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ABSTRAKT 

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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ABSTRACT 

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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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. Motivací je především racionální 

hospodaření se světovými zásobami energetických zdrojů. 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. V energeticky náročných 

odvětvích připadá až 40 % celkových nákladů na energie. Velkou roli hraje také 

konkurenceschopnost podniků, která je určena zejména nabízenou kvalitou a cenou [46]. 

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

by měly odolat vyšším zatížením a vykazovat delší životnost, výrobci jsou tedy nuceni k 

inovacím. Musí na tento vývoj reagovat zaváděním nových technologií a investicemi do 

zařízení a do vývoje. Příkladem jsou progresivní technologie využívající poznatky vědecko-

technického výzkumu, jako např. termomechanické tváření, chemicko-tepelné zpracování, aj.  

 Technologie termomechanického tváření (řízeného tváření) zvyšuje užitné vlastnosti 

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. bainitické. Výslednou strukturu ovlivňuje chemické složení, růst 

zrn, rekrystalizace v průběhu tváření, transformace a další strukturní děje, a ochlazení z 

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

řízení teplotně deformačního režimu s cílem dosáhnout požadovanou strukturu [63]. 

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

značně namáhána, a tak musí dosahovat požadované kvality. Snahou proto je dosažení 

optimální struktury a tím mechanických vlastností. Tyto nároky je možné splnit např. 

technologií řízeného válcování nebo tepelným zpracováním. Řízení výsledné struktury 

vyžaduje spolupráci oborů metalurgie, tváření a tepelné techniky. 

 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. 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.   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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3.   SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ 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. Současný vývoj v dopravě je charakterizován trvalým růstem. 

 Proto jsou navrhovány a stavěny nové tratě a koridory, které mají umožnit rychlejší a 

zároveň bezpečnou přepravu. V ČR se jedná zejména o dostavbu a modernizaci III. a 

IV. železničního koridoru ČD, pro rychlosti do 160 km·h-1. V západní Evropě jsou to tratě pro 

vlaky typu EC, IC a také vysokorychlostní typy, např. TGV (Francie) s provozní rychlostí až 

350 km·h-1 (max. dosažená rychlost 574,8  km·h-1). Vysokorychlostní tratě jsou budovány 

dále v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii či v USA. Nedílnou součástí je tak otázka 

provozní odolnosti a kvality materiálu kolejového svršku. 

3.1   Kolejnice 

 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]. Železniční svršek přejímá účinky 

kol vozidel a přenáší je postupně až na zemní těleso. V kolejovém roštu se roznáší zatížení od 

kolové síly a napětí se směrem dolů snižují. Největší napětí jsou na kontaktu kolo – kolejnice, 

která dosahují běžně hodnot 500 – 2000 MPa [48], viz obr. 1.  

  

Obr. 1.  Schéma přenášení svislého namáhání v železničním svršku [48] 

 Nejdůležitější a nejvíce namáhanou částí svršku je pak kolejnice. Kolejnice má 

zejména tyto funkce: přejímá kolové síly a roznáší je na podpory a vede dvojkolí v příčném 

směru, přenáší příčné síly [48]. 
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 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.  

 Kromě sil vyvozených pohybem vozidel, vznikají také v koleji síly od teplotních změn 

a vlivem deformace železničního spodku, k namáhání kolejnice též přispívají zbytková napětí 

z výroby kolejnic, zejména z rovnání.  

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. Dnešní širokopatní profil vychází z Vignolovy širokopatkové kolejnice 

[60]. Širokopatní kolejnice je konstruována jako nosník, základními částmi jsou hlava, stojina 

a pata, viz obr. 2. Tvar hlavy kolejnice je ovlivněn tvarem nákolku, který je mezinárodně 

určen dle norem UIC a EN. 

 

Obr. 2  Širokopatní kolejnice [48] 

 

  



8 

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 oceli s obsahem 0,89 % C se 

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

materiálů uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1.  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 
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3.2   Zvyšování užitných vlastností kolejnic 

 Zvyšování provozní únosnosti kolejových svršků vychází ze dvou hlavních kritérií. 

V první řadě zlepšená odolnost proti opotřebení, 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 

U kolejnic je perlit velice vhodná struktura, protože v sobě spojuje schopnosti odolávat 

kontaktnímu namáhání s vysokou odolností proti únavě. Tato struktura vzniká v průběhu 

ochlazování po válcování, přeměnou austenitu na perlitickou strukturu. Základní pevnostní a 

plastické vlastnosti lze ovlivnit mikrostrukturními faktory perlitu [19]. Odolnost proti 

opotřebení je dána zejména lamelami cementitu, resp. mezilamelární vzdáleností [25].  

