní 

pole i složitých profilových tvarů, v našem případě kolejnic. Od té doby byla MKP mnohokrát 

použita pro stanovení teplotních polí profilů různých tvarů. V současnosti se využívá 

programových systémů založených na metodě MKP, umožňující rychlé a jednodušší řešení. 

Experimentální stanovení teplotního pole dnes umožňují i termovizní kamery, které 

zobrazují izotermy teplotního pole profilu. Metoda je založena na měření vyzářeného 

tepelného záření (obdobně jako u pyrometrů). Každé tuhé těleso a některé plyny (např. 

CO2, H2O) vysílají do svého okolí elektromagnetické záření. Tepelná energie tělesa se mění 

v elektromagnetické záření, které se šíří prostorem, je pohlcováno povrchy okolních těles, kde 

se mění v energii tepelnou. Termovizní kamera je schopna snímat měřený povrch, 

vyhodnocovat tepelné záření a převést je na obraz teplotního pole. 
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Pro řešení teplotního pole v tuhém tělese je nutno znát tvar rovnice (1), popisující 

změnu teploty v prostoru a čase [34, 50] 

( ) C)(,,, τzyxf=t   (1) 

kde t je teplota  (°C), 

 x, y, z - souřadnice  (m), 

   -  čas  (s). 

 V obecném případě nabývá rovnice diferenciálního tvaru a vlastní řešení vychází 

z Fourierovy diferenciální rovnice, která má pro trojrozměrné úlohy tvar 
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 Při zanedbání vnitřních objemových zdrojů qV se rovnice zjednoduší 
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Součinitel teplotní vodivosti a (m2∙s-1) je termofyzikální parametr látky, který 

charakterizuje rychlost změny teplotního pole. Čím je hodnota a větší, tím rychleji se změna 

teploty na povrchu projeví uvnitř tělesa.  
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kde λ - součinitel tepelné vodivosti  (W·m-1·K-1), 

 cp - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku  (J·kg-1·K-1), 

  - hustota  (kg·m-3). 

 V případě teplotního pole kolejnice lze uvažovat jen dvourozměrné teplotní pole 

v příčném směru profilu, neboť teplotní gradienty v podélném směru jsou zanedbatelné. 

Uvedená rovnice (2) popisuje jevy obecně, pro konkrétní případ je třeba stanovit podmínky 

jednoznačnosti. Dělí se na fyzikální (dány součinitelem tepelné vodivosti, měrnou tepelnou 

kapacitou, hustotou a vydatností tepelných zdrojů), geometrické (udávají tvar a rozměry 

tělesa) a okrajové podmínky řešení (počáteční a povrchové podmínky). 
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Počáteční podmínky definují rozložení teplot provalku v počátečním stavu řešení. Při 

řešení se používají zejména dva druhy počátečních podmínek: 

1. Teplota je v počátečním čase řešení konstantní ve všech bodech provalku. 

2. Rozdělení teplot v počátečním čase řešení je popsáno známou funkční závislostí. 

Povrchové podmínky charakterizují tepelné poměry na povrchu provalku. Obecně lze 

definovat čtyři druhy povrchových podmínek [50]: 

1. Podmínka I. druhu (Dirichletova) 

V libovolném časovém okamžiku je známo rozložení teplot na povrchu 

 ( )τf=t  1p   

2. Podmínka II. druhu (Neumannova) 

V libovolném časovém kroku je známá hustota tepelného toku povrchem 
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3. Podmínka III. druhu (Fourierova) 

V každém časovém okamžiku je známá teplota okolního prostředí a je dán 

matematický vztah pro přestup tepla mezi prostředím a povrchem tělesa 

 ( )okp

0

tt=
x

t

x

−



−

=

  

4. Podmínka IV. druhu 

Povrch tělesa je vystaven tepelnému působení jiného tělesa, s nímž je v přímém 

kontaktu. Dotyk na povrchu obou těles je zcela dokonalý, takže teplota dotýkajících 

se bodů těles je stejná. Tato podmínka tedy vyjadřuje rovnost tepelných toků na 

rozhraní obou těles 
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Z povrchových podmínek je pro výpočty teplotních polí kolejnic vhodné využít 

povrchovou podmínku III. druhu, zadávanou součinitelem přestupu tepla a teplotou okolního 

prostředí. 

5.1   Metody řešení 

Při řešení změn teplotních těles lze použít analytické nebo numerické metody řešení. 

Analytické řešení Fourierovy diferenciální rovnice popisující nestacionární vedení tepla je 

možné provést různými metodami. K nejpoužívanějším patří metody separace proměnných, 

integrální transformace, variace konstant, superpozice, aj. [53].  

Obecně je analytické řešení značně obtížné jak z hlediska stanovení okrajových 

podmínek, které přesně vymezují řešený případ, tak i z hlediska výpočtu [5, 52, 53]. 

V technické praxi se využívají jen pro případy jednoduchých okrajových podmínek, k nimž se 

skutečné případy jen přibližují.  

Uvedená zjednodušení omezují analytické metody jen pro řešení teplotních změn 

čtvercových a kruhových těles. Míra zjednodušujících předpokladů v těchto případech určuje 

přesnost řešení. Protože kolejnice mají složitý geometrický tvar, nelze teplotní pole řešit 

analyticky [51, 52]. 

5.2   Numerické metody řešení 

Numerické metody se začaly uplatňovat s rozvojem výpočetní techniky. V inženýrské 

praxi se často setkáváme s diferenciálními rovnicemi, které nelze řešit analyticky, resp. lze 

řešit velmi obtížně. Podstata metody spočívá v diskretizaci prostoru, resp. času. Typické pro 

tyto metody je opakovatelnost algebraických operací určitého typu, což pro řešení počítačem 

není problém. Numerické metody umožňují získat řešení tepelné úlohy v konečném počtu 

diskrétních míst zvolené sítě a to v celé oblasti, nebo její části. Jde o nahrazení parciálních 

diferenciálních rovnic rovnicemi diferenčními. Takto nahrazené rovnice lze poměrně snadno 

řešit numerickými metodami. Numerické metody lze rozdělit dle různých hledisek, např. na 

explicitní a implicitní. 

Největšího rozšíření dosáhla metoda sítí. Základní myšlenka metody sítí, zvané též 

metody konečných diferencí, je velice jednoduchá. V intervalu (a, b), v němž je hledáno 

řešení dané okrajové úlohy, se zvolí konečná množina bodů zvaná síť, může to být např. 

množina ekvidistantních bodů {xk; k=0, …, n}, tj. množina bodů daných předpisem: 

nkhk+a=xk ...,1,0, =   
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n

ab
=h

−
  

V bodech této množiny se splní daná diferenciální rovnice (eventuálně i okrajové 

podmínky) přibližně, a to tak, že derivace, které se v nich vyskytují, se nahradí diferenčními 

podíly (tj. lineárními kombinacemi funkčních hodnot v okolních bodech), které je aproximují. 

Při zanedbání chyb lze dostat pro hodnoty v bodech sítě soustavu rovnic (v případě lineárního 

problému lineárních) [67]. 

Při výpočtu se řešená oblast pokryje konečným počtem uzlů a pouze v nich se hledají 

hodnoty hledané proměnné. V každém uzlu se derivace nahradí konečnými diferencemi a pro 

n neznámých hodnot se získá n algebraických rovnic. Původní úloha se tedy převádí na 

soustavu algebraických rovnic, pro řešení této soustavy lze využít známé metody řešení. 

Aproximace je tím přesnější, čím je jemnější prostorové a časové dělení výpočtového kroku. 

Největší rozšíření při řešení nestacionárního teplotního pole dosáhla metoda 

elementárních bilancí (MEB). Ta vychází z tepelné bilance elementárního objemu 

o rozměrech ∆x, ∆y, ∆z v elementárním časovém kroku ∆ a z ní vyplývající změny teploty 

elementárního objemu za uvažovaný časový krok. Předností metody je respektování závislostí 

materiálových vlastností na teplotě, což je pro řízené válcování významné.  

Postup vychází ze stanovení tepla sdíleného sledovanému elementárnímu objemu za 

časový úsek kroku ∆  vedením ze sousedících elementárních objemů označených indexy 

1 a 2. Pro nejjednodušší jednorozměrné řešení mají rovnice následující tvar 
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−
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kde P je tepelný tok  (W), 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W∙m-1∙K-1) 

 S  -  obsah plochy tělesa, kolmé na směr osy x  (m2), 

 t0,t1,t2  teploty jednotlivých uzlů  (°C). 

Součet přiváděného tepla do elementárního objemu se musí, podle zákona o zachování 

energie, projevit změnou akumulované energie, resp. změnou teploty. Děj lze pak vyjádřit 

tepelnou bilancí elementárního objemu za časový krok: 
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kde index „+“ znamená, že jde o teplotu v čase  τ + Δτ   

 Po dosazení jednotlivých výrazů dostane rovnice (7) následující tvar: 
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odkud lze vyjádřit hledanou teplotu [50] 

C)(21 010 − tFo)(+)t+(tFo=t 2

+  (10) 

kde Fo je Fourierovo kriterium  (1). 

Leží-li uzel 0 na povrchu tělesa, jde o vnější uzel a tepelný tok se vyjádří povrchovou 

podmínkou. Příslušné rovnice pro různé druhy uzlů lze najít v literatuře [50]. 

 Konkrétní výpočet úlohy nestacionárního vedení tepla probíhá tak, že se v čase Δτ, 

z počáteční podmínky (τ=0) pomocí rovnice (10) stanoví teploty ve vnitřních uzlech a pak se 

podle druhu povrchové podmínky určí teploty ve vnějších uzlech. V čase 2Δτ se celý postup 

opakuje s tím rozdílem, že se místo počáteční podmínky použijí vypočtené teploty, a tímto 

způsobem řešení pokračuje dále, dokud není vyčerpán celý zadaný čas procesu [50]. 

Konvergence popsaného diferenčního schématu vyžaduje respektování podmínky stability, 

tj. dodržení určité závislosti mezi velikostí prostorového dělení a časového kroku. Pokud je 

dodržena proporce mezi časovým a prostorovým dělením, lze hovořit o relativně stabilním 

schématu [67]. 

V úlohách sdílení tepla však nelze předpokládat teplotní nezávislost materiálových 

veličin (λ, ρ, cp), zejména u ocelí jsou tyto závislosti výrazné. Metoda elementárních bilancí 

(MEB) respektuje tuto závislost. Pro jednorozměrné řešení popisují následující rovnice  
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kde 10 je součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t1+t0)/2  (W·m-1·K-1), 

 20 - součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t2+t0)/2  (W·m-1·K-1), 

 t0, t1, t2 - teploty jednotlivých uzlů  (°C). 

 Součet tepelných toků do elementárního objemu, který není nulový, lze vyjádřit 

tepelnou bilancí elementárního objemu za časový krok: 

Δτ

SΔx
)tCt(CΔP=

Δτ

ΔQ
V

++

V


− 0,00,0 (W) (13) 

kde CV,0
+ je objemová tepelná kapacita při teplotě t0

+  (J·m-3·K-1), 

 CV,0 - objemová tepelná kapacita při teplotě t0  (J·m-3·K-1), 

 přičemž platí CV(t) = cp(t)·ρ(t)  (J·m-3·K-1). 

I když teplotní závislost materiálových vlastností komplikuje jak formální zápis řadou 

indexů, tak především vlastní řešení, lze touto cestou stanovit změnu teploty a tím i teplotu 

elementárního objemu po časovém kroku. Opakovaným výpočtem je pak možné stanovit 

teplotní pole celého sledovaného objemu a to nejen po následujícím časovém kroku, ale 

postupně v celém časovém intervalu výpočtu. 

Podmínkou numerické stability výpočtu je vzájemný vztah délky časového kroku 

a elementárního rozměru při daných materiálových vlastnostech. Pro jednorozměrné případy 

řešení platí rovnice, která po vyjádření závislosti materiálových vlastností na teplotě má tvar: 
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Pro povrchový element, na kterém se uplatňuje povrchová podmínka III. druhu se 

součinitelem přestupu tepla, musí platit  
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   (15) 

Při změnách jednotlivých veličin je nutné respektovat podmínku stability výpočtu 

i v nejnepříznivějších případech v celém průběhu výpočtu ochlazování, neboť z rovnic 

vyplývá, že hodnota časového kroku je funkčně závislá nejen na volené velikosti 

elementárního rozměru, ale i na materiálových vlastnostech a povrchových podmínkách, které 

se během výpočtu mění [34, 50]. 
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Metodu elementárních bilancí však lze použít jen pro řešení teplotních polí provalků 

pravoúhlého nebo kruhového průřezu. Pro složité průřezy není možné tímto způsobem i při 

jemné síti přesně vymezit okrajové části profilů, takže je nevhodná. Tuto nepřesnost značně 

eliminuje metoda konečných prvků. 

