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Abstrakt 
     Disertační práce se zabývá vývojem nových metod zvyšování 

únavové pevnosti ţelezničních dvojkolí. Tato práce si klade za cíl 

objasnit vliv metalurgických a technologických faktorů ovlivňujících 

mez únavy ve vztahu ke zvýšení ţivotnosti a spolehlivosti 

ţelezničních kol a náprav v ţelezničním provozu. Z metalurgických 

faktorů je studován vliv legující strategie materiálu ţelezničních 

náprav na dosahované únavové vlastnosti a optimalizace chemického 

sloţení oceli ve vztahu k pevnostním a únavovým vlastnostem.  

Z hlediska technologie je práce zaměřena na objasnění vlivu 

technologie tepelného zpracování a výsledné meze pevnosti na 

dosahované únavové vlastnosti a na kvantifikaci a posouzení 

aplikace nových technologických postupů, zejména pak shot 

peeningu, válečkování povrchu, termického nanášení povlaků a vlivu 

indukčního kalení náprav na zvýšení meze únavy ţelezničních 

dvojkolí.  

     V disertační práci jsou popsány základní teoretické parametry 

ovlivňující únavovou pevnost materiálu, jakými jsou vliv pevnosti, 

vliv koncentrátorů napětí, reziduálních vnitřních napětí, charakter 

povrchových vrstev a velikost tělesa na únavovou pevnost. 

     V práci je presentována metodika zkoušení ţelezničních kol a 

náprav na speciálních zkušebních zařízeních, která byla v průběhu 

řešení práce vybudována za účelem testování meze únavy. 

Diskutovány jsou materiály běţně pouţívané pro výrobu 

ţelezničních kol a náprav, jejich základní normou definované 

mechanické charakteristiky a metody pouţívané za účelem zvýšení 

meze únavy ţelezničních kol a náprav.  

     Hlavním přínosem disertační práce je vývoj nové technologie 

indukčního kalení ţelezničních náprav jakosti EA4T a její 

specifikace na provozní podmínky společnosti BONATRANS 

GROUP a.s.  Výsledky řešení vyúsťují v  diskusi, kde jsou 

kvantifikovány přínosy nově vyvíjených technologií únavové 

pevnosti ţelezničních dvojkolí. 

 

Klíčová slova: mez únavy, železniční kolo, železniční náprava, 

indukční kalení, shot peening, válečkování, vnitřní napětí, legující 

strategie, termické nanášení povlaků.  

 

 



 

Abstract 
     PhD work deals with the development of new methods of 

increasing the fatigue life of railway wheelsets. This job aims to 

clear up effects of metallurgical and technological factors 

influencing the limits of fatigue life to increase the service life and 

reliability of railway wheels and axles in the railway traffic. From 

the metallurgical factors the most studied is an influence alloying 

strategies of materials used for the railway axles on achieved fatigue 

attributes and optimization of chemical composition steel in relation 

to strength  and fatigue properties. In terms of technology the work is 

aimed on clearing up the effects of heat treatment and result strenght 

limit on achieved fatigue attributes and on quantification and rating 

the application of new technological processes, especially shot 

peening, rolling of surface, thermal spray coatings and influence of 

induction hardening of axles on increasing the limits of fatigue life 

of railway wheelsets. 

     In the PhD work there are described the basic theoretical 

parameters  influencing the fatigue life of materials, which are the 

strenght influence, the influence of stress concentrators, residual 

internal stresses, character of the surface layers and size of body on 

the fatigue life.  

     In the PhD work is present methodology of testing railway wheels 

and axles in the special testing equipment, that were built during the 

work solutions to test the limits of fatigue life. There are discuss  the 

materials commonly used for production of railway wheels and 

axles, their mechanical characteristics defined by basic standards and 

methods for increasing the limits of the fatigue life of the railway 

wheels and axles.  

     The main contribution of the PhD work is the development of 

new technology and introduction of axle induction hardening in 

EA4T quality on operation requirement BONATRANS GROUP a.s. 

The results of resolutions lead to the discussion, where are quantified 

benefits of new produce technology the fatigue life of railway 

wheelsets. 