 

Obr. 3.  Závislost mechanických vlastností na mezilamelární vzdálenosti [15, 19, 41] 

K legování se používají následující prvky [15, 23, 24, 37, 41]: 

Mangan Mn, rozšiřuje oblast austenitu, má malou difuzní rychlost. Zvyšuje mez kluzu 

i pevnost v tahu, aniž zhoršuje plasticitu. Také zvětšuje odolnost oceli proti opotřebení. Je 

obsažen v ocelích jako základní dezoxidační přísada. Používá se v kombinaci s jinými prvky. 

Chrom Cr, patří mezi feritotvorné prvky. Přispívá ke zvýšení pevnosti zjemněním perlitu, 

zároveň zpevňuje cementit v perlitu a tím zvyšuje otěruvzdornost. 
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Nikl Ni, patří mezi austenitotvorné prvky. Způsobuje 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. 

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

zpevnění. Působí příznivě na pevnostní charakteristiky oceli, zvyšuje: tvrdost, odolnost proti 

opotřebení, odolnost proti vyšším teplotám a korozi, elektrickou vodivost. 

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

perlitické přeměny, rovněž patří mezi karbidotvorné prvky. Snižuje začátek a konec 

martenzitické přeměny. Zvyšuje pevnostní charakteristiky ocelí, zlepšuje prokalitelnost. 

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

Vanad V, patří mezi feritotvorné prvky. Ve slitinách s uhlíkem vytváří tuhý roztok 

a komplexní karbidy. Zvyšuje mez kluzu a mez pevnosti, tepelnou odolnost, příznivě 

ovlivňuje úroveň lomové houževnatosti. Obvykle se kombinuje s jinými legovacími prvky.  

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. Podstatně zvyšuje mez kluzu. 

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

vytvrzuje v důsledku tvorby precipitátů, také zjemňuje zrno. Díky své vysoké afinity ke 

kyslíku působí dezoxidačně.  

Bor B, s uhlíkem vytváří karbid. Prodlužuje začátek austenitické transformace, tím zvyšuje 

prokalitelnost. Vliv B na zvýšení prokalitelnosti je mnohem vyšší než u ostatních prvků (Ni, 

Mn, Cr, Mo).  

b) kolejnice na bázi bainitické struktury 

Struktura je tvořena bainitem s jehlicovým feritem a karbidickou směsí. Bainit vzniká při 

bainitické transformaci austenitu. Tato přeměna je považována za reakci smíšené povahy, za 

přechod mezi difúzní perlitickou přeměnou a bezdifúzní martenzitickou. Bainitická ocel má 

obvykle toto 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. Příkladem je legovaná 

ocel na odlitky (Lo8CrNiMo) se zvýšenou odolností a dobrou svařitelností [18, 54]. 

 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. Podrobnější srovnání lze nalézt v 

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

způsobí karbid odlupování částeček z feritické matrice. 

 Tyto 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]. 

c) tepelné zpracování kolejnic 

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. Tyto změny struktury a vlastností oceli lze dosáhnout 

změnami teploty, resp. rychlostí ochlazování [24]. U kolejnice se nejčastěji používá k 

dosažení 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]. 

Japonsko bylo průkopníkem v oblasti výroby HH kolejnic (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]. 

 Různé způsoby chlazení, podle použití chladícího média: 

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

kolejnice ve vodní lázni, resp. v polymeru. 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. 

2. 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 (až 350 HB). 
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3. 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).  

4. 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. 

5. 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), rychlost ochlazování, aj. Navíc je 

zapotřebí znalosti kinetiky fázových přeměn pro danou ocel, tuto kinetiku nejlépe popisují 

transformační ARA diagramy [28, 29].  
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4.   ANALÝZA A ŘEŠENÍ TEPLOTNÍHO POLE 

 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. S postupným vývojem výpočetní techniky dochází ke zpřesnění 

řešení, k zobecnění výsledků, umožňující širší uplatnění pro různé podmínky [61, 63].  

 Změna teploty při válcování profilové oceli je odlišná než při válcování bloků a bram, 

kvůli složitosti tvaru profilu. Nechladne rovnoměrně, tenčí části profilu chladnou rychleji. Při 

tváření v kalibrech nastává při plastické deformaci složitější tečení kovu. Tím se 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 přírub I a U profilů, rozdělením na jednoduché elementy. Toto 

řešení (metoda tepelné bilance) určuje 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. V současnosti se využívá 

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

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. 