5.3   Metoda konečných prvků (MKP/FEM) 

MKP/FEM (Finite Element Method) jako variační metoda navazuje na klasické 

variační metody a je moderní obměnou zobecněné Ritzovy metody. Bázové (někdy též 

tvarové) funkce jsou však u MKP nenulové jen v určitém počtu prvků, a to ji zvýhodňuje před 

Ritzovou metodou.  

Vznik metody je připisován matematikovi Courantovi, který tuto metodu použil ve své 

práci r. 1943. Rozdíl mezi jeho koncepcí a MKP byl v tom, že Courant užíval konečné 

diference. O další rozvoj této myšlenky a uplatnění v technické praxi se zasloužili inženýři, 

kteří ji aplikovali při řešení statických a dynamických úloh. V roce 1956 Turner provedl 

analýzu rovinné úlohy pomocí rozkladu na prvky trojúhelníkového tvaru s třemi uzly. O další 

vývoj se zasloužil O. C. Zienkiewicz, J. T. Oden, M. Zlámal, J. H. Argyris a další [53, 67]. 

Touto metodou lze uspokojivě řešit lineární a mnohé nelineární úlohy pružnosti a vzrůstá 

zájem o aplikaci MKP i mimo rámec mechaniky pevných těles.  

MKP se používá např. v těchto oblastech [5, 44, 67]: 

a) Teorie pole, kde jde o řešení okrajových úloh vedoucích k parciálním diferenciálním 

rovnicím Laplaceova, resp. Poissonova typu, např. výpočty stacionárních teplotních 

polí, potenciálního proudění, přenosu hmoty, propustnosti půdních podloží, apod. 

b) Řešení úloh vedoucí k parciální diferenciální rovnici parabolického typu, což jsou 

v podstatě aplikace uvedené v předešlém bodě, ovšem při respektování závislosti 

hledané veličiny na čase. 

c) Řešení úloh vedoucí k hledání integrálů biharmonické rovnice (parciální diferenciální 

rovnice 4. řádu, homogenní), např. teorie pružnosti. 

d) Řešení problémů nelineární mechaniky tuhých těles a prostředí, tj. úloh plasticity, 

reologie, stability apod. 

Metoda MKP/FEM vychází z transformace problému diferenciálního na problém 

variační. Pro danou parciální diferenciální rovnici je třeba nalézt takový funkcionál, jehož 

variací se tato rovnice obdrží, a tento funkcionál se extremalizuje (konkrétně minimalizuje). 
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Metoda je založena na týchž variačních principech jako klasické variační metody. Na 

rozdíl od klasických variačních metod, kde se stanovují bázové funkce pro celou oblast  

řešeného problému, v MKP se oblast  rozdělí na uzavřené podoblasti zvané konečné prvky 

(elementy) a bázové funkce se konstruují tak, že každá z nich je nenulová jen v jedné z těchto 

podoblastí (jejíž míra je malá ve srovnání s mírou oblasti  ). 

 Název metody plyne z rozdělení řešené oblasti na konečný počet prvků, tedy ze 

způsobu diskretizace tělesa. Základní myšlenkou je zavedení po částech spojitých polí, což 

znamená, že nad každým prvkem je skutečná hledaná funkce nahrazena interpolační funkcí, 

kterou zpravidla bývá polynom jistého stupně. Přibližné řešení je definováno jako funkce, 

která minimalizuje funkcionál úlohy na množině funkcí, které jsou na každém prvku 

polynomu stupně n. Vhodnou volbou bázových funkcí lze tuto úlohu převést na řešení 

soustavy algebraických rovnic, jejíž matice je řídká, tj. obsahuje většinou nulové prvky. 

Základní rovnicí v MKP je obvykle následující tvar [32, 51, 52, 67]: 

FUK =    (16) 

kde K  je matice tepelné vodivosti (též označována jako A nebo C), 

 U - sloupcová matice neznámým uzlových teplot, 

 F - vektor tepelných toků (označováno též jako tepelné zatížení). 

Obdržené řešení je tím přesnější, čím více se průběh aproximační funkce blíží na 

každém prvku průběhu funkce skutečné. Zpřesnění lze dosáhnout nejen jemnější diskretizací, 

ale též vhodnou volbou aproximačních funkcí, jejichž tvar je ovlivněn charakterem rozdělení 

daného tělesa na prvky. Místo řešení problému celého tělesa je problém formulován pro 

jednotlivé části, v nichž jsou neznámé veličiny přibližně popsány jen malým počtem 

parametrů ve zvolených bodech (uzlech). Vyšetřovaná veličina může být skalár nebo vektor. 

Teplotní pole uvnitř trojúhelníkového prvku se aproximuje např. takto: 

( ) ya+xa+a=yx,θ 321n   (17) 

Neznámými jsou v MKP uzlové parametry. Počet uzlových parametrů je konečný. 

Z tohoto hlediska je MKP metodou diskretizace, která nahrazuje soustavu s nekonečně mnoha 

stupni volnosti diskrétní soustavou s konečným stupněm volnosti [46, 47, 67].  

V MKP mohou být užity nejrůznější prvky. Dělí se především podle jejich geometrie 

na jedno, dvou a trojrozměrné. Jednorozměrný prvek je nejjednodušší, všechny jeho vlastnosti 

jsou funkcí jedné souřadnice.  
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Dvojrozměrný prvek je obvykle trojúhelník se stranami rovnými či zakřivenými, 

s uzly ve vrcholech, uvnitř stran i uvnitř samotného prvku, viz obr. 23. Trojrozměrný prvek je 

např. čtyřstěn, troj nebo čtyřboký hranol omezený rovinami či plochami a obsahující určitý 

počet uzlů ležících ve vrcholech, uvnitř stran i uvnitř tělesa prvku. 

 

y 

(x 3 ,y 3 ) 

(x 1 ,y 1 ) 

(x 2 ,y 2 ) 

0 x  

Obr. 23. Lineární trojúhelníkový element 

V praxi je u 2D úloh často využíván systém trojúhelníkových prvků, kterými se tzv. 

triangulací definuje sledovaná oblast, přičemž hranice prvku nemusí být v obecném případě 

lineární. Z toho je zřejmé, že metoda konečných prvků bude využívána především pro 

nepravidelné tvary, které nelze s dostatečnou přesností definovat v pravoúhlé nebo 

cylindrické síti, jak je to běžné např. při řešení metodou MEB [50, 51], viz obr. 24. a obr. 25. 

Souhrnně lze konstatovat, že náročný metodický postup a složité matematické vztahy, 

které jsou teoretickým základem metody MKP, se v závěrečné formulaci zjednoduší 

a vytvářejí tak předpoklady pro praktickou aplikaci. Konvergence metody byla již dokázána 

v jiných pracích. Také byly ověřeny výsledky laboratorním a provozním experimentem 

umožňujícím kontrolu výpočtu [51, 52]. 

 

Obr. 24.  Diskretizace řešené oblasti, vlevo metodou sítí, vpravo MKP 
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Obr. 25. Příklady diskretizace profilů [51] 

Teplotní pole uvnitř zvoleného m-tého trojúhelníkového prvku i, j, k se aproximuje 

pomocí lineárního polynomu [5, 51, 62], viz rovnice (17): 

( )    nT

321n aGya+xa+a=yx,θ =   (17) 

Lineární polynom je zadán na trojúhelníku vektorem funkčních hodnot teplot ve 

vrcholech trojúhelníka. Tento vektor se vyjádří pomocí matice souřadnicového systému 

a vektorem určujícím konstanty polynomu:  

     mmm aS=θ     (18) 

kde je: 

    
















=

33

22

11

321

1

1

1

,,

yx

yx

yx
TGGG=S m  

Pro tento případ je [S]m čtvercová matice typu [3,3], jejímiž členy jsou souřadnice 

vrcholových uzlů a jedničky. Determinant této matice určuje dvojnásobnou plochu 

trojúhelníka Tm s vrcholy P1m, P2m a P3m. 

Z rovnice (18) se stanoví  

     mmm ΘS=a 
−1    (19) 
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Hodnota inverzní matice [S-1]m se určí takto: 

   
















=−
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p

mij

p

m

SS
=S   (20) 

Koeficienty , tvořící jednotlivé prvky inverzní matice   1−S , jsou určeny známými 

souřadnicemi vrcholů trojúhelníkového prvku 

jkkji yxyx=β −1
  

kiikj yxyx=β −−1
  

ijjik yxyx=β −1
 

kji yx=β −2
 ikj xy=β −2  jik yy=β −2  (21) 

jki xx=β −3
   kij xx=β −3    ijk xx=β −3  

Při znalosti souřadnic a teplot vrcholů trojúhelníkového prvku je možné určit konstanty 

polynomu. 

( )
k1kj1jii

p

θβ+θβ+θβ
S

=a 11
2

1
 

( )k2kj2jii

p

θβ+θβ+θβ
S

=a 22
2

1
  (22) 

( )
k3kj3jii

p

θβ+θβ+θβ
S

=a 33
2

1
  

Dosazením takto stanovených konstant do původního lineárního polynomu je aproximace 

teplotního pole m-tého trojúhelníkového prvku popsána rovnicí: 

( ) ( ) ( ) ( ) k3k2kkj3j2jji3i2ii

p

yx,m θyβ+xβ+β+θyβ+xβ+β+θyβ+xβ+β
S

=θ 111
2

1
  (23) 

Uvedená funkční závislost zaručuje spojitost teplotního pole ve vrcholech a na 

hranicích sousedních trojúhelníkových prvků, neboť teplotní pole se mění lineárně podél 

libovolné strany trojúhelníkového prvku. Srovnáním rovnic (23) a (17) lze získat rovnice pro 

jednotlivé složky bázové funkce: 
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( )yβ+xβ+β
S

=b 3i2ii

p

i 1
2

1
  

( )yβ+xβ+β
S

=b 3j2jj

p

j 1
2

1
  (24) 

( )yβ+xβ+β
S

=b 3k2kk

p

k 1
2

1
 

Další postup řešení teplotního pole je podrobně popsán v literatuře [51, 52]. 
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6.   OCHLAZOVÁNÍ KOLEJNIC 

Ochlazování z doválcovací teploty má v technologii řízeného válcování značný 

význam, neboť zde dochází k vlastnímu vzniku výsledné struktury. Výrazný vliv 

na jemnozrnnost vznikající transformované struktury má vedle velikosti výchozího zrna 

rychlost ochlazování přes oblast transformace Ar3 - Ar1. Vzhledem k průběhu restauračních 

uzdravovacích procesů však má význam i doba zahájení intenzivního ochlazování po poslední 

deformaci, neboť po 30 sekundách jsou tyto procesy prakticky ukončeny [63]. Vyšší rychlost 

ochlazování v intervalu teplot rozpadu austenitu Ar3 - Ar1 zjemňuje velikost vznikajících zrn 

perlitu. Při vyšších rychlostech ochlazování vzniká feriticko-bainitická, případně i feriticko-

martenzitická struktura.  

Popisované strukturní jevy probíhající během ochlazování z doválcovací teploty je 

však nutné konkretizovat pro uvažované jakosti ocelí a profily kolejnic. Z metalurgického 

hlediska je nutnou pomůckou ARA diagram, do kterého lze zakreslit křivky ochlazování 

vyplývající z intenzity ochlazování. Tímto způsobem lze predikovat výslednou strukturu 

materiálu, resp. naopak stanovit způsob ochlazování potřebný k dosažení struktury 

a požadovaných vlastností. 

 Při ochlazování kolejnic z doválcovací teploty se využívají tyto způsoby: 

a) volné ochlazování na vzduchu 

b) zrychlené ochlazování vodou  

c) zrychlené ochlazování vzduchem 

6.1   Volné ochlazování na vzduchu 

V nedávné době byla většina standardních kolejnic ochlazována tímto způsobem. Při 

sdílení tepla se uplatňuje záření povrchu oceli a volná konvekce. Ochlazování na vzduchu je 

nejjednodušší, ale vykazuje nízkou intenzitu chlazení. Celkový součinitel přestupu tepla do 

okolí    10 – 150 W·m-2·K-1. Pro určení součinitele  lze použít následující vztahy 

)Km(W 12 −− skc α+α=α  (25) 

kde  αc je celkový součinitel přestupu tepla  (W·m-2·K-1), 

 αk - součinitel přestupu tepla konvekcí  (W·m-2·K-1), 

 αs - součinitel přestupu tepla sáláním  (W·m-2·K-1). 
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Pro určení součinitele přestupu tepla konvekcí platí rovnice (26): 

)Km(W 12 −− 


l

λNu
=k   (26) 

kde Nu je Nusseltovo kritérium  (1), 

 λ  - součinitel tepelné vodivosti média  (W·m-1·K-1), 

 l  - charakteristický rozměr tělesa  (m). 