 

Key words: fatigue life, railway wheel, railway axle, induction 

hardening, shot peening, rolling of surface, residual stress, alloying 

strategies, thermal spray coatings .  
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1. Úvod 
     Jedním z hlavních cílů současného výzkumu v odvětví 

ţelezničního dvojkolí je vývoj nových koncepcí designu 

ţelezničních kol a náprav s vyšší odolností proti iniciaci a šíření 

únavových trhlin. Dnes jiţ bylo jasně prokázáno, ţe finální lomová 

nestabilita můţe být při giga-cyklové únavě, tedy po dlouhé době 

provozu, iniciována za podstatně niţší amplitudy napětí, neţ jakou  

je mez únavy definována pro deset miliónů cyklů. S giga-cyklovou 

únavou se setkáváme převáţně u ţelezničních náprav, jejichţ 

ţivotnost se pohybuje v průměru kolem 25 let, zatímco u 

ţelezničních kol je vlivem opotřebení jízdní plochy a následné 

reprofilaci z titulu změny geometrie jízdní plochy v závislosti na 

počtu ujetých kilometrů provedena výměna kol po cca. 5ti letech.  

     I dnes v době pokročilých NDT metod, které jsou schopny 

zachytit vadu v podobě povrchové trhliny o hloubce jiţ od 0,5 mm, 

dochází bohuţel k tragickým haváriím zapříčiněným únavovým 

lomem náprav. Vzpomeňme například havárii v italském Viareggiu 

v roce 2009, kde vlivem únavového lomu nápravy v důsledku koroze 

nápravy a následné explozi dvou cisteren se zkapalněným propan-

butanem zahynulo 18 lidí a havárie způsobila obrovské materiální 

škody.  

     Jedním ze způsobů, jak zvýšit únavovou pevnost ţelezničních kol 

a náprav, je studium úprav chemického sloţení pouţitého materiálu 

se zaměřením na legující strategii zacílenou na zvýšení meze 

pevnosti a meze únavy, studium vlivu povrchových úprav jako 

například pevnostní tryskání desky kola za účelem zvýšení tlakových 

pnutí, jenţ příznivě ovlivní finální mez únavy tohoto výrobku, nebo 

např. úpravy technologických postupů finálního opracování 

v podobě válečkování přechodů jiţ opracovaných ţelezničních 

náprav. Pro dodávky především hnacích náprav vyrobených z jakostí 

EA4T s vysokou mírou bezpečnosti proti únavovému poškození a 

dlouhou provozní ţivotností byla v rámci řešení PhD práce nově 

vyvinutá technologie povrchového indukčního kalení hnacích 

náprav. Kromě trojnásobného zvýšení tvrdosti v povrchových 

vrstvách dochází ke vzniku vysokých tlakových pnutí v povrchových 

vrstvách nápravy. Důsledkem je enormní zvýšení meze únavy takto 

zpracovaného materiálu, coţ vede k zastavení šíření krátkých 

únavových trhlin. 
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2. Cíle práce 
     Práce je orientována na výzkum a vývoj nových koncepcí designu 

ţelezničních kol a náprav s vyšší odolností proti iniciaci a šíření 

únavových trhlin. Tato práce si klade za cíl objasnění vlivu faktorů 

ovlivňujících mez únavy ve vztahu k ţivotnosti a spolehlivosti 

ţelezničních kol a náprav.  

     Současně je cílem práce i hledání nových technologických 

postupů, které by zaručovaly v souladu s technickými poţadavky 

vyšší provozní spolehlivost ţelezničních dvojkolí. Z analýzy 

dosavadních poznatků o moţnostech zlepšování únavových 

charakteristik ţelezničních kol a náprav vyplývá několik 

následujících moţností, které by základní cíl zlepšení únavových 

vlastností ţelezničních dvojkolí splnily. 

 

 Analýza vlivu legující strategie ocelí určených pro 

ţelezniční kola nebo nápravy na dosahované únavové 

vlastnosti stanovené jak na materiálových vzorcích 

materiálu, tak na kolech, nebo nápravách ve skutečné 

velikosti a hledání moţností, jak strategií legování únavové 

pevnosti ţelezničních kol a náprav vylepšit. 

 Objasnění vlivu technologie tepelného zpracování a 

výsledné pevnosti na zvýšení úrovně únavových 

charakteristik vybraných konstrukčních materiálů určených 

pro výrobu ţelezničních kol a náprav. 

 Nalézt moţnosti, jak definovat vliv defektů typu natrţenin 

povrchu vzniklých při opracování ţelezničních kol na 

výslednou mez únavy. 

 Posoudit směry nových technologických postupů, zejména 

shot peeningu, válečkování povrchu, termické nanášení 

povlaků a vlivu indukčního kalení náprav na zvýšení meze 

únavy ţelezničních dvojkolí.  