Rovnice (2) a (3) popisují jevy obecně, pro konkrétní případ je třeba stanovit podmínky 

jednoznačnosti, tj. fyzikální, geometrické a okrajové podmínky řešení (počáteční, povrchové). 

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 

 ( )τf=q=
x

t

x

2

0=


−  

3. Podmínka III. druhu (Fourierova) 

V každém časovém okamžiku je známa teplota okolního prostředí a je dána hodnota 

součinitele přestupu tepla mezi prostředím a povrchem tělesa 
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4. Podmínka IV. druhu 

Povrchy těles jsou v přímém kontaktu. Dotyk těles je dokonalý, takže teplota 

dotýkajících se bodů těles je stejná. Podmínka vyjadřuje rovnost tepelných toků  
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Z povrchových podmínek je pro výpočty teplotních polí kolejnic vhodné využít 

povrchovou podmínku III. druhu, zadanou součinitelem přestupu tepla a teplotou okolí. 

4.1   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. Avšak je značně obtížné jak z hlediska stanovení 

okrajových podmínek, které vymezují řešený případ, tak i z hlediska výpočtu [5, 52, 53]. 

V technické praxi se využívají jen pro případy jednoduchých okrajových podmínek. 

 Numerické metody se začaly uplatňovat s rozvojem výpočetní techniky. Velkého 

rozšíření při řešení nestacionárního teplotního pole dosáhla metoda elementárních bilancí 

(MEB). Ta vychází z tepelné bilance elementárního objemu o rozměrech ∆x, ∆y a ∆z 

v časovém kroku ∆τ a z ní vyplývající změny teploty za uvažovaný časový krok. Předností 

metody je respektování závislosti materiálových vlastností na teplotě, což je pro řízené 

válcování významné. Postup řešení ukazují rovnice (5) pro jednorozměrné řešení [34, 50]: 
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kde λ10  je  součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t1+t0)/2  (W∙m-1∙K-1), 

 λ20 - součinitel tepelné vodivosti při teplotě (t2+t0)/2  (W∙m-1∙K-1). 

Pokud rozdíl přiváděného tepla do objemu za časový krok není nulový, musí se podle 

zákona o zachování energie projevit akumulovaná energie změnou teploty. Tento děj lze 

vyjádřit tepelnou bilancí za časový krok, rovnice (6) 
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−



 Sx
tCtCP=

Q
V

++

V  (6) 

kde  CV,0
+  je  objemová tepelná kapacita při teplotě t0

+  (J∙m-3∙K-1), 
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CV,0  -  objemová tepelná kapacita při teplotě t0  (J∙m-3∙K-1). 

Přitom platí CV(t) = cp(t) ∙(t)  (J∙m-3∙K-1). 

Metodu elementárních bilancí je vhodná 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. Tuto nepřesnost značně eliminuje 

metoda konečných prvků. 

Metoda konečných prvků 

Prudký rozvoj metody konečných prvků (MKP) v 60. a 70. létech vedl k jejímu použití 

snad ve všech oblastech fyziky, např. [5, 44]: 

• 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 apod. 

• Řešení úloh vedoucí k parciální diferenciální rovnici parabolického typu, to jsou 

i předchozí aplikace, avšak při respektování závislosti hledané veličiny na čase. 

• Řešení úloh vedoucí k hledání integrálů biharmonické rovnice. 

• 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). 

 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 oblasti na konečný počet prvků, tedy ze způsobu 

diskretizace tělesa. Základní myšlenkou je zavedení po částech spojitých polí, tzn. že nad 

každým prvkem je hledaná funkce nahrazena interpolační funkcí, polynomem 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 =    (7) 

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). 
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Obr. 4.  Diskretizace řešené oblasti, metoda sítí a metoda MPK 

 

4.2   Počítačová simulace  

 Počítač je dnes univerzálním a nejpoužívanějším prostředkem k vytváření modelů. 