( ) (1)
n

PrGrc=Nu   (27) 

kde Gr je Grashofovo kritérium, 

 Pr  - Prandtlovo kritérium, součin kritérií Gr·Pr lze označit jako Rayleighovo 

kritérium (Ra=Gr·Pr). 

 Hodnoty koeficientů c a n v rovnici (27) se mění podle charakteru proudění a jsou 

závislé na hodnotě Ra, na orientaci tělesa v prostoru a také na tvaru tělesa. V literatuře lze 

najít celou řadu hodnot a vztahů vycházející z experimentálního měření [34, 50, 59]. 

Zjednodušený přehled je uveden v tab. 5. 

Tabulka 5  Hodnoty koeficientů c, n [50] 

Tvar tělesa Ra c n 

Vodorovný válec 10-3 – 103 1,180 0,125 

Vodorovná stěna 

ochlazovaná shora 

2  102 – 8  106 0,540 0,250 

8  106 – 3  1010 0,150 0,333 

Svislá stěna 109 – 1013 0,150 0,333 

Základní rovnice přenosu tepla sáláním je popsána Stefan-Boltzmannovým zákonem. 

Pro šedé těleso platí následující rovnice: 

)m(W
100

2

4

−








T

εC=E 0   (28) 

kde C0  je součinitel vyzařování dokonale černého tělesa, C0=5,67 W·m-2·K-4, 
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 ε  - emisivita tělesa  (1), 

 T  - termodynamická teplota tělesa  (K). 

Ztráty tepla sáláním provalku do okolí lze vyjádřit ve tvaru: 

(J)
100100

4

ok

4

p

0s τS
TT

εC=Q n 





















−








   (29) 

kde εn  - složená emisivita systému  (1), 

 Tp  - teplota povrchu tělesa  (K), 

 Tok  - teplota okolí  (K), 

 S  - povrchová plocha provalku  (m2), 

 τ  - doba záření  (s).  

Rovnici (29) lze při použití povrchové podmínky III. druhu zapsat následně: 

( ) (J)ok τSttα=Q pss −   (30) 

kde Qs  je ztráty tepla sáláním  (J), 

 αs  - součinitel přestupu tepla sáláním   (W·m-2·K-1), 

 tp  - teplota povrchu tělesa  (°C), 

 tok  - teplota okolí  (°C). 

 Při porovnání předchozích rovnic je možné stanovit součinitel přestupu tepla sáláním: 

( )
)Km(W

100100
12

ok

4

ok

4

0

−− 
−






















−












tt

TT
εC

=α
p

p

n

s   (31) 

Při řešení konkrétních úloh sdílení tepla zářením bývá častokrát nutné určit sálavý tok 

vyzařovaný tělesem v určitém směru. Navíc složitý tvar kolejnice způsobuje vzájemné ozáření 

jednotlivých částí kolejnic. Pohltivost resp. emisivita se stanoví z obecného vztahu: 
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(1)

1.1
1

.1
1

1
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ε

=εn









−








−

  (32) 

kde 1, 2   emisivita pro povrchy 1, 2  (1), 

 12 - úhlový součinitel přenosu tepla sáláním z povrchu 1 na povrch 2  (1), 

 21 - úhlový součinitel přenosu tepla sáláním z povrchu 2 na povrch 1  (1). 

Indexy směrovosti (úhlový součinitel) se určují pomocí numerických nebo grafických 

metod anebo experimentálně. Existují základní pravidla, resp. principy:  

1. Vypouklé a rovné povrchy nezáří samy na sebe, 11 = 0  

2. Princip vzájemnosti pro dvě tělesa platí  221112 S=S    

3. Princip aditivnosti. Skládá-li se povrch S2 s dílčích povrchů S21, S22, atd. pak index 

směrovosti 12 je součtem dílčích indexů směrovosti,  ...12,312,212,112  ++=  

4. Princip uzavřenosti. Skládá-li se uzavřený systém z několika povrchů, potom pro 

libovolný povrch platí  1...x,3x,2x,1 =+++   

 Za využití poznatků a výše uvedených principů lze definovat indexy směrovosti pro 

případ sálání povrchu kolejnice. Povrch 1 tvoří povrch kolejnice, tj. hlava, pata, boční stěny. 

Povrch 2 tvoří plocha okolí nebo chladníku. Pro záření rovných nebo vypuklých povrchových 

ploch obrácených směrem do prostoru haly (prakticky neomezený prostor) lze předpokládat: 

(1)112 =   

(1)0
1

2
21 

S

S
=   (33) 

a potom lze rovnici (33) zjednodušit do následujícího tvaru: 

(1)

.
11

1
1

21

21

ε

ε
+

ε

=εn    (34) 

Pro boční stěny kolejnice lze použít následující vztahy pro vyduté povrchy: 

(1)
1

3

12
S

S
=   (35) 
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(1)1
1

3

11
S

S
= −   (36) 

kde S3  je fiktivní rovinná plocha, daná délkou kolejnice a vzdáleností mezi horním koncem 

paty a dolním koncem hlavy kolejnice  (m2), 

 S1  - plocha vydutého povrchu kolejnice  (m2). 

6.2   Ochlazování vodou 

 Voda je nejintenzivnější kalicí prostředí. Používá se především pro nelegované 

a nízkolegované oceli. Její předností je vysoká ochlazovací účinnost v oblasti perlitické 

přeměny (650 až 550 °C), neboť tak austenit vydrží až do teplot, kdy transformuje přímo 

na martenzit. Nevýhodou vody je značná intenzita ochlazování i za teplot martenzitické 

přeměny (cca pod 350 °C), což má za následek vznik vnitřních pnutí [24].  

 Chlazení je založeno zejména na odpařování vody. Var kapaliny nastává, pokud je 

teplota stěny vyšší než teplota syté páry při daném tlaku, lze pak definovat teplotní rozdíl [59]  

(K)SATTT=ΔT S −   (37) 

kde TS  je teplota stěny  (K), 

 TSAT - teplota syté páry při daném tlaku  (K). 

(K)16273410100SAT ,+)p(=T    (38) 

kde p je tlak  (MPa), platí pro tlaky 0,1 až 2 MPa. 

 Velikost teplotního rozdílu T určuje, zda dochází k vypařování z hladiny nebo již 

k varu, viz obr. 26. Dále se rozlišují dva základní druhy varu bublinkový a blánový. Při 

dostatečném rozdílu teplot se v oblasti 2 začnou tvořit a růst na povrchu bubliny, které však 

po odtržení zkondenzují a nedosáhnou mezifázové rozhraní. Teprve v oblasti 3 je kapalina u 

stěny dostatečně přehřátá k tomu, aby bubliny po odtržení prošly kapalinou až do parního 

prostoru nad rozhraním [59]. S rostoucím teplotním rozdílem roste i počet míst vzniku bublin. 

Vyšší teplota kapaliny v mezní vrstvě působí rychlejší růst bublinek, zvýšení frekvence 

odtrhávání, intenzivnější pulzační přítok chladnější kapaliny ke stěně, což vede k růstu 

hustoty tepelného toku. Oblast bublinkové varu je zakončena výrazným extrémem qkrit, 

nazývaným první kritická hustota tepelného toku. 
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 Zvýšení teplotního rozdílu způsobí, že se jednotlivé bublinky spojují ve větší objemy. 

Přítok další kapaliny ke stěně je znesnadněn a stále menší část povrchu je ve styku 

s kapalinou. Nastává přechodová oblast 4, kdy klesá hustota tepelného toku, až dosáhne druhé 

kritické hodnoty. V tomto okamžiku se vznikající bubliny spojí v souvislou parní blánu 

a začne tzv. blánový var (při tS  250 °C). Vytvoří se tenká vrstva vodní páry tzv. parní 

polštář. Tato vrstva působí jako izolátor, přítok kapaliny ke stěně je zastaven a na sdílení tepla 

se podílí záření a vedení přes vrstvu páry (oblast 5). Teprve v oblasti 6 je blána pokrývající 

teplosměnnou plochu stabilní a q opět roste. Zde se bubliny odtrhují od vnějšího povrchu 

blány, vlastnosti teplosměnné plochy nemají na proces téměř žádný vliv [50, 59]. 

 

 

Obr. 26. Závislost hustoty tepelného toku na rozdílu teplot T [59] 

 Hustota tepelného toku, součinitele přenosu tepla na stěně a teplotního rozdílu jsou 

vázány obvyklým vztahem konvektivního přenosu rovnice (39). V oblasti vyvinutého 

bublinkového varu (provoz většiny technologických zařízení) jsou k dispozici empirické 

vztahy např. (40).  

)m(W 2− ΔTα=q   (39) 
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)Km(W0,891 12

0,17

kr

0,70,69

kr

−− 








p

p
qp=α   (40) 

kde α  je součinitel přestupu tepla na teplosměnné ploše  (W·m-2·K-1), 

 pkr  - kritický tlak kapaliny  (MPa), 

 q - hustota tepelného toku  (W·m-2), 

 p  - tlak vzduchu  (MPa). 

 K narušení parního polštáře napomáhá cirkulace vody, přidání vhodných přísad do 

lázně (hydroxidy, soli) nebo je možné použít k chlazení vodní sprchu (velmi intenzívní odvod 

tepla). Intenzita ochlazování ostřikem tlakovou vodou závisí na tlaku vody a charakteru 

vodního proudu. Určit součinitele přestupu tepla lze, např. z tepelné bilance [52]: 

(J)chlτS)t(tα=ΔQ vpchl −   (41) 

kde α  je součinitel přestupu tepla ostřikem  (W·m-2·K-1), 

 tp  - teplota povrchu před chlazením  (°C), 

 tv  - teplota vody  (°C), 

 S  - plocha dopadu tlakové ostřikové vody  (m2), 

 chl  - doba chlazení  (s). 

(J)Δtcm=ΔQchl    (42) 

kde m  je hmotnost povrchové vrstvy provalku  (kg), 

 c  - měrné teplo provalku  (J·kg-1·K-1), 

 t  - pokles teploty v povrchové vrstvě  (°C). 

 Určení součinitele přestupu tepla při ostřikování vodou se věnoval např. Chabičovský 

a Raudenský [22]. 
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6.3   Zrychlené ochlazování vzduchem 

 Používá se proud vzduchu z ventilátoru nebo také trysky se stlačeným vzduchem. 

Intenzita chlazení je menší než u vody i oleje, odpadá však riziko vzniku parního polštáře 

a riziko přechlazení hlavy kolejnice, také deformace materiálu jsou minimální. Přenos tepla se 

uskutečňuje konvekcí, resp. se jedná o nucenou konvekci, součinitel přestupu tepla je 

v rozmezí   150 – 800 W·m-2·K-1.  

 Sdílení tepla konvekcí úzce souvisí i se způsobem proudění, tj. zda se jedná o 

laminární nebo turbulentní proudění. Kriteriální rovnice obecně popisující nucené proudění je 

následující: 

 (1)Pr)f(Re,=Nu   (43) 

 Konkrétní tvar rovnice (43) se určuje pro jednotlivé úlohy na základě 

experimentálních výsledků. V případě ochlazování hlavy kolejnic lze uvažovat vztahy 

odvozené pro obtékání válce a hranolu [50, 59]. 

 Odlišnost při obtékání válce při srovnání s deskou spočívá v tom, že v určitém místě 

na povrchu válce dojde k odtržení proudu a za tělesem se vytváří intenzivní víry (tvorba 

turbulentního úplavu). Plynulé obtékání válce, bez odtržení mezní vrstvy, nastává pouze 

pro nízké hodnoty Re  < 5. Experimentálně stanovený průběh Nusseltova kritéria po obvodu 

válce je znázorněn na obr. 27. 

 

Obr. 27. Nusseltovo kritérium po obvodu obtékaného válce [50] 
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Pro tepelně – technické výpočty má větší význam střední součinitel přestupu tepla (α̅ ). 