 Návrh nových technologických postupů pro zvýšení 

únavové pevnosti dvojkolí a stanovení limitních 

technologických parametrů výrobu a zpracování kol a 

náprav, které zvýší únavovou pevnost. 
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3. Analýza vlivu legující strategie a meze pevnosti 
na dosahované únavové vlastnosti železničních 
kol a náprav  

     Smyslem změny chemického sloţení ocelí pouţívaných pro 

výrobu ţelezničních náprav je najít takovou legující strategii, kterou 

by bylo moţno nahradit původní materiál jakostí EA1N a EA4T 

s minimálním dopadem do ceny a s poměrně velkým dopadem do 

zvýšení základní meze únavy v ohybu za rotace σ0,c o 5 aţ 15 %. 

Jednou z moţností, jak postupovat v rámci běţně dodávaných 

materiálů EA1N a EA4T, za předpokladu dodrţení poţadovaných 

předepsaných limitních obsahů jednotlivých prvků definovaných v 

EN 13261 v oceli, je zvýšení obsahů prvků, jenţ substitučně zpevní 

ferit a zajistí jemnozrnnou strukturu. Jedná se o prvky jako chróm 

(Cr), nikl (Ni), molybden (Mo) a vanad (V). Z ekonomických 

hledisek a dopadu ceny legujících prvků do ceny vstupní oceli se 

legující strategie zaměřila pouze na ověření vlivu Ni a V v případě 

oceli jakosti EA4T, popřípadě V v případě oceli A1N. 

     

     Návrh legovací strategie pro jakost EA4T, coţ je středně uhlíková 

nízkolegovaná ocel se směsí popuštěného martenzitu a bainitu, je 

znázorněna v Tab. 1. V této tabulce jsou uvedeny výsledky meze 

únavy v ohybu za rotace, jak pro hladká zkušební tělesa Rfl, tak pro 

zkušební tělesa s vrubem Rfe. Dále je uvedena mez pevnosti Rm a 

vybrané prvky chemického sloţení. V prvních dvou řádcích jsou 

uvedeny výsledky a chemické sloţení běţně dodávaných náprav 

jakosti EA4T a poslední dva řádky s označením jakosti 25CM4ICE 

představují jakost EA4T přilegovanou v rámci limitů normy EN 

13261.  

     Obdobně je zpracována i Tab. 2, ve které jsou uvedeny vybrané 

výsledky meze únavy pro jakost EA1N, coţ je středně uhlíková 

feriticko-perlitická ocel, resp. obdobná jakost EA1T, která je rovněţ 

definovaná v normě EN 13261. Jakost EA1T je v porovnání 

s normalizovanou jakostí EA1N na krátkou dobu kalena ve vodní 

lázni a následně popuštěna. Jakosti přilegované vanadem jsou 

v tabulce označeny písmeny V (EA1V, resp. EA1VT).  
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Tab.1: Výsledky meze únavy ve vztahu k chemickému složení oceli                          

            jakosti EA4T. 

 

Tab. 2: Výsledky meze únavy ve vztahu k chemickému složení oceli                           

             jakosti EA1N a EA1T. 

 

     Kompletní tabulky s uvedením běţně udávaného chemického 

sloţení a všech výsledků základních mechanických hodnot a 

zjištěných únavových parametrů jsou uvedeny v disertační práci. Na 

základě analýzy souboru výsledků těchto únavových zkoušek, jenţ 

představovaly 10 sad zkušebních těles u jakosti EA4T a 14 sad 

zkušebních těles u jakosti EA1N, byla zpracována statistická 

regresní analýza vlivu meze únavy v závislosti na mezi pevnosti pro 

hladké zkušební tyče. Provedená shluková analýza  dále přispěla ke 

kvantifikaci přínosu jednotlivých legur, popřípadě jejich vzájemného 

vybraného poměru, na výsledné hodnoty meze únavy.   