Existuje celá řada programových systémů nabízející formulaci úloh, různé metody řešení, 

vhodný výstup atd. Např. aplikace pracující s metodou MKP: ABAQUS, ANSYS, BEASY, 

CASTEM, COMSOL, ELROLL, FLUENT, FORGE, FORMFEM, MARC, MEFORM, 

PAFEC, SAP7, SYSWELD, aj. Některé aplikace jsou univerzální a řeší řadu fyzikálních úloh 

(ANSYS). Naopak jiné se specializují na konkrétní obory, např. pro oblast tváření materiálů 

ELROLL, FORMFEM, aj. Použití aplikačních programů usnadňuje práci a urychluje řešení 

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

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

 Počítačové řešení úlohy obsahuje tyto části: 

1. preprocessing – generování vstupních dat: 

• Definování geometrického modelu. Možnost přebrání tvaru tělesa z CAD systémů. 

Sada prostředků pro tvorbu prostorových modelů a jejich úpravy. Významným 

prostředkem ke zjednodušení úlohy je využití symetrie daného problému. 

• Zadávání materiálových vlastností. Pro výpočty multifyzikální povahy je nutné znát 

i jejich závislost na teplotě nebo na čase. 

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

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

etapách: čtení a kontrola 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. 
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3. postprocessing – zpracování a vyhodnocení výstupních dat. Běžným a přehledným 

způsobem znázornění je barevné rozlišení úrovně teplot (termovizní pole – barevné 

stupnice). Další možností je animace změny teplotního pole.  

 Modelování chlazení kolejnice FORMFEM se věnovali autoři Fabík [15] a Toman 

[61, 62]. Teplotní modul vychází z Fourierovy rovnice, jež je řešena odděleně od mechanické 

části. Teplotní vazba je provedena iteračním způsobem.  

 Dalším možností je programem SYSWELD společnosti ESI Group. Byl navržen 

zejména pro simulace v oblasti svařování a tepelného zpracování kovů. Při těchto 

technologických procesech dochází k tepelnému ovlivnění materiálu, které vede k přeměnám 

struktur. Dalším společným jevem, jsou rozměrové změny způsobené tepelnou roztažností. 

 Program umožňuje zahrnout problematiku fázových přeměn materiálu a provést tak 

realistický popis dějů. 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. 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 zde možnost definice materiálových vlastností v 

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

 Tepelně-metalurgická analýza potřebuje k výpočtům následující data: materiálová 

data, popis zdroje tepla, počáteční a okrajové podmínky pro řešení rovnice vedení tepla, 

model 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.  

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. 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.   
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5.   OCHLAZOVÁNÍ KOLEJNICE 

Ochlazování z doválcovací teploty má v technologii řízeného válcování a tepelného 

zpracování značný význam, neboť zde dochází k vlastnímu vzniku výsledné struktury. 

Výrazný vliv na jemnozrnnost vznikající struktury má velikost výchozího zrna a rychlost 

ochlazování. Vzhledem k průběhu restauračních uzdravovacích procesů má význam i doba 

zahájení ochlazování po poslední deformaci, neboť po 30 sekundách jsou tyto procesy 

ukončeny [63]. Vyšší rychlost ochlazování v intervalu teplot rozpadu austenitu zjemňuje 

velikost vznikajících zrn perlitu.  

Popisované strukturní jevy probíhající během ochlazování 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. 

a) volné ochlazování na vzduchu 

 V nedávné době byla většina standardních kolejnic ochlazována tímto způsobem. Při 

sdílení tepla se projevuje záření povrchu oceli a volná konvekce. Tento způsob je 

nejjednodušší, ale vykazuje nízkou intenzitu chlazení. Celkový součinitel přestupu tepla 

c ≈ 10–150 W∙m-2∙K-1. Pro určení součinitele c lze použít následující vztahy [34, 50, 52]: 

 )Km(W -1-2

skc  +=  (8) 

 Pro určení součinitele přestupu tepla konvekcí: 

 )Km(W 1-2-

k 


l

Nu
=


  (9) 

( ) (1)
n

PrGrc=Nu   (10) 

kde  Nu  je Nusseltovo kritérium  (1), 

 Gr  –  Grashofovo kritérium  (1), 

 Pr –  Prandtlovo kritérium  (1). 

 Hodnoty koeficientů c a n v rovnici (10) se mění podle charakteru proudění a jsou 

závislé na hodnotě Ra, aj. Jejich hodnoty lze nalézt v literatuře [34, 50, 59]. 

 Pro přestup tepla zářením platí tento vztah 
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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: 

(1)
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  (12) 

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 =+++   

 Při využití poznatků a principů lze definovat indexy při sálání povrchu kolejnice. 