Střední obvodovou hodnotu kritéria lze vypočíst z následující rovnice [50]: 

(1)εχPrReC=Nu nm    (44) 

kde Re  je Reynoldsovo kritérium  (1), 

 Pr  - Prandtlovo kritérium  (1), 

   -  teplotní součinitel, u plynů   = 1, 

   -  součinitel zahrnující úhel dopadu proudění  (1).  

Tabulka 6. Hodnoty koeficientů C, m, n v rovnici (44) 

Rozmezí platnosti C m n 

5 < Re < 103 0,500 0,5 0,38 

103 < Re < 2  105 0,250 0,6 0,38 

3  105 < Re < 2  106 0,023 0,8 0,37 

 

 Pro případ, že obtékaným tělesem je hranol, lze v literatuře najít experimentálně 

ověřené rovnice. Např. Kreith uvádí následující vztah [50]: 

(1)0,33PrReC=Nu m    (45) 

kde konstanty C, m jsou závislé na tvaru příčného průřezu hranolu, viz literatura [50, 59]. 
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7.   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Řešení problému teplotního pole a stanovení okrajových podmínek ochlazování je 

nutně spjato s experimentem. Experimentálním měřením lze stanovit teploty v daných bodech 

profilu kolejnice, resp. teplotní pole. Naměřené hodnoty mohou být použity pro stanovení 

okrajových podmínek (řešení nepřímou úlohou) nebo také pro kontrolu modelu ochlazování. 

Tímto způsobem je zajištěno ověření teoretických výsledků a může dojít k jejich zpřesnění a 

zobecnění.  

 Experimentální měření je vhodné provádět nejdříve v laboratorních podmínkách pro 

jednotlivé profily kolejnic, později pak provádět i měření v provozních podmínkách. 

K ověření teoretických výpočtů je potřebné jak měření povrchových teplot tak i vnitřních 

teplot profilu.  

Pro měření vnitřních teplot je nutné do kolejnice instalovat termočlánky, které zajistí 

měření vnitřních teplot ve stanovených bodech profilu kolejnice. Z hlediska přesnosti měření 

teplot je nutné dodržet metodické zásady: 

1) Termočlánky instalovat tak, aby k měřenému bodu byly přivedeny v izotermické 

rovině. Přivedení termočlánků k měřenému místu v izotermické rovině omezuje 

nepřesnost měření vyplývající z velkých teplotních gradientů, ke kterým 

v povrchových vrstvách kolejnice dochází. 

2) Instalací termočlánků jen minimálně narušit homogenitu materiálu. Z hlediska 

tepelně-materiálových vlastností je instalovaný termočlánek nehomogenita 

ovlivňující teplotní pole ve svém bezprostředním okolí a tedy i v měřeném místě. 

Z tohoto důvodu je proto vhodné použít termočlánky minimálního průměru a rovněž 

otvory pro jejich instalaci vrtat s minimálním průměrem. 

3) Vhodný typ termočlánků. Spadá sem otázka teplotního rozsahu měření, dále pak 

otázka minimální odezvy čidla a rychlá reakce na teplotní změny.  

 Měření teplot termočlánky je vhodné pro měření vnitřních teplot za dodržení 

stanovených podmínek. Ke stanovení povrchových teplot a teplotního pole v procesu tváření 

je výhodnější použití pyrometrů nebo termovizní kamery, která umožňuje získat obraz 

o rozložení teplot. Tam, kde je to možné, je optimální kombinace obou metod měření teplot.  
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7.1   Měření ochlazovacích křivek  

 Pro experimentální měření byla použita kolejnice typu UIC 54 z oceli 900A vyrobená 

v TŽ Třinec. Chemické složení kolejnicové oceli uvádí následující tab. 7. 

Tabulka 7. Chemické složení oceli 900A 

Prvek C Mn Si P S Cr Ni V Mo Cu 

Množství 

(hm.%) 
0,735 0,9 0,367 0,014 0,016 0,05 0,03 0,005 0,003 0,06 

 

7.1.1   Příprava vzorku  

V případě teplotního pole kolejnice lze uvažovat jen dvourozměrné teplotní pole 

v příčném směru profilu, neboť teplotní gradienty v podélném směru jsou zanedbatelné. Pro 

laboratorní a poloprovozní experimenty ovšem není možné zajistit měření dostatečně 

dlouhého vzorku, z důvodu náročnosti na ohřívací pec, manipulace s kolejnicí, atd. Dodaný 

vzorek z TŽ Třinec měl délku pouze 296 mm. Pro zachování výše zmíněné skutečnosti, 

zanedbání teplotního gradientu v podélném směru, bylo nutno minimalizovat tepelný tok 

z povrchu čelních stěn. Čelní stěny tak byly zaizolovány vláknitým termoizolačním 

materiálem.  

Jako izolace byl použit materiál Sibral. Jedná se o žáruvzdorná hlinitokřemičitá vlákna 

vykazující především tyto vlastnosti: nízká objemová hmotnost, odolnost vůči tepelným 

šokům, nízká tepelná vodivost, nízká akumulace tepla, chemická stabilita apod. Díky těmto 

vlastnostem nachází vláknité materiály uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu: slévárenství, 

metalurgie, tepelná technika, chemie, energetika, keramický a sklářský průmysl apod. Dříve 

se vyráběly dva hlavní typy vláken: Sibral STANDARD (klasifikační teplota 1260 °C) 

a Sibral SUPER (klasifikační teplota 1430 °C). Od roku 2007 se vyrábí pod novým 

označením Fiberfrax S (1250 °C) a Fiberfrax Z (1400 °C) [76]. V našem případě byla použita 

rohož Sibral Standard, tloušťka 30 mm, objemová hmotnost 100 kg·m-3. Další údaje 

o materiálu uvádí tab. 8 a tab. 9. 
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Tabulka 8. Součinitel tepelné vodivosti materiálu Sibral Standard [55] 

Metoda topného drátu: λ (W·m-1·K-1) podle ČSN EN 993 – 14 

materiál Standard, 100 kg·m-3 

Teplota (°C) λ (W·m-1·K-1) 

200 0,073 

400 0,109 

600 0,186 

800 0,311 

1000 0,453 

 

Tabulka 9. Základní vlastnosti materiálu Sibral [55] 

 Sibral STANDARD Sibral SUPER 

Klasifikační teplota 1260 °C 1430 °C 

Měrná tepelná kapacita 

při 900 °C 
969 J·kg-1·K-1 

Průměrná tloušťka vláken do 5 μm do 5 μm 

Obsah organických látek max. 0,1 % hm. 

Vlhkost při expedici max. 1 % hm. 

Barva bílá až našedlá 

Dodatečná lineární změna 

s výdrží 4 hodiny na teplotě 
při 1200 °C max. 3 % při 1400 °C max. 3 % 

Chemické složení 
53 – 56 % SiO2 

45 – 47 % Al2O3 + ZrO2 

46 – 48 % SiO2 

52 – 54 % Al2O3 + ZrO2 

Do vzorku kolejnice byly navrtány otvory pro termočlánky. Díry byly vrtány kolmo na 

čelní povrch do hloubky 50 mm, Ø děr 3 mm. Do připravených děr byly nasunuty plášťové 

termočlánky Ni-NiCr, typ (K). Schéma otvorů a umístění termočlánků zachycuje obr. 28.  
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Obr. 28. Rozmístění termočlánků v profilu kolejnice
 

Všechny termočlánky, vyvedené z čelní plochy kolejnice skrze izolační materiál 

Sibral, byly svedeny do svorkovnice, kde byly napojeny na kompenzační vedení, přenášející 

termoelektrické napětí do měřicí ústředny Omega OM-190.  

 

Obr. 29. Příprava vzorku kolejnice pro experiment  
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Parametry měřicí ústředny OMEGA OM-190: 

Dataloger OM-190 je koncentrátor dat pro všeobecné použití, navržený pro široké 

spektrum aplikací. Jedná se o prostředek, založený na principu mikroprocesoru, umožňující 

přesné měření, analýzu, vyhodnocování a ukládání získaných dat. OM-190 se vyráběl 

v provedení se 4, 8, 12 nebo 16 měřicími kanály. Přístroj je vybaven portem pro ukládání na 

paměťová média a sériovým portem pro komunikaci s PC. Přístroj je také vybaven sadou 

programu PRONTO for Windows. 

Systém umožňuje jak měření, tak uchovávání dat. Naměřená data mohou být 

přesunuta do počítače a následně jednoduše zpracována. Program PRONTO je softwarový 

nástroj pro přímou podporu OM-190. Program poskytuje řadu nástrojů pro vykreslení, 

komentování, analýzu a tisk informací. Obecná specifikace přístroje: 

Módy záznamu  5 módů (základní, adaptivní, rozšířené, na výzvu a ruční) 

Kapacita paměti  512 kB 

Přesnost   0,5 % 

Vzorkovací frekvence  volitelná 500 ms až 12 hodin (dle modu) 

Přesnost časové základny 10 ppm, maximální chyba 30 sekund za měsíc 

Sériový port   RS-232 na 300 nebo 19200 Baudů 

Provozní teplota  5 až 60 ºCelsia 

Velikost   175 x 115 x 55 mm 

Hmotnost   1,5 kg 

7.1.2   Vlastní experiment  

Připravený vzorek kolejnice podle výše uvedeného popisu, viz obr. 28 a obr. 29, byl 

nasazen k ohřevu do plynové komorové pece (vytápěna zemním plynem) na teplotu simulující 

doválcovací teplotu. Po dosažení průměrné teploty vzorku 1000 °C byla kolejnice z pece 

vytažena a přemístěna na ocelový chladník, kde následně volně chladla na vzduchu. Kolejnice 

při prvním měření stála celou plochou paty na chladníku. 

V průběhu manipulace zřejmě došlo k poškození termočlánku č. 1 (T1), naměřené 

hodnoty pro T1 vykazovaly značnou odchylku, proto v dalším postupu nebyla tato teplota 

brána v úvahu. Grafickou podobu ochlazovacích křivek ukazuje obr. 30, podrobný záznam 

teplot viz Příloha č. 1.  

Jakmile poklesla teplota pod 150 °C, byl vzorek znovu nasazen k ohřevu na teplotu 

1000 °C. Při druhém měření byla kolejnice položena na bok, simulace chlazení kolejnice po 

válcování v TŽ Třinec. Pro ležící kolejnici jsou ochlazovací křivky uvedeny na obr. 31, 

podrobný záznam teplot viz Příloha č. 2. 
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Po úplném vychlazení a úpravě vzorku (přivaření manipulačního oka na patu 

kolejnice) byl proveden třetí experiment. Jako chladicí médium byla použita voda cca 20°C, 

resp. vodní lázeň. Aby nedošlo vlivem varu v lázni ke stříkání vody na stojinu a patu, byla 

hlava kolejnice ponořena jen do cca 2/3 své výšky. V důsledku velkého množství odpařované 

vody při chlazení, a tím i k zajištění stále výšky hladiny, byla voda do lázně průběžně 

doplňována malou rychlostí. V průběhu manipulací vypadl z pozice termočlánku č. 10 (T10), 

proto v dalším postupu nebyla tato teplota brána v úvahu. Výsledky experimentu shrnuje 

obr. 32, podrobný záznam viz Příloha č. 3.  
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Obr. 30. Průběh teplot při chladnutí na vzduchu – stojící kolejnice 
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Obr. 31. Průběh teplot při chladnutí na vzduchu – ležící kolejnice 

 

 
Obr. 32. Průběh teplot při ochlazování vodou 
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7.1.3   Diskuse získaných výsledků 

 Naměřené průběhy vcelku odpovídají teoretickým předpokladům a již dřívějším 

provedeným pokusům [15, 19, 61, 62]. 

Stojící kolejnice: nejrychlejší pokles teploty ukazují termočlánky T9 a T11. To odpovídá 

jejich umístění v patě kolejnice, v tomto místě je kolejnice velmi tenká jen cca 12 mm. 

Naopak nejpomalejší změna teploty se projevila na T5, termočlánek umístěn ve středu hlavy 

kolejnice. Obdobně pomalejší pokles teploty zaznamenal T8, střed stojiny kolejnice.  

 Obecně teplotní profil odpovídá umístění jednotlivých termočlánků. Termočlánky 

blíže k povrchu mají rychlejší pokles teploty než středové termočlánky. V rozmezí teplot 

580 – 670 °C termočlánky zaznamenaly prodlevu nebo i mírné zvýšení teploty. To odpovídá 

alotropické přeměně resp. fázové transformaci austenit – perlit, doprovázené změnou plošně 

centrované na prostorově centrovanou krystalovou mřížku. Změna je doprovázena 

uvolňováním tepla, tzv. překrystalizační teplo. Teploty přeměny jsou nižší než dle 

rovnovážného diagramu, což je důsledek tepelné hystereze.  