 Rfl 
[MPa] 

Rfe 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

C 
[%] 

Ni 
[%] 

Mo 
[%] 

V 
[%] 

Limit 

 
>350 >215 650-

800 

 0,22-

0,29 

0,3 0,15-

0,30 

0,06 

EA4T

  
348,8 264,4 719 0,26 0,04 0,222 0,006 

EA4T 396,6 287,5 841 0,26 0,03 0,198 0,009 

25CM

4ICE 
408,7 284,5 805 0,26 0,25 0,199 0,04 

25CM

4ICE 
402,2 281,5 776 0,26 0,25 0,199 0,04 

 Rfl 
[MPa] 

Rfe 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

C 
[%] 

Ni 
[%] 

Mo 
[%] 

V 
[%] 

Limit 

 

>250 >170 550-

700 

0,4 0,3 0,08 0,06 

EA1N 258,3 204,1 612 0,36 0,03 0,009 0,007 

EA1T 295 199,8 671 0,34 0,02 0,007 0,003 

EA1V 274 190 605 0,35 0,02 0,003 0,04 

EA1V
T 323,7 216,2 667 0,35 0,02 0,003 0,04 
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     Kromě výsledné meze únavy bylo zapotřebí sledovat vliv legující 

strategie na změnu hodnoty součinitele vrubové citlivosti Rfl/Rfe, 

který vstupuje do výpočtu při dimenzování náprav. V Tab. 3 je navíc 

pro porovnání uvedeno navrţené konstrukční kritérium Rm/Rfl, na 

základě kterého lze kvantifikovat přínos legování na vzestup meze 

únavy v závislosti na mezi pevnosti.  
 
Tab. 3: Vyhodnocení součinitele vrubové citlivosti a výsledků meze           

             únavy u materiálu jakosti EA4T a EA1N. 

 

Jakost 
Rfl 

[MPa] 
Rfe 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 

[%] 

Rfl/Rfe 

 

Rm/Rfl 

  

Poţadavek 

EN 13261 
>350  >215  

650-

800 

 

>18 

 

min 

1,63 

 

- 

 

EA4T 348,8 264,4 719 23,6 1,32 0,485 

EA4T 396,6 287,5 841 18,3 1,38 0,472 

25CM4ICE 408,7 284,5 805 18,4 1,44 0,508 

25CM4ICE 402,2 281,5 776 19,9 1,43 0,518 

EA4T-IK 660 420 1563 13,2 1,57 0,422 

 

Jakost 
Rfl 

[MPa] 
Rfe 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 

[%] 

Rfl/Rfe 

 

Rm/Rfl 

  

Poţadavek 

EN 13261 

>250 

[MPa] 

>170 

[MPa] 

550-

700 

[MPa] 

>24 

[%] 

min. 

1,47 

[-] 

 

[-] 

EA1N 258,3 204,1 612 29,6 1,27 0,422 

EA1T 295 199,8 671 27,5 1,48 0,440 

EA1V 274 190 605 27,6 1,44 0,453 

EA1VT 323,7 216,2 667 27 1,50 0,485 

 
     Aby bylo moţno ověřit, nakolik se projeví pozitivní vliv legující 

strategie na zvýšení meze únavy v oblasti lisovaného spoje, bylo 

zapotřebí provést únavové zkoušky v měřítku 1/3 u náprav jakosti 

EA4T. Únavové zkoušky náprav ve skutečné velikosti byly 
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provedeny u jakostí EA1N, resp. EA1T. U náprav ve skutečné 

velikosti je rozhodující nejen zvýšení meze únavy v oblasti dříku, ale 

je zapotřebí experimentálně ověřit mez únavy v oblasti fretting 

koroze, tj. nejčastěji v oblasti lisovaného spoje sedel kol, brzdových 

kotoučů, a nebo převodovek. Na výslednou hodnotu meze únavy 

v této oblasti má vliv nejenom zvolený materiál, ale i geometrické 

poměry nápravy, především pak poměr průměru sedla kola ku 

průměru dříku nápravy D/d. 

 

Tab. 4: Parametry meze únavy definované v  EN 13261 a EN 13260. 

Místo zkoušení 
Jakost 

EA1N 

Jakost 

EA4T 

Dřík F1 
únavová pevnost na dříku 

nápravy 

≥ 200 

MPa 

≥ 240 

MPa 

Lisovaný 

spoj F3 

únavová pevnost v 

lisovaném spoji u plné 

nápravy 

≥ 120 

MPa 

≥ 144 

MPa 

 

 

     U jakosti EA4T byly testovány zkušební tělesa v měřítku 1:3 

s poměrem průměru sedla ku průměru dříku D/d = 61,5/58,5 = 1,05. 

U testovaných náprav ve skutečné velikosti byl tento poměr D/d = 

205/173 = 1,185. 