Povrch 1 tvoří povrch kolejnice. Povrch 2 tvoří plocha okolí nebo chladníku. Pro záření 

rovných nebo vypuklých ploch směrem do prostoru haly lze předpokládat: 

(1)112 =   

(1)0
1

2
21 

S

S
=   (13) 

a potom lze rovnici (12) zjednodušit do následujícího tvaru: 
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Pro boční stěny kolejnice lze použít následující vztahy pro vyduté povrchy: 
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(1)1
1

3

11
S

S
= −   (16) 

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). 

b) 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), díky tomu 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 hlavně na odpařování vody. Avšak při vyšších teplotách povrchu 

se vznikající bubliny spojí v souvislou parní blánu a začne blánový var (při tp ≈ 250 °C). 

Vytvoří se tenká vrstva vodní páry, tzv. parní polštář. Tato vrstva působí jako izolátor a 

intenzita ochlazování klesá. Na sdílení tepla se podílí záření a vedení přes vrstvu páry.  

 Hustota tepelného toku, součinitele přenosu tepla na stěně a teplotního rozdílu jsou 

vázány obvyklým vztahem konvektivního přenosu (17). V oblasti vyvinutého bublinkového 

varu (provoz většiny technologických zařízení) jsou k dispozici empirické vztahy např. (18).  

)m(WΔ 2− Tα=q   (17) 

)Km(W0,891 12

0,17

kr

0,70,69

kr

−− 








p

p
qp=α   (18) 

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 či přidání přísad do lázně 

(hydroxidy). Nebo je možné použít 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)Δ chlvpchl τS)t(tα=Q −   (19) 
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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)ΔΔ chl tcm=Q    (20) 

kde m  je hmotnost povrchové vrstvy provalku  (kg), 

 c  - měrná tepelná kapacita provalku  (J·kg-1·K-1), 

 t  - pokles teploty v povrchové vrstvě  (°C). 

 Určení součinitele přestupu tepla při ostřikování např. Chabičovský a Raudenský [22]. 

c) 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. 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 se způsobem proudění, tj. zda se jedná o laminární nebo 

turbulentní proudění. Kriteriální rovnice obecně popisující nucené proudění je tato: 

 (1)Pr)f(Re,=Nu   (21) 

 Konkrétní tvar rovnice (21) se určuje na základě experimentálních výsledků. 

V případě kolejnic lze uvažovat vztahy odvozené pro obtékání válce a hranolu [50, 59]. 

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    (22) 

kde Re  je Reynoldsovo kritérium  (1), 

 Pr  - Prandtlovo kritérium  (1), 

   -  teplotní součinitel, u plynů   = 1, 

   -  součinitel zahrnující úhel dopadu proudění  (1).  

 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    (23) 

kde konstanty C, m jsou závislé na tvaru příčného průřezu hranolu, viz literatura [50, 59]. 
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6.   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 (nepřímá úloha) nebo také pro kontrolu modelu ochlazování. Tímto 

způsobem je zajištěno ověření teoretických výsledků a může dojít ke zpřesnění a zobecnění.  

 Experimentální měření je vhodné provádět nejdříve v laboratorních podmínkách pro 

jednotlivé profily kolejnic, později pak provádět i měření v poloprovozních podmínkách. 

K ověření teoretických výpočtů slouží měření 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 následující metodické zásady: 

1) Termočlánky instalovat tak, aby k měřenému bodu byly přivedeny v izotermické 

rovině. Přivedení 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. Z tohoto důvodu je proto 

vhodné použít termočlánky minimálního průměru. 

3) Vhodný typ termočlánků. Patří sem otázka teplotního rozsahu měření, dále pak 

otázka minimální odezvy čidla a rychlá reakce na teplotní změny.  

 Optimální bude doplnit měření povrchové teploty za pomocí pyrometrů nebo 

termovizní kamery.  

6.1   Měření ochlazovacích křivek  

 Pro experimentální měření byla použita kolejnice typu UIC 54 z oceli 900A (C-Mn 

ocel) vyrobená v TŽ Třinec. V případě teplotního pole kolejnice lze uvažovat dvourozměrné 

teplotní pole v příčném směru profilu, neboť teplotní gradienty v podélném směru jsou malé.  

 Pro laboratorní a poloprovozní experimenty 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 Sibral, jedná se o žáruvzdorná hlinitokřemičitá vlákna. 



24 

 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. 5.  

 

Obr. 5.  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. 6.  Příprava vzorku kolejnice pro experiment  



25 

Připravený vzorek kolejnice podle výše uvedeného popisu byl nasazen k ohřevu 

do plynové komorové pece na teplotu simulující doválcovací teplotu. Po dosažení průměrné 

teploty vzorku 1000 °C byla kolejnice z pece vytažena a přemístěna na ocelový chladník, kde 

následně chladla na vzduchu. Kolejnice při prvním měření stála na patě.  