Položená kolejnice: při srovnání naměřených hodnot ochlazovacích křivek pro stojící 

a položenou kolejnici lze vidět obdobné průběhy. Nejrychlejší pokles teplot je oblasti paty 

kolejnice resp. kraje paty, zde je kolejnice tenká. Naopak pomaleji chladne střed hlavy 

kolejnice. Opět v oblasti teplot 580 – 670 °C se projevily prodlevy vlivem fázové 

transformace. Při tomto uložení chladne hlava mírně rovnoměrněji, ovšem jsou zde větší 

rozdíly hlava – pata. Fázové transformace jsou v grafu posunuty více doprava (delší čas), což 

odráží mírnější pokles teplot oproti stojící kolejnici, také doba chladnutí se prodlužuje. 

Chlazení ve vodě: je zde znatelný rozdíl průběhu teplot mezi kalenou hlavou a nezamočenou 

patou. Prodleva vlivem fázové transformace se projevila rozdílně v patě a hlavě kolejnice. 

V patě prodleva odpovídá transformaci austenit – perlit v oblasti 640 – 650 °C, v hlavě 

odpovídá transformaci austenit – bainit pod teplotou 500 °C. 
 

7.2   Nejistoty měření 

Nejistota měření charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku měření, 

který lze zdůvodněně přiřadit k hodnotě měřené veličiny. Nejistota měření se týká nejen 

výsledku měření, ale i měřicích přístrojů, hodnot použitých konstant, korekcí apod., na 

kterých nejistota výsledku měření závisí. Základem určování nejistot je statistický přístup. 
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Předpokládá se určité rozdělení pravděpodobnosti, které popisuje, jak se může 

udávaná hodnota odchylovat od skutečné hodnoty, resp. pravděpodobnost, s jakou se 

v intervalu daném nejistotou může nacházet skutečná hodnota [56].
 

Mírou nejistoty měření je směrodatná odchylka udávané veličiny. Takto vyjádřená 

nejistota se označuje jako standardní nejistota – u a představuje rozsah hodnot okolo 

naměřené hodnoty. Standardní nejistoty se dělí na [3]:  

Standardní nejistoty typu A - uA jsou způsobovány náhodnými chybami, jejichž příčiny se 

považují všeobecně za neznámé. Stanovují se z opakovaných měření za stejných podmínek 

statistickou analýzou. Tyto nejistoty se zmenšují se stoupajícím počtem opakovaných měření. 

Standardní nejistoty typu B - uB jsou způsobovány známými a odhadnutelnými příčinami 

vzniku. Jejich identifikace a základní hodnocení se provádí úsudkem z dostupných informací 

o měřené veličině. Jako zdroj informací většinou slouží údaje výrobce (třída přesnosti 

přístroje, tolerance), kalibrační listy, certifikáty, apod. Výsledná nejistota typu B je dána jejich 

sumací, přitom nezávisí na počtu opakovaných měření. 

Kombinovaná standardní nejistota -uC se určuje vztahem  

2

BAC u+u=u 2   (46) 

Standardní nejistota typu A 

 Jelikož bylo pro každý případ chladnutí provedeno pouze jedno měření, nebyla tato 

nejistota vyhodnocována. Při analýze naměřených hodnot byly využity zkušenosti a hodnoty 

z dřívějších měření.  

Standardní nejistota typu B 

Postup při zjišťování standardní nejistoty typu B: 

- výběr možných zdrojů dílčích nejistot  Z1 Z2, … Zm; např. nedokonalé měřicí přístroje, 

použité měřicí metody, nepřesné hodnoty konstant, způsob vyhodnocování  

- odhad rozsahu odchylek jednotlivých veličin  Zj ± ΔZj,max od jmenovité hodnoty tak, že tyto 

meze nebudou pravděpodobně překročeny  

- posouzení rozdělení pravděpodobnosti veličiny Zj v intervalu ±ΔZmax; pokud nejsou 

o veličině doplňující informace, předpokládá se rovnoměrné rozdělení 

- určení nejistoty uz,j z následujícího vztahu 



81 

m

Z
=u

maxj,

jz,

Δ
  (47) 

kde  m závisí na druhu rozdělení: m = 2, popř. 3 pro normální (Gauss-Laplaceovo), m = √3 

pro rovnoměrné, m = √6 pro trojúhelníkové rozdělení. 

- stanovení výsledné nejistoty měření viz rovnice (48) 


m

=j

jz,B u=u
1

2
  (48) 

Tabulka 10. Nejistoty měření teploty typ B dle vztahů (46-48) 

Zdroj nejistoty Přesnost Nejistota typu B 

Teplotní čidla – termočlánky ± 0,75 % 0,43 % 

Kompenzační vedení ± 0,75 % 0,43 % 

Vstup měřicí ústředny ± 0,0015 % 0,00087 % 

Měřicí ústředna OM-190 ± 0,5 % 0,29 % 

Celková nejistota   0,67 % 

 

7.3   Počítačová simulace ochlazování 

 Pro řešení teplotních polí bylo využito počítačové simulace v programu SYSWELD. 

V části generování vstupních dat tzv. preprocessing bylo nutné věnovat pozornost podmínkám 

jednoznačnosti tepelné úlohy. Požadované vstupní údaje zahrnují jak materiálové vlastnosti, 

tak okrajové podmínky úlohy. 
 

7.3.1   Materiálové vlastnosti kolejnicové oceli 

 Určení materiálových vlastností resp. fyzikálních podmínek jednoznačnosti je 

základním faktorem pro řešení teplotních polí a pro simulaci chladnutí. Přesnost výpočtů je 

závislá na přesnosti dosazených hodnot potřebných fyzikálních parametrů. Na šíření tepla 

v tuhých látkách mají dle rozboru rovnic (2) až (4) vliv: součinitel tepelné vodivosti , měrná 

tepelná kapacita cp, hustota . Mezi odvozené fyzikální veličiny patří součinitel teplotní 

vodivosti a, viz rovnice (4). Všechny tyto parametry jsou závislé na teplotě.  
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 Odborná literatura poskytuje mnoho údajů v této oblasti, některé materiály jsou však 

zmapovány jen částečně nebo vůbec. Při hledání termofyzikálních parametrů častokrát nelze 

nalézt potřebnou jakost oceli, proto se volí jakost podobná, při vědomí určité chyby. Obdobně 

lze nalézt empirické či poloempirické vztahy, i v tomto případě dochází k určitým 

nepřesnostem. Další možnosti skýtají softwarové produkty, které na základě daného 

chemického složení stanovují tyto parametry. Nejpřesnější metodou určení by bylo 

experimentální zjištění u konkrétní jakosti, ale vzhledem k náročnosti takového experimentu 

byly využity literární údaje a softwarové produkty. Získané údaje byly dále podrobeny 

srovnání a korekci. 

Součinitel tepelné vodivosti   

 Obecně závisí na teplotě, tlaku, struktuře a složení látky. Stanovuje se většinou 

měřením hustoty tepelného toku, gradientu teploty a potom výpočtem z rovnice prvního 

Fourierova zákona vedení tepla. Součinitel tepelné vodivosti se definuje jako teplo, které 

projde za jednotku času jednotkovou plochou izotermického povrchu, přičemž v tělese je 

jednotkový teplotní gradient [50].  

 U čistých kovů se  s rostoucí teplotou většinou snižuje, u uhlíkových ocelí se 

s rostoucí teplotou snižuje až do teploty fázové přeměny ferit – austenit a poté se s teplotou 

mírně zvyšuje. U austenitických ocelí a vysokolegovaných ocelí  s teplotou zvyšuje. 

Konkrétní hodnoty pro ocel 900A a srovnání jednotlivých zdrojů uvádí tab. 11 a obr. 33. 

Tabulka 11. Součinitel tepelné vodivosti oceli – vzorek kolejnice 

Teplota 

(°C) 

Součinitel tepelné vodivosti (W·m-1·K-1) 

 Nejmark Bálek Hašek Katedra Kazancev Návrh
 

0 45,91 48,1 46,2 50,05 49,8 50,2
 

100 42,78 48 46,5 47,55 48,1 48
 

200 39,90 46,5 45,6 44,76 45,1 45,6
 

300 37,26 44 43,7 41,73 41,4 42,5
 

400 34,86 41 40,3 38,55 38,1 39,4
 

500 32,71 38,5 37,2 35,3 35,2 36
 

600 30,81 36 34,6 32,03 32,7 32,3
 

700 29,15 31,4 31,4 28,84 30,1 29,3
 

800 27,73 26,7 28,8 25,8 24,3 26
 

900 26,57 25,9 26,7 25,4 25,7 25,5
 

1000 25,64 26,7 27,2 26,72 26,9 27
 



83 

 

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

0 200 400 600 800 1000 1200


(W

.m
-1

.K
-1

)

teplota (°C)

Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě  

Nejmark

Bálek

Hašek 

Katedra

Kazancev Y8

Návrh

 

Obr. 33. Součinitel tepelné vodivosti – vzorek kolejnice (ocel 900A) 

legenda: 

Nejmark – výpočet dle rovnice, kterou navrhl B. E. Nejmark [36, s. 8] 

Bálek – Tepelně technické tabulky, uhlíková ocel 0,45 % C [1] 

Hašek – Tabulky pro tepelnou techniku, ocel 13 141 [17] 

Katedra – program katedry tepelné techniky, sestavený dle práce G. Woelka [71] 

Kazancev – Promyšlennyje peči, ocel Y8 [30] 

Návrh – hodnoty navržené programem TTSteel 2.1 a zkorigované 
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Měrná tepelná kapacita cp 

 Určuje teplo nutné k ohřevu jednotky hmotnosti tělesa o 1 °K. Závisí na chemickém 

složení, teplotě a struktuře oceli. U uhlíkových ocelí je měrná tepelná kapacita závislá na 

obsahu uhlíku, ale mnohem více reaguje na změnu teploty. Do teploty 500 °C roste pravá 

měrná tepelná kapacita oceli rovnoměrně a zvolna, nad touto teplotou pak rychleji a v rozmezí 

teplot 700 až 900 °C dosahuje výrazné maximum, způsobené tepelnými účinky strukturních 

změn [36]. Hodnoty cp pro ocel vzorku kolejnice jsou uvedeny v tab. 12 a obr. 34 a obr. 35. 

Tabulka 12. Pravá měrná tepelná kapacita pro vzorek kolejnice
 

Teplota (°C) Měrná tepelná kapacita (kJ·kg-1·K-1) 

Hašek Katedra TT Návrh 

0 0,46 0,468 0,47 

100 0,488 0,504 0,5 

200 0,518 0,537 0,54 

300 0,554 0,5736 0,57 

400 0,604 0,614 0,615 

500 0,672 0,664 0,67 

600 0,763 0,727 0,73 

700 0,858 0,806 0,815 

800 0,7 0,565 0,57 

900 0,582 0,583 0,59 

1000 0,604 0,608 0,615 
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Obr. 34. Pravá měrná tepelná kapacita – vzorek kolejnice (ocel 900A)
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Obr. 35.  Střední měrná tepelná kapacita – vzorek kolejnice (ocel 900A)
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legenda: 

Bálek – Tepelně technické tabulky, uhlíková ocel 0,45% C [1] 

Hašek – Tabulky pro tepelnou techniku, ocel 13 141 [17] 

Kazancev – Promyšlennyje peči, ocel Y8 [30] 

Katedra – program katedry tepelné techniky, sestavený dle práce G. Woelka [71] 

Návrh – hodnoty navržené programem TTSteel 2.1 a zkorigované 

 

Hustota  

 Průběh rychlostních změn teplotního pole je dále ovlivňován hustotou. Hustota ocelí je 

závislá na chemickém složení, struktuře a teplotě. Při normálních podmínkách lze hustotu  0 

určit ze vztahu [36]: 

As+AlW+Cr+Ni+Cu+PSSiMnC=ρ 1001209541111716473164078760 −−−−−−

 (kg·m-3) (49) 

kde C, Mn, Si atd. – obsah jednotlivých prvků v oceli  (hmot. %).  

 S teplotou hustota klesá v závislosti na hodnotě součinitele délkové roztažnosti [36]: 

)m(kg
31

30 −
 tα+

ρ
=ρt   (50) 

kde t  je hustota při dané teplotě  (kg·m-3), 

 0  - hustota při normálních podmínkách  (kg·m-3), 

  -  součinitel délkové roztažnosti  (K-1), 

 t -  teplota  (°C). 