     Výsledky únavové zkoušky jakosti EA4T na zkušebních tělesech 

průměru 61,5/58,5 jsou uvedeny na obr. 1. Na tomto obrázku jsou ve 

sloupcovém grafu znázorněny zátěţné hladiny aplikované na 

jednotlivých zkušebních tělesech. Zkušební tělesa označená 3311 

jsou tepelně zpracované na mez pevnosti Rm = 795 MPa a obsahují 

pouze 0,09 % Ni, zatímco tělesa označená 3315 obsahují 0,26 % Ni 

a jsou zpracované na mez pevnosti Rm = 860 MPa. Obsah V je u 

obou porovnávaných vzorků stejný.  
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Obr. 1: Grafické porovnání zátěžných hladin zkušebních těles   

             v měřítku 1:3. 

 
     V následující Tab. 5 jsou uvedeny výsledky zkoušek meze únavy 

zjištěné na nápravách ve skutečné velikosti. Porovnávaná je náprava 

vyrobená z jakosti EA1N s nápravou jakostí EA1V, která 

představuje nápravu vyrobenou z tavby přilegované V, dodanou 

pouze v normalizovaném stavu.  Náprava označená EA1VT je 

rovněţ vyrobená z tavby přilegované V, ale náprava je tepelně 

zpracovaná zušlechtěním, tj. kaleném a následným popuštěném.  

 
Tab.5: Zkušební hladiny aplikované u náprav jakosti A1N   

           v porovnání s přilegovnou variantou této jakosti. 
 

 Napětí 

lokální  

 

[MPa] 

Napětí 

nominální  

 

[MPa] 

Napětí 

lisovaný 

spoj 

[MPa] 

Počet  

cyklů 

[1.107 

cyklů] 

Lokalizace 

trhliny  

EA1N 200 176,4 106,2 10  

Dřík 226,8 200 120 10 

260 229,3 137,5 1,8 

EA1V 200 179,6 107,6 10  

Dřík 240 215,6 121,1 10 

280 251,5 150,6 3,68 

EA1V

T *) 

240 215,7 129,7 10 Lisovaný 

spoj 265 238,2 143,2 10 

290 260,7 156,7 1,7 
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Tab.6: Chemické složení a mechanické hodnoty náprav A1N, u   

            kterých byly provedeny únavové zkoušky-viz. Tab. 5. 

 

poznámky 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 
[%] 

C 
[%] 

Mn 
[%] 

V 
[%] 

EA1N 395 589 30 0,308 1,01 0,003 

EA1V 355 595 29,2 0,34 0,93 0,03 

EA1VT 455 684 24,4 0,34 0,93 0,03 

4. Vliv podmínek technologie obrábění a 
povrchových úprav na mez únavy železničních 
kol 

     Technologie obrábění povrchu desky ţelezničního kola má, jak se 

ukázalo, výrazný vliv na výsledné dosahované únavové vlastnosti 

zkoušených ţelezničních kol. V oblasti kritického místa na desce 

kola, tj. v místě s maximálním ohybovým momentem při silovém 

namáhání kola, je finální povrch kola soustruţený na dvě třísky, 

případně tři třísky tzv. hrubováním. Při únavových zkouškách kol ve 

skutečné velikosti bylo zjištěno, ţe kola vyrobená ze stejného 

materiálu, se stejnými mechanickými vlastnostmi i strukturou 

materiálů vykazovala velký rozptyl v únavové pevnosti. Některá 

zkoušená kola dokonce nevyhovovala poţadavkům normy EN 13262 

a nesplnila limit na poţadovanou zkušební amplitudu radiálního 

napětí 240 MPa. Rozborem a podrobnou analýzou těchto 

nevyhovujících kol, ani následnou analýzou materiálu zahrnující 

stanovení pevnosti v desce kola, rozborem mikrostruktury, 

mikročistoty a metalografickou analýzou nebyly zjištěny ţádné 

anomálie mezi zkoušenými koly. Iniciace únavové trhliny z oblasti 

vměstku nacházejícího se na povrchu desky kola byla pozorována 

pouze v jediném případě. Další rozbory nevyhovujících kol 

poukazovaly spíše na nevyhovující povrch desky kola vzniklý při 

jeho finálním obrábění, protoţe většina únavových trhlin iniciovala 

z volného obrobeného povrchu. Vliv negativního působení natrţenin 

na povrchu desky kol byl prokázán experimentálně především 

z porovnávacích zkoušek ţelezničních kol provedených na elektro-

hydraulickém zkušebním zařízení, kde se testovaly kola odebrané 

z několika obráběcích center. Předcházející experimenty provedené 
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na tělesech odebraných z povrchu desky kola nevykazovaly takovéto 

rozdíly ve stanovené mezi únavy, protoţe byly odebrány z jednoho 

typu obráběcího centra. Pro názornost jsou na obr.2. znázorněny 

natrţeniny při pohledu na plochu opracování pomocí SEM a 

metalograficky při stanovení moţné hloubky takovéto natrţeniny. 