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. 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.  

 

 

Obr. 7.  Průběh teplot při chladnutí na vzduchu – stojící kolejnice 
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Obr. 8.  Průběh teplot při ochlazování vodou 

6.2   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. Naopak nejpomalejší 

změna teploty se projevila na T5, termočlánek umístěn ve středu hlavy kolejnice. Obdobně 

pomalejší pokles teploty zaznamenal T8, střed stojiny kolejnice.  

 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: ochlazovací křivky jsou obdobné jako v případě stojící kolejnice. 

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. 
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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. 
 

6.3   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. 
 

6.3.1   Materiálové vlastnosti kolejnicové oceli  

 Určení materiálových vlastností resp. fyzikálních podmínek jednoznačnosti je 

základním faktorem pro řešení a simulaci chladnutí. Přesnost výpočtů je závislá na přesnosti 

dosazených hodnot 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).  

 Odborná literatura poskytuje mnoho údajů, některé materiály jsou však zmapovány jen 

částečně. Častokrát nelze nalézt danou jakost oceli, proto se volí jakost podobná. Lze využít i 

empirické či poloempirické vztahy, i v tomto případě dochází k určitým nepřesnostem. Další 

možnosti skýtají softwarové produkty, které dle chemického složení stanovují tyto parametry. 

Pro simulaci byly využity literární údaje a softwarové produkty. Získané údaje byly dále 

podrobeny srovnání a korekci. Např. průběh součinitele tepelné vodivosti uvádí obr. 9. 

 

Obr. 9.  Součinitel tepelné vodivosti – vzorek kolejnice (ocel 900A) 
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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 

 

6.3.2   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 (8) až (23) byly vypočítány hodnoty součinitele přestupu tepla 

v intervalu teplot <30;1100°C> a byla vytvořena teplotní závislost  α. 

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. 10.  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 teplo. Pro srovnání s naměřenými údaji byly vypočtené 

teplotní průběhy převedeny do tabulky v Excelu a následně utvořeny 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.  

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. 11). 

 

Obr. 11.  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 %).  

Příčinou rozdílů v hodnotách je skutečnost, že vlivem složitého tvaru kolejnice na sebe 

jednotlivé části sálají.  
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 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. 12 až obr. 15. Podrobnější srovnání průběhů teplot viz Přílohy disertační práce.  

  

Obr. 12. Srovnání průběhů teplot – hlava T2, 

stojící kolejnice - vzduch 

Obr. 13. Srovnání průběhů teplot – hlava T3, 

stojící kolejnice - vzduch 

  

Obr. 14. Srovnání průběhů teplot – stojina T8, 

stojící kolejnice - vzduch 

Obr. 15. 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 viz obr. 16.  

  

  

Obr. 16.  Simulace kinetiky teplotního pole, stojící kolejnice - vzduch 
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6.3.4   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 náročné je určení digramu pomocí dilatometrických testů.  

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. Podle chemického složení a vlastností počáteční austenitické struktury vytváří 

hybridní diagramy rozpadu austenitu. Dále určí podíly sekundární struktury feritu, perlitu, 

bainitu a martenzitu. Následně vypočítá hodnoty tvrdosti a z té pak mez pevnosti a kluzu.  

Vyhodnocení struktury, volné ochlazování vzduchem  

Při volném ochlazování na vzduchu přechází austenit na perlitickou strukturu. Podle 

simulace v programu SYSWELD strukturu tvoří: 95,5 % perlitu a 4,5 % feritu. Dosažená 

tvrdost je cca 267 HV, což odpovídá Rm = 855 MPa.  

  

Obr. 17.  Simulace struktury stojící kolejnice – vzduch, Sysweld  
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Vyhodnocení struktury, chlazení ve vodní lázni 

Pro posouzení ochlazování kolejnice ve vodě byly zvoleny tři měřicí body 

termočlánky T2, T5 a T7 (viz obr. 5). 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 martenzitické struktury, což není 

žádoucí. Jelikož záměrem experimentu bylo stanovení dosažitelné rychlosti ochlazování, resp. 

definování okrajových podmínek ochlazování, nebyla výsledná struktura blíže zkoumána.  

 
Obr. 18.  ARA diagram pro ochlazování kolejnice 900A (TTSteel) 
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7.   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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