Konkrétní hodnoty hustoty v závislosti na teplotě dané oceli viz tab. 13 a obr. 36. 
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Tabulka 13. Hustota oceli pro vzorek kolejnice 

Teplota 

(°C) 

Hustota (kg·m-3) 

Hašek Bálek Kazancev Katedra Návrh 

0 7854 7850 7855 7848 7850 

100 7826 7825 7829 7827 7825 

200 7794 7800 7800 7799 7800 

300 7760 7760 7767 7764 7760 

400 7724 7725 7731 7726 7725 

500 7685 7685 7694 7688 7685 

600 7647 7650 7655 7652 7650 

700 7606 7610 7612 7621 7620 

800 7627 7640 7594 7597 7600 

900 7590 7580 7533 7523 7540 

1000 7533 7540 7485 7476 7485 

 



88 

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

7800

7850

7900

0 200 400 600 800 1000 1200

h
u

s
to

ta
 (

k
g

.m
-3

)

teplota (°C)

Teplotní závislost hustoty oceli

Hašek

Bálek 

Kazancev

Katedra

Návrh

 

Obr  36.  Teplotní závislost hustoty – vzorek kolejnice (900A)  

legenda 

Bálek – Tepelně technické tabulky, uhlíková ocel 0,45% C [1] 

Hašek – Tabulky pro tepelnou techniku, ocel 13 141 [17] 

Kazancev – Promyšlennyje peči, ocel Y8 [30] 

Katedra – program katedry tepelné techniky, sestavený dle práce G. Woelka [71] 

Návrh – hodnoty navržené programem TTSteel 2.1 a zkorigované 

 

7.3.2   Určení okrajových podmínek  

 Jako povrchové podmínky je nejvhodnější použít III. druhu, tj. součinitel přestupu 

tepla, resp. teplotní závislost α. Byla zvolena nepřímá úloha za využití naměřených 

ochlazovacích křivek. Postup řešení (iterační způsob): 

1. Výpočet teoretických hodnot α 

Dle uvedených vztahů (25) až (45) byly vypočítány hodnoty součinitele přestupu tepla 

v intervalu teplot <30;1100°C> a byla vytvořena teplotní závislost  α (viz obr. 37) 
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Obr. 37  Vypočtený součinitel přestupu tepla pro ochlazování na vzduchu, stojící kolejnice 

2. Zadání hodnot a simulace ochlazování v SYSWELD 

Síť prvků tělesa byla navržena tak, aby vybrané uzly sítě odpovídaly umístění jednotlivých 

termočlánků (T1 až T11). V případě stojící kolejnice se úloha řešila jako symetrická. 

 

 

 

Obr. 38.  Síť konečných prvků kolejnice / detail hlavy  
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3. Vygenerování ochlazovacích křivek pro zadané body 

Program SYSWELD umožňuje generovat databázi hodnot teploty v závislosti na čase (časový 

krok 10 s) anebo grafický průběh teplot, případně izotermické křivky (jako termovize). Pro 

možnost data srovnávat s naměřenými údaji, byly vypočtené teplotní průběhy převedeny do 

tabulky v Excelu a následně utvořeny srovnávací grafy.  

4. Srovnání vypočtených a naměřených průběhů teplot 

Převedení dat do tabulky umožňuje srovnání s naměřenými teplotami, jak grafickou metodou 

(srovnání průběhů) tak výpočetně (využití statistické matematiky). Vztah mezi veličinami lze 

posoudit např. korelací. Nabídka funkcí programu Excel umožňuje snadný výpočet 

statistických kritérií.  

5. Úprava hodnot α a opětovná simulace v programu SYSWELD 

Na základě srovnání průběhů z předchozího bodu byla korigována závislost α = f(t). Kroky 2 

až 5 byly opakovány dokud nedošlo ke shodě hodnot naměřených a vypočtených teplot. 

Výsledkem postupu je nová závislost α = f(t) (viz obr. 39). 

 

Obr. 39.  Srovnání hodnot součinitele přestupu tepla – vzduch – stojící kolejnice 

 V celé oblasti je vidět velmi dobrá shoda mezi teoreticky vypočtenou a simulací 

stanovenou hodnotou α. Rozdíl mezi oběma hodnotami se pohybuje v rozmezí - 1 až 4,5 

W·m-2·K-1 (max. 11,5 %).  
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Příčinou rozdílů v hodnotách je skutečnost, že vlivem složitého tvaru kolejnice na sebe 

jednotlivé části sálají. Dále ve skutečnosti dochází k vzájemnému sálání kolejnice a 

chladníku. Rovněž ve výpočtech byly použity zjednodušené vztahy pro indexy směrovosti 

(úhlové součinitele záření). 

 Pro takto stanovené okrajové podmínky, součinitel přestupu tepla, jsou výsledky 

simulace teplot velmi dobré. Pro hlavu (T2, T3), stojinu (T8) a patu (T11) zobrazují průběhy 

obr. 40 až obr. 43. Podrobnější srovnání průběhů teplot viz Příloha č. 4 až č. 13.  

  

Obr. 40. Srovnání průběhů teplot – hlava T2, 

stojící kolejnice - vzduch 

Obr. 41. Srovnání průběhů teplot – hlava T3, 

stojící kolejnice - vzduch 

  

Obr. 42. Srovnání průběhů teplot – stojina T8, 

stojící kolejnice - vzduch 

Obr. 43. Srovnání průběhů teplot – pata T11, 

stojící kolejnice - vzduch 
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Program Sysweld umožňuje také zobrazení celkového teplotního pole v zadaném čase 

pomocí tzv. kontur. Příklad kinetiky teplotního pole při ochlazování na vzduchu uvádí obr. 44 

(podrobnější přehled viz Příloha č. 14).  

  

  

Obr. 44. Simulace kinetiky teplotního pole, stojící kolejnice - vzduch 
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7.4   Vliv rychlosti ochlazování na výslednou strukturu 

 Způsob a rychlost ochlazování mají vliv na výslednou strukturu oceli resp. 

mechanické vlastnosti oceli. Ke zhodnocení jednotlivých způsobů ochlazování slouží 

transformační ARA diagramy. V literatuře je možné nalézt ARA diagramy pro danou ocel 

anebo lze využít nabídky různých programů, které diagramy na základě zadaných hodnot 

sestaví. Nejpřesnější ale nejnáročnější je určení rozpadového digramu pomocí 

dilatometrických testů. Pro kolejnicovou ocel 900A nejsou v literatuře kompletní údaje, proto 

bylo třeba hledat diagram pro ocel podobného složení - Wr. 1.0605, R260 (viz obr. 45).  

 

Obr. 45. ARA diagram pro ocel Wr. 1.0605 [9] 

 

V rámci práce byl také využit program TTSteel 2.1. Tento program je určen pro 

stanovení strukturních podílů a výpočet mechanických vlastností ocelí po tepelném 

zpracování (kalení, popouštění/žíhání). Na základě chemického složení a vlastností počáteční 

austenitické struktury vytváří hybridní diagramy rozpadu austenitu. Dále určí podíly 

sekundární struktury feritu, perlitu, bainitu a martenzitu, následně vypočítá tvrdost určené 

struktury. Z té pak je počítána mez pevnosti a kluzu. Kromě základní analýzy rozpadu 

austenitu umožňuje program také studium deformovaného austenitu při termomechanickém 

zpracování [15]. 
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7.4.1   Vyhodnocení struktury, volné ochlazování vzduchem  

Při volném ochlazování na vzduchu přechází austenit na perlitickou strukturu. Podle 

simulace v programu SYSWELD 95,5 % perlitu a 4,5 % feritu, podle simulace v programu 

TTSteel 100 % perlitu. Výsledky simulace struktury a mechanických vlastností viz tab. 14 

a obr. 46. 

Tabulka 14  Struktura a vlastnosti kolejnice ochlazované na vzduchu (v bodě T2) 

 Sysweld TTSteel 

Perlit (%) 95,5  100  

Ferit (%) 4,5 0  

HV 267 254 

Rm (MPa) 855  814  

 

  

Obr. 46. Simulace struktury stojící kolejnice – vzduch, Sysweld  
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7.4.2   Vyhodnocení struktury, chlazení ve vodní lázni 

Pro posouzení ochlazování kolejnice ve vodě byly zvoleny tři měřicí body 

termočlánky T2, T5 a T7 (viz obr. 28). Ochlazovací křivky se vyhýbají perlitickému nosu 

a transformace probíhá za vzniku bainitu případně až martenzitu. 

V experimentu aplikovaná doba ochlazování způsobila podchlazení kolejnice za 

vzniku i martenzitické struktury, což není žádoucí. Jelikož záměrem experimentu bylo 

stanovení dosažitelné rychlosti ochlazování, resp. definování okrajových podmínek pro tento 

druh ochlazování, nebyla výsledná struktura blíže zkoumána. Pro názornou demonstraci, za 

využití zjištěných poznatků ve formě okrajových podmínek, teoretického stanovení struktury 

a požadovaných vlastností je uvedena tab. 15 a obr. 47. Praktická aplikace však vyžaduje 

koordinaci dalšího výzkumu s útvary metalurgie, pro které je rychlost ochlazování výchozím 

parametrem tepelného zpracování, resp. řízeného ochlazování. 

Tabulka 15  Struktura a vlastnosti kolejnice chlazené vodou 

 Bod T2 Bod T5 Bod T7 

Bainit (%) 92,4  91,6  91,8  

Martenzit (%) 7,6 8,4 % 8,2  

HV 447 449 449 

Rm (MPa) 1455  1462  1462  
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Obr. 47. ARA diagram pro ochlazování kolejnice 900A (TTSteel) 
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8.   ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou teplotního pole při ochlazování 

kolejnic. Znalost teplot resp. průběhu teplot ovlivňuje technologii zpracování za účelem 

dosažení požadovaných vlastností nebo jejich zlepšení. Práce obsahuje teoretický rozbor 

řešené problematiky, možnosti řešení a modelování chladnutí, dále byla definována 

a experimentálně ověřována možnost stanovení podmínek ochlazování. 

Z rozboru problematiky se ukazuje, že další zvyšování pevnosti a tvrdosti kolejnice je 

spojené hlavně s tepelným zpracováním, resp. volbou zrychleného ochlazování. Dokonce 

i v případě bainitických kolejnic je nanejvýš vhodné upravit jejich strukturu tepelným 

zpracováním. Také v TŽ se metodou tepelného zpracování intenzivně zabývají a připravují 

provozní zařízení. Kolejnice s tepelně zpracovanou hlavou má vyšší otěruvzdornost a dá se 

použít pro vyšší zatížení, zejména pro kolejnice v oblouku. Pro provozovatele to znamená 

menší náklady na údržbu a opravy kolejového svršku.  

V praktické části je popsána metodika stanovení okrajových podmínek při chlazení 

kolejnic. S vývojem počítačové techniky a programových aplikací se řešení značně 

zjednoduší. Program Sysweld pracuje s metodou MKP a umožňuje poměrně rychlé řešení. 

Pro simulaci v programu Sysweld byly stanoveny optimální hodnoty vstupních dat. 

Experimentální měření chladnutí se uskutečnilo na kolejnici s profilem UIC 54 z oceli 

900A (R260) při ochlazování pro různé podmínky (volně vzduch a vodní lázeň). S pomocí 

experimentálních dat a simulačního programu Sysweld byla iteračním postupem stanovena 

povrchová podmínka III. druhu, tj. hodnota součinitele přestupu tepla mezi chladnoucí 

kolejnicí a okolím. Na základě dosažených výsledků (průběh teplot, součinitel α) lze provádět 

počítačovou simulaci chlazení a za pomocí ARA diagramů predikovat výslednou strukturu. 