 

Tab. 7: Porovnání zátěžných hladin jednotlivých kol opracovaných   

            na dvou obráběcích centrech 

 

Opracováno na 

obráběcím centru 

Počet 

cyklů na 

hladině 

240 MPa 

 

[1.107] 

Počet 

cyklů na 

hladině 

300 MPa 

 

[1.107] 

Počet 

cyklů na 

hladině 

360 MPa 

 

[1.107] 

Maximální 

délka 

pozorované 

natrţeniny 

 

[µm] 

SKI 16 2,8 - - 480 

HEGENSHEID-

nový nůţ 
10 10 10 42 

HEGENSHEID-

opt.jetý nůţ 
10 10 0,5 108 

HEGENSHEID-

tupý nůţ 
10 10 4,3 136 

 

Obr.2: Pohled na natrženiny na desce kola vzniklé v průběhu   

           opracování. Vlevo pohled na natrženinu zviditelněnou   

           pomocí SEM, vpravo pak metalografické pozorování možné   

           hloubky natrženiny. 
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     Aby bylo moţné v provozních podmínkách hodnotit kvalitu 

opracování povrchu bez nutnosti vybraná kola rozřezat a podrobit 

analýze povrchu na SEM, byl pořízen optický video-mikroskop, jenţ 

umoţňuje aplikaci aţ 400 násobného zvětšení, a který odhalí délky 

povrchových natrţenin. Ty by neměly přesáhnout délku 150 µm. 

Opracování kol na obráběcím centu typu SKI 16 bylo z titulu 

nadměrných vibrací suportu noţe, jenţ způsoboval jiţ zmiňované 

natrţeniny, pozastaveno. 

     V další části práce se hodnotil přínos zpevnění povrchu 

ţelezničních kol po jejich opracování, buďto válečkováním, pomocí 

zařízení ECOROL, nebo tryskáním povrchu kola-tzv. shot peening, 

pouţívaný převáţně pro kola dodávaná pro trhy do USA. Přínos této 

technologie zpevnění je v podobě sloupcového grafu znázorněn na 

obr. 3. 

 

Obr.3: Porovnání zátěžných hladin železničních kol s rozdílnou             

           finální úpravou povrchu desky kola.  

 

     Technologie válečkování povrchu desky ţelezničních kol pomocí 

technologie ECOROL se dnes jiţ nevyuţívá, neboť bylo jasně 

prokázána nejčastější příčina v podobě natrţenin povrchu desky 

opracovaných kol, která vedla v minulosti k častým předčasným 

lomům desky kol v průběhu únavové zkoušky.  
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5. Vliv indukčního kalení na zvýšení meze únavy 
železničních náprav 

 
     Právě za účelem zvýšení únavové pevnosti náprav byla poprvé 

v Japonsku navrţena a realizována technologie povrchového kalení, 

která spočívá v relativně rychlém ohřevu povrchových vrstev jiţ 

opracovaných náprav v induktoru nad kalící teplotu, a v prudkém 

ochlazení nápravy, jednak proudem vody z vodní sprchy, která je 

umístěna za induktorem a jednak odvodem tepla tělem nápravy. 

Výsledkem je v povrchové vrstvě do 6 mm vznik martenzitické 

struktury, v blízkosti povrchu se aţ trojnásobně zvyšuje tvrdost, ale 

vznikají i vysoká tlakové pnutí. Důsledkem je to, ţe se podstatným 

způsobem zvyšuje mez únavy a krátké únavové trhliny se v 

povrchových vrstvách prakticky nemohou šířit. Tato 

technologie  doplňkového tepelného zpracování si klade za cíl 

uspokojit poţadavky zákazníků na dodávku především hnacích 

náprav s vysokou mírou bezpečnosti proti únavovému poškození a 

dlouhou provozní ţivotností. 
     V rámci experimentu  byla indukčně zakalena  náprava  jakosti 

EA4T. Tato jakost byla vybrána na základě jak předpokládaných 

lepších parametrů po zakalení, tak z důvodu nasazování této jakosti 

na více zatěţované převáţně hnací nápravy. Vybrané jiţ tepelně 

zpracované a opracované nápravy byly indukčně zakaleny 

z poţadované vypočítané kalící teploty odpovídající tavebnímu 

chemickému sloţení nápravy a dále ihned popuštěny na teplotě 

200°C.  Indukčně se začínalo kalit na počátku jednoho sedla, přes 

odlehčovací dráţky, sedlo pohonu, dřík aţ po druhé sedlo kola. 

Indukčně jsou tedy zakaleny všechny poţadované partie nápravy. 

Pouze prašníky a čepy zůstaly nezakalené. 

 

Tab. 8: Chemické složení oceli EA4T v hmotnostních %, z níž byly      

            vyrobeny indukčně kalené nápravy. 

  

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Cu 

[%] 

Mo 

[%] 

Ni 

[%] 

V 

[%] 

0,26 0,27 0,72 0,014 0,006 1,0 0,05 0,23 0,04 0,006 
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     Jedním z nejdůleţitějších parametrů, který napoví o chování 

nápravy s vruby a částečně i o chování v oblasti lisovaného spoje, je 

parametr vrubové citlivosti. Vzhledem k nemoţnosti odebrat 

z indukčně kalené nápravy homogenní vzorky na zkoušky ohybem 

za rotace, z důvodu postupného sniţování tvrdosti a nutnosti 

započítat mnohem větší průměr upínacích hlav zkušebních tyčí, bylo 

nutno tyto vzorky tepelně zpracovat. Toto tepelné zpracování, jenţ 

mělo za cíl simulovat indukčně kalený povrch, bylo provedeno ve 

vakuové peci. Výsledky meze únavy stanovené na těchto vzorcích 

jsou uvedeny v Tab.9, ve které jsou pro porovnání uvedeny ve 

spodním řádku i limity, jenţ poţaduje norma EN 13261. 

 

Tab. 9: Výsledky meze únavy stanovené na redukovaných zkušebních   

              tělesech průměru 10 mm společně  s výsledky tahových    

              zkoušek. 

 

RfL 

 
 

 

 

[MPa] 

RfE 

 
 

 

 

[MPa] 

β=RfL/

RfE 

 
 

 

[-] 

Re 

 

 
 

 

[MPa] 

Rm 

 

 
 

 

[MPa] 

A5 

 
 

 

 

[%] 

RfL/Rm 

Re/Rm 

 
 

 

Pevnost 

na 

základě 

HV-

náprava 

660 420 1,571 852 1563 
13,

2 

0,422 

0,545 

1260-

1520 

350 215 1,63 >420 
650-

800 
18 - - 

 

     Jak je z tabulky vidět, nedošlo navýšením pevnosti k enormnímu 

nárůstu součinitele vrubové citlivosti. Jediný parametr, který nesplnil 

poţadavky definované normy je taţnost, která podkročila na 

experimentálně vyrobeném tahovém tělese hodnotu 18 %.  Zvýšená 

hodnota pevnosti je přípustná, neboť norma EN 13261 definuje mez 

pevnosti na tahové zkoušce odebrané z poloviny poloměru nápravy. 

Tahová zkouška odebraná z povrchu nápravy musí být dle této 

normy rovna, nebo větší 0,95 ti násobku tahové zkoušky odebrané 

z poloviny poloměru sedla nápravy. 
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Tab. 10: Zkušební hladiny při porovnávací  zkoušce železničních   

               náprav ve skutečné velikosti.  

 

Technologi

e zpevnění 

Lokál

ní 
[MPa] 

Nomin

ální 
[MPa] 

Lis. 

spoj 
[MPa] 

N 

[1. 

10
7
] 

D/d 

[-] 

Lom 

EA4T 240 - 146,9 10 

198/ 

172 

1,15 

Po 

rozlisu 

malé 

trhliny 

v oblasti 

sedla 

Náprava 

jakosti 

EA4T s Mo 

sedly 

240 225 150,7 10 
198/ 

182 

1,088 

Dřík 

Mo 

vrstva 

poškoze

ná  

270 253,2 169,5 10 

300 281,3 188,3 2.68 

Náprava 

jakosti 

EA4T –

proválečko-

vaná 

240 207 133,3 10 

208/ 

180 

1,155 

Dřík, 

trhliny i 

v sedle 

detekova

né po 

rozlis.  