Programem Sysweld byla také simulována výsledná struktura oceli a s ní související 

výsledné mechanické vlastnosti. Této oblasti byla věnována menší pozornost, jelikož 

záměrem experimentu bylo definování okrajových podmínek ochlazování. Výsledná struktura 

oceli nebyla podobněji metalograficky zkoumána. Největší vliv na vznikající strukturu má 

rychlost ochlazování. Při volném ochlazování na vzduchu je struktura čistě perlitická. Při 

ochlazování vodou (ponoření hlavy do vody) vznikala již martenzitická struktura. Rychlost 

ochlazování musí být proto menší, pro C - Mn oceli ≤5 °C·s-1. Jako nejvhodnější se jeví 

použít stlačený vzduch.  
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PŘÍLOHY 

 



 

Příloha č. 1  Průběh teplot při ochlazování na vzduchu – stojící kolejnice 

Čas 

(min) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

T5 

(°C) 

T6 

(°C) 

T7 

(°C) 

T8 

(°C) 

T9 

(°C) 

T10 

(°C) 

T11 

(°C) 

Tok 

(°C) 

0 1040 1034 1041 1042 1034 1037 1013 978 977 959 27 

1 971 951 966 999 965 968 943 807 921 804 33 

2 914 896 906 940 909 893 882 706 842 716 31 

3 864 849 856 887 861 833 829 648 785 674 27 

4 820 806 811 840 816 791 780 644 740 661 26 

5 779 767 771 797 775 745 737 628 701 653 26 

6 742 731 735 758 739 720 701 611 670 628 27 

7 709 700 703 724 706 696 671 593 672 603 26 

8 680 672 675 693 678 670 663 578 685 584 26 

9 662 662 662 669 664 651 671 562 681 569 26 

10 672 669 673 673 675 641 674 548 665 555 26 

11 675 668 673 685 676 645 663 536 633 542 26 

12 673 665 669 686 672 644 647 521 609 530 26 

13 668 658 662 683 664 641 627 505 583 515 26 

14 658 649 652 675 654 633 608 490 561 500 26 

15 644 636 639 656 640 620 590 475 542 485 26 

16 624 618 620 632 622 602 572 460 523 471 26 

17 604 599 600 610 602 583 553 447 506 458 26 

18 585 580 581 590 583 563 536 433 490 445 26 

19 566 562 562 571 564 546 519 422 475 433 26 

20 548 544 545 553 547 530 503 410 461 421 26 

21 532 528 528 536 530 516 488 399 448 410 26 

22 516 512 513 519 514 502 474 388 435 400 26 

23 501 498 498 504 499 488 461 379 423 389 25 

24 486 484 484 489 485 475 448 369 412 380 26 

25 473 470 470 475 472 463 436 360 401 370 25 

26 460 457 457 462 459 452 424 352 391 361 26 

27 448 445 445 450 446 441 413 343 381 352 25 

28 436 434 433 438 435 430 402 335 371 344 25 

29 425 423 422 426 424 418 392 327 362 336 26 

30 414 412 412 416 413 409 382 320 353 328 26 

31 403 402 402 405 403 400 373 313 345 321 26 

32 394 392 392 395 393 391 364 306 337 314 26 

33 385 383 383 386 384 380 356 299 329 307 26 

34 376 374 374 377 375 372 347 293 322 300 26 

35 367 366 365 368 366 365 340 286 315 294 26 

36 359 357 357 360 358 358 332 281 308 287 26 

37 350 349 349 352 350 350 325 275 301 281 26 



 

Příloha č. 1 – pokračování  

Čas 

(min) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

T5 

(°C) 

T6 

(°C) 

T7 

(°C) 

T8 

(°C) 

T9 

(°C) 

T10 

(°C) 

T11 

(°C) 

Tok 

(°C) 

38 341 340 340 342 341 343 316 268 293 274 26 

39 334 333 333 335 334 336 310 263 287 269 26 

40 327 326 326 328 327 330 303 258 282 263 26 

41 320 319 318 321 319 324 296 252 275 257 26 

42 314 313 312 315 313 319 291 248 270 252 26 

43 307 306 306 308 307 307 285 243 265 248 26 

44 301 300 300 302 301 299 279 239 259 243 26 

45 295 294 294 296 295 293 274 234 254 238 26 

46 289 288 288 290 289 283 268 230 250 234 26 

47 284 283 283 284 284 279 263 225 245 230 26 

48 278 277 277 279 278 274 258 221 240 225 26 

49 273 272 272 274 273 269 253 217 236 221 26 

50 268 267 267 269 268 265 249 214 232 217 26 

51 263 262 262 263 263 260 244 210 227 214 26 

52 257 257 257 258 257 251 239 206 223 209 26 

53 253 252 252 253 253 247 235 202 219 206 26 

54 248 247 247 249 248 243 230 199 215 202 26 

55 244 243 243 244 244 239 226 196 211 199 26 

56 240 239 239 240 240 235 222 193 207 195 26 

57 236 235 235 236 235 227 218 189 204 192 26 

58 231 230 230 231 231 223 214 186 200 189 26 

59 227 226 226 227 226 219 210 182 196 185 26 

60 223 222 222 223 223 216 207 180 193 182 26 

61 219 219 218 219 219 213 203 177 190 179 26 

62 215 215 215 216 215 210 200 174 187 176 26 

63 212 212 211 212 212 207 197 171 184 174 26 

64 209 208 208 209 208 204 194 169 181 171 26 

65 205 204 204 205 205 201 190 166 178 168 27 

66 201 201 201 202 201 193 187 163 175 165 27 

67 198 198 197 198 198 190 184 160 172 163 26 

68 194 194 194 194 194 187 180 158 169 160 26 

69 191 190 190 191 191 184 177 155 166 157 26 

70 188 188 187 188 188 181 175 152 163 155 26 

71 185 184 184 185 184 178 171 150 160 152 26 

72 182 181 181 182 182 176 169 147 158 150 26 

 



 

Příloha č. 2  Průběh teplot při ochlazování na vzduchu – položená kolejnice 

Čas 
(min) 

T2 
(°C) 

T3 
(°C) 

T4 
(°C) 

T5 
(°C) 

T6 
(°C) 

T7 
(°C) 

T8 
(°C) 

T9 
(°C) 

T10 
(°C) 

T11 
(°C) 

Tok 
(°C) 

0 999 991 1001 999 989 993 970 948 955 935 26 

1 949 929 944 972 940 938 920 821 926 829 26 

2 906 884 908 928 895 870 874 737 878 753 26 

3 851 830 862 872 840 818 822 662 809 679 26 

4 813 793 826 832 802 784 785 633 760 660 26 

5 773 753 785 790 762 737 745 629 711 648 26 

6 741 723 752 756 731 701 713 614 678 628 26 

7 712 695 723 726 703 689 685 594 668 604 25 

8 687 671 697 699 678 669 664 578 675 585 25 

9 667 664 674 677 667 645 665 562 676 568 25 

10 670 667 668 670 672 629 673 548 666 553 25 

11 674 665 674 678 672 630 673 536 646 539 25 

12 674 662 678 684 669 633 666 522 620 527 25 

13 670 657 678 684 663 632 651 510 595 514 25 

14 664 650 675 679 655 629 634 495 573 500 25 

15 656 641 669 671 646 623 616 481 553 487 25 

16 644 630 657 656 634 612 599 468 535 473 26 

17 629 616 640 637 620 597 581 455 517 460 26 

18 612 601 619 618 604 579 564 444 501 448 26 

19 594 585 600 599 587 563 547 431 486 436 26 

20 577 569 581 581 571 547 531 421 472 425 26 

21 560 553 564 564 555 532 516 409 459 415 25 

22 544 537 548 548 540 517 502 399 447 405 26 

23 529 523 533 533 525 504 488 388 435 395 26 

24 516 510 519 519 512 493 476 380 425 387 26 

25 503 497 507 506 500 478 464 372 415 380 26 

26 488 483 491 491 485 466 450 362 404 370 25 

27 478 473 480 481 474 457 441 354 396 363 26 

28 463 458 465 465 460 444 427 344 384 353 26 

29 453 449 455 455 450 435 418 338 377 347 26 

30 441 437 443 443 439 425 408 331 368 339 26 

31 431 427 433 433 428 412 399 325 360 333 26 

32 421 417 423 423 419 403 390 318 352 326 26 

33 411 408 413 413 409 394 381 313 345 320 26 

34 402 398 403 404 400 386 373 307 338 314 26 

35 393 390 395 395 392 380 365 301 331 308 26 

36 385 382 386 386 383 372 357 294 325 303 26 

37 379 376 380 381 378 364 352 291 320 299 26 



 

Příloha č. 2 - pokračování 

Čas 
(min) 

T2 
(°C) 

T3 
(°C) 

T4 
(°C) 

T5 
(°C) 

T6 
(°C) 

T7 
(°C) 

T8 
(°C) 

T9 
(°C) 

T10 
(°C) 

T11 
(°C) 

Tok 
(°C) 

38 372 369 373 374 371 357 346 286 315 295 26 

39 361 359 362 363 360 343 336 279 307 288 26 

40 354 351 355 355 353 337 329 274 301 283 26 

41 347 344 348 348 346 331 323 270 296 278 26 

42 340 337 341 341 339 325 317 265 290 273 26 

43 333 331 334 335 333 319 311 261 285 268 26 

44 327 325 328 328 326 314 305 256 280 264 26 

45 323 321 324 324 322 311 301 253 277 261 26 

46 315 313 316 316 314 302 294 247 271 255 26 

47 309 307 310 310 309 299 289 243 266 252 25 

48 304 303 305 305 304 293 284 240 262 248 26 

49 298 296 299 299 298 289 279 235 257 244 26 

50 293 291 294 294 293 285 274 231 253 240 26 

51 289 287 289 290 288 280 270 228 250 237 26 

52 283 282 284 284 283 274 265 224 245 233 25 

53 279 277 279 280 278 271 261 221 242 230 25 

54 273 272 274 274 273 267 256 217 237 224 25 

55 269 267 269 270 268 263 251 214 233 221 25 

56 264 263 265 265 264 259 247 210 230 218 26 

57 260 259 260 261 260 255 243 207 226 215 26 

58 256 254 256 256 256 252 240 205 223 212 26 

59 252 250 252 252 251 248 236 202 219 209 26 

60 248 247 249 249 248 246 233 199 216 206 26 

61 244 243 244 245 244 242 229 196 213 203 26 

62 241 240 241 242 241 239 226 193 210 201 26 

63 237 235 237 237 236 235 222 190 207 198 26 

64 233 232 233 233 233 232 218 187 204 195 26 

65 229 228 230 230 229 229 215 185 201 192 26 

66 226 225 226 227 226 226 212 182 198 190 26 

67 222 221 222 222 222 223 209 180 195 187 26 

68 219 218 220 220 219 220 206 177 193 184 26 

69 216 215 216 217 216 217 203 175 190 182 26 

70 213 212 213 213 213 215 200 173 187 179 26 

71 210 209 210 210 210 213 197 170 185 177 26 

72 207 206 207 207 207 210 194 168 182 174 26 

 



 

Příloha č. 3  Průběh teplot při ochlazování kolejnice ve vodní lázni 

Čas 

(sec) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

T5 

(°C) 

T6 

(°C) 

T7 

(°C) 

T8 

(°C) 

T9 

(°C) 

T11 

(°C) 

00:00 1020 1023 1009 1025 1035 1020 1036 1024 1036 1033 

00:05 1004 1006 957,9 1015 1033 1012 1033 1015 1030 1026 

00:10 847 901,8 728,5 905,5 1029 962,1 1027 1003 1024 1020 

00:15 695,4 781,9 622 738,3 1014 870,7 1021 989,8 1018 1014 

00:20 597,5 703,1 561,8 648,8 987,9 783,1 1014 976,7 1013 1008 

00:25 536,6 615,3 506,2 600,7 954,7 686,6 1005 963,8 1007 1003 

00:30 498,6 543,2 450,2 568 917,4 598,1 993,1 952,7 1002 997,7 

00:35 473,7 508,8 383,6 542,3 878,7 528,1 978,6 942 996,9 992,5 

00:40 456,7 491,8 325,4 514,9 836,9 475,4 961,2 931,7 992,1 987,7 

00:45 440 479,7 286,2 484,3 799,7 439,9 941 921,7 987,3 983,2 

00:50 420,3 461,2 260 453,2 765,3 412 918,2 911,1 982,4 978,8 

00:55 397,2 438,5 242,6 422,2 733,7 390,2 893,8 899,7 977,9 974,5 

01:00 372,2 415 229,2 387,6 702,4 367,9 866,2 887,5 973,3 970,3 

01:05 350,9 392,4 218,2 353,2 672 344,3 838,7 874,8 968,9 966,2 

01:10 327,8 372,9 208 326,3 643,9 322,5 810,6 861,9 964,8 962,4 

01:15 303,2 351,8 197,5 305,8 613 305,9 783,6 847,5 960,7 958,5 

01:20 278,4 326,7 188,8 288 584,7 292,1 757,8 833,7 956,9 954,7 

01:25 256,1 290,8 181,4 270,4 558,8 280,4 733,7 819,8 953,1 951,1 

01:30 238,3 258,2 175,5 253,5 529,1 268,2 711,1 805,9 949,4 947,5 

01:35 224,1 236,3 170,3 239,4 496,6 255,5 689,7 791,8 945,2 943,2 

01:40 212,8 221,7 165,2 227,7 465,2 242,8 669,9 777,7 939,2 937 

01:45 203,6 210,5 161 217,4 435,9 231,2 651,9 763,6 931,7 929,7 

01:50 195,9 201 157,2 208,3 407,8 220,6 635,1 750,3 919,7 917,6 

01:55 188,9 192,8 153,3 199,6 382 211,6 612,5 737,2 905,4 901,1 

02:00 182,7 185,5 149,9 191,9 358,4 203,4 581,5 724,3 890,5 884,6 

02:05 176,5 179,2 146,7 185,1 336,5 195,6 547,4 711,5 876 868,8 

02:10 171,2 173,3 143,7 178,8 316,4 188,3 514,4 700 862,5 854,3 

02:15 166,3 167,9 140,9 173,2 297,3 181,5 483,7 689,4 850,1 840,7 

02:20 161,6 162,8 138,3 168,1 280,7 175,2 456 679,4 838,7 828 

02:25 157,4 158,4 135,7 163,5 266,2 169,5 431,5 670,3 827,5 816,1 

02:30 153,4 154,6 133,3 159,3 252,8 164 409,1 662 816,4 805,2 

02:35 149,7 151,1 131,1 155,6 240,9 159,3 388,9 654,1 806 794,9 

02:40 146,3 147,9 129,3 152 230,4 155,6 370 646,6 796,3 784,7 

02:45 143,2 144,9 127,4 149 221,1 152,6 353,9 638,6 786,9 774,9 

02:50 140,6 142,1 126 146,2 213 149,9 339,3 629,5 777,6 765,4 

02:55 138,1 139,7 124,8 143,6 205,8 147,5 326,1 619,2 768,6 756,8 

03:00 135,9 137,7 123,7 141,4 199,4 145,3 314,2 607,8 760,3 748,5 

03:05 134 135,6 122,6 139,5 193,4 143,2 302,8 595,7 752,6 740,5 

03:10 132,3 133,9 121,5 137,7 188,3 141,4 292,5 583,2 745,2 733,2 

03:15 130,8 132,2 120,6 136,1 183,5 139,5 283,1 570,7 737,9 726 

03:20 129,4 130,7 119,5 134,8 179,1 137,7 274,5 558,4 730,8 719,1 



 

Příloha č. 3 – pokračování 

Čas 

(sec) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

T5 

(°C) 

T6 

(°C) 

T7 

(°C) 

T8 

(°C) 

T9 

(°C) 

T11 

(°C) 

03:25 128,2 129,1 117,1 133,3 175,3 136,3 266,6 546,5 723,8 712,5 

03:30 127,1 127,8 115,4 132,2 171,7 134,9 259,4 535,1 717 706,2 

03:35 126,2 126,7 114,6 131,2 168,4 133,6 252,4 524 710,8 700,1 

03:40 125,2 125,6 114 130,2 165,5 132,5 246,5 513,5 704,8 694,5 

03:45 124,4 124,9 113,8 129,3 162,9 131,4 240,9 502,9 699 688,9 

03:50 123,7 124,1 113,1 128,5 160,4 130,5 235,8 493,2 693,2 683,3 

03:55 123 123,4 112,8 127,9 158,2 129,7 230,9 483,8 687,7 677,6 

04:00 122,5 122,1 112,5 127,1 156 128,9 226,3 474,9 682,2 672,3 

04:05 121,9 120,9 112,1 126,3 154,1 128,2 222,1 466,4 676,9 667,2 

04:10 121,2 119,4 111,4 125,4 152,3 127,4 217,8 458,1 671,6 662,4 

04:15 120,7 117,3 108,9 124,7 150,5 126,4 213,9 450,1 666,3 657,7 

04:20 120 116,1 108,6 123,8 148,8 125,9 210,1 442,6 661,1 653,5 

04:25 119,6 115,7 108,6 123,2 147,1 125,2 206,6 435,1 655,9 651,1 

04:30 119 115,5 108,6 122,6 145,8 124,6 203,2 428,1 650,3 650,7 

04:35 118,6 115 108,6 122,2 144,3 124,1 200,1 421 647,1 652,3 

04:40 118,3 114,8 108,6 121,8 143,1 123,6 197,5 414,4 645,6 654,6 

04:45 117,8 114,4 108,6 121,5 141,8 123,1 195 408,4 646,3 656,5 

04:50 117,5 113,9 108,6 121,1 140,8 122,8 192,6 402,5 648 657,6 

04:55 117,3 113,5 108,6 120,5 140,2 122,5 190,5 396,8 649,8 657,8 

05:00 116,8 113,5 108,7 120,7 139,1 122,1 188,6 391,4 650,7 657 

05:05 116,7 113,3 108,7 120,5 138,5 121,8 186,9 386,2 650,9 655,3 

05:10 116,4 113,2 108,7 120,3 137,6 121,5 184,7 381,4 650,2 653,4 

05:15 116,2 112,8 108,6 120,1 137 121,2 182,7 376,6 648,8 651,1 

05:20 115,9 112,8 108,6 120,1 136,3 120,9 181 372 647,3 649,2 

05:25 115,8 112,6 108,6 120 135,7 120,7 179,3 367,4 645,7 647,1 

05:30 115,6 112,5 108,6 119,7 135,1 120,5 177,9 363,1 644,2 645,2 

05:35 115,4 112,4 108,6 119,7 134,6 120,2 176,4 359 642,7 643,5 

05:40 115,2 112,4 108,5 119,5 134,1 120 174,9 355,3 641,1 641,5 

05:45 115,1 112,3 108,6 119,4 133,5 119,8 173,7 351,5 639,2 639,2 

05:50 115 112,4 108,5 119 133 119,5 172,4 347,8 637,2 636,7 

05:55 114,7 112,3 108,5 118,9 132,5 119,4 171,1 344,3 634,9 634 

06:00 114,7 112,3 108,6 118,9 132,1 119,2 170 340,8 632,1 631,1 

06:05 114,6 112,2 108,4 118,6 131,8 119 168,9 337,5 629,1 628 

06:10 114,3 112,1 108,5 118,5 131,3 118,8 167,7 334,2 625,5 624,5 

06:15 114,2 112,1 108,5 118,3 130,8 118,6 166,6 330,9 621,8 621 

06:20 114 112 108,6 118,3 130,4 118,5 165,5 328 617,8 617,2 

06:25 113,8 112 108,5 118,1 130 118,3 164,4 325 613,4 613,4 

06:30 113,7 112 108,4 117,9 129,7 118,2 163,5 322,1 608,9 609,7 

06:35 113,5 112,1 108,4 117,8 129,3 118 162,6 319,4 604,4 605,7 

06:40 113,2 112 108,5 117,7 128,9 117,9 161,6 316,7 599,7 601,8 

06:45 113,1 112 108,5 117,5 128,7 117,6 160,7 314 595 597,8 

06:50 112,9 112 108,5 117,5 128,3 117,6 159,8 311,4 590,4 593,6 



 

Příloha č. 3 – pokračování 

Čas 

(sec) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

T5 

(°C) 

T6 

(°C) 

T7 

(°C) 

T8 

(°C) 

T9 

(°C) 

T11 

(°C) 

06:55 112,7 112 108,4 117,1 128 117,5 159,1 308,9 585,8 589,3 

07:00 112,7 112 108,5 117,1 127,7 117,5 158,3 306,2 581,1 585,1 

07:05 112,6 112 108,5 117,1 127,6 117,2 157,6 303,9 576,3 581,1 

07:10 112,5 112 108,6 117 127,2 117,3 156,8 301,6 571,6 577,1 

07:15 112,4 112 108,6 116,8 127,1 117,1 156,2 299,3 566,8 573,1 

07:20 112,4 112 108,6 116,8 126,7 117 155,6 297,1 562,1 569,1 

07:25 112,2 112 108,6 116,7 126,5 116,9 154,9 294,9 557,4 565 

07:30 112,2 112 108,6 116,5 126,3 116,8 154,4 292,7 552,6 561 

07:35 112 112 108,6 116,4 126 116,7 153,8 290,5 547,9 556,9 

07:40 112 112 108,6 116,3 125,9 116,5 153,1 288,3 543,2 552,8 

07:45 111,8 112 108,6 116,1 125,6 116,3 152,6 286,1 538,5 548,7 

07:50 111,7 112 108,6 116,2 125,4 116,2 152,1 283,9 533,7 544,4 

07:55 111,7 111,9 108,6 115,9 125 116,1 151,5 281,9 529,1 540,2 

08:00 111,5 112 108,6 115,8 124,9 116 151 279,8 524,4 536,2 

08:05 111,5 111,9 108,6 115,6 124,6 115,9 150,3 277,8 519,8 532,2 

08:10 111,5 112 108,6 115,8 124,3 115,8 149,9 275,7 515,2 528,1 

08:15 111,3 111,8 108,5 115,4 124,1 115,7 149,3 273,8 510,6 524 

08:20 111,3 111,8 108,6 115,4 124,1 115,6 148,9 272 505,9 519,9 

08:25 111 111,9 108,5 115,2 123,7 115,5 148,3 270 501,6 516,7 

08:30 111,1 111,8 108,4 115 123,6 115,4 147,9 268,2 498,3 516,2 

08:35 111 111,9 108,4 114,8 123,5 115,3 147,4 266,3 497,1 517,1 

08:40 110,9 111,8 108,4 114,7 123,2 114,9 147 264,4 496,1 518,1 

08:45 110,6 111,8 108,4 114,6 123 114,6 146,7 262,7 495,8 518,9 

08:50 110,6 111,7 108,4 114,4 122,9 114,6 146,2 260,8 495,1 519,3 

08:55 110,5 111,7 108,3 114,3 122,7 114,6 145,9 259,1 493,1 519,5 

09:00 110,5 111,7 108,2 114,2 122,5 114,6 145,4 257,3 490 519,3 

09:05 110,3 111,7 108,3 114,2 122,3 114,4 145 255,7 487,7 519,1 

09:10 110,2 111,7 108,3 114 122,1 114,3 144,4 253,9 486 518,7 

09:15 110,3 111,7 108,3 113,5 121,9 114,3 144,1 252,4 486,3 518,2 

09:20 110,2 111,7 108,3 113,9 121,8 114,2 143,6 250,8 487,5 517,4 

09:25 109,9 111,7 108,3 113,3 121,8 113,9 143,2 249,2 489,6 516,5 

09:30 109,9 111,7 108,3 113,5 121,5 113,7 142,8 247,5 489,6 515,3 

09:35 109,9 111,7 108,1 113,4 121,2 113,4 142,5 246 488,7 514,2 

09:40 109,8 111,7 108,3 113,2 121,3 113,3 142,1 244,3 486 513,1 

09:45 109,8 111,7 108,1 113 121,1 113,2 141,7 242,8 480,3 512,2 

09:50 109,7 111,7 108,2 113,1 121 113,1 141,3 241,1 475,2 511,7 

09:55 109,6 111,6 108,2 112,9 120,6 112,7 140,7 239,3 473,3 511,1 

10:00 109,5 111,6 108,1 112,7 120,4 112,3 140,2 237,8 472,2 510,7 

 



 

 

Příloha č. 4  Srovnání průběhů teplot – hlava T2, stojící kolejnice – vzduch  
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Příloha č. 5  Srovnání průběhů teplot – hlava T3, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 6  Srovnání průběhů teplot – hlava T4, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 7  Srovnání průběhů teplot – hlava T5, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 8  Srovnání průběhů teplot – hlava T6, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 9  Srovnání průběhů teplot – stojina T7, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 10  Srovnání průběhů teplot – stojina T8, stojící kolejnice – vzduch 

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700

Te
p

lo
ta

 (
°C

)

Čas (s)

simulace

experiment

 

 

Příloha č. 11  Srovnání průběhů teplot – pata T9, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 12  Srovnání průběhů teplot – pata T10, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 13  Srovnání průběhů teplot – pata T11, stojící kolejnice – vzduch 
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Příloha č. 14  Simulace kinetiky teplotního pole, stojící kolejnice – vzduch   

   

   

   

 

 



 

Příloha č. 15  Simulace struktury, podíl austenitu, stojící kolejnice – vzduch 

  

  

  



 

Příloha č. 16  Simulace struktury, podíl perlitu, stojící kolejnice – vzduch 

  

  

  
 