280 241 155,5 10 

320 276 177,7 2.8 

Náprava 

jakosti 

EA4T –

indukčně 

zakalená 

400 - 236,7 10 
207/ 

180 

1,15 

Trhlina 

na dříku, 

v obl. 

lis. spoje 

450 - 266,3 10 

500 - 295,9 0.42 

 

     V Tab.10  jsou porovnány výsledky meze únavy stanovené na 

nápravách jakosti EA4T s rozdílnou aplikovanou technologií 

zpevnění  povrchu. Jak je vidět, nejlepších výsledků dosáhla 

indukčně kalená náprava. Kromě výsledků zkoušek ve skutečné 

velikosti byly provedeny i zkoušky na redukovaných zkušebních 

tělesech v měřítku 1:3. Zde se dokonce na zkušebních tělesech 

nepodařilo vytvořit ani únavovou trhlinu, protoţe došlo k lomu 
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upínacích šroubů fixujících zkušební vzorek k odpruţenému 

betonovému roštu. 

 

   Dále byly v rámci PhD práce uskutečněny rozbory indukčně 

kalených náprav, jenţ v první fázi měly za cíl optimalizovat 

technologii indukčního kalení s cílem dosaţení ještě vyšší meze 

únavy. K  rozborům patřily rozbory tvrdosti, makrolepty, které 

poukázaly na nutnost odladit technologii kalení hlavně v oblasti 

přechodových rádiusů z oblasti sedel kol do oblasti dříku, kde 

dochází k odvodu tepla směrem k oblasti sedel kol, dále rozbory 

zbytkových reziduálních pnutí, základních mechanických zkoušek a 

testů s navrţeným nestandartním způsobem odběru zkušebních těles 

apod. Nedílnou součástí byly i zkoušky technologické, u kterých se 

ladilo pouţití speciálních řezných nástrojů určených na tvrdé 

povrchy, zkoušky průchodu a útlumu UZ, kterým se v provoze 

kontrolují nápravy, zda neobsahují trhliny apod. 

 

 
 

Obr. 4: Průběh tvrdosti pod sedlem kola společně s makroleptem   

            části sedla pohonu. 

 

6. Diskuse výsledků, závěry 
     

     Hlavním cílem disertační práce bylo objasnit vliv technologií 

běţně pouţívaných za účelem zvýšení únavové pevnosti 

ţelezničních kol a náprav na finální dosahované únavové vlastnosti 

ţelezničního dvojkolí. Za tímto účelem byla v průběhu řešení 

postavena zařízení slouţící k testování únavových vlastností 

ţelezničních kol a náprav. Jedná se o 5 kusů zařízení umoţňujících 
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provádět zkoušky v ohybu za rotace na redukovaných zkušebních 

tělesech průměru 10 mm, rezonanční zkušební zařízení v měřítku 

1:3, jenţ umoţňuje provádět únavové zkoušky maket ţelezničních 

náprav v oblasti lisovaného spoje. Dále pak byla vybudována 

nákladná zařízení jako elektrohydraulické zkušební zařízení na 

únavovou zkoušku kol a rezonanční zařízení na zkoušky kol i náprav 

ve skutečné velikosti. 

 

6.1 Vliv legující strategie a meze pevnosti na dosahované   
únavové vlastnosti železničních kol a náprav 

 

     Za účelem zvýšení meze únavy byla navrţena legující strategie 

pomocí prvků, jenţ zpevní ferit, a budou mít minimální dopad na 

cenu vstupního materiálu. Pro jakost EA4T byla zvolena legující 

strategie v podobě niklu (Ni) a vanadu (V) a pro jakost EA1N bylo 

zvoleno legování pouze V.      

     Pozitivní výsledek ve vztahu legující strategie k výsledným 

hodnotám meze únavy je splnění parametru vrubové citlivosti pro 

jakost EA4T v Tab. 3. U přilegované jakosti 25CM4ICE  došlo 

pouze k minimálnímu nárůstu parametru vrubové citlivosti. Pokud 

bychom měli kvantifikovat, byl tento nárůst vrubové citlivosti 

přibliţně 7 %, coţ koresponduje s přibliţně stejným procentuálním 

nárůstem meze únavy.  

     Výsledky střední hodnoty meze únavy pro materiály EA1N, nebo 

EA1T jsou uvedeny rovněţ v Tab. 3. Opět se osvědčilo přilegování 

V v případě jakosti EA1V dodávané ve stavu normalizovaném. 

Naopak, legovací strategie v podobě přilegování ocelí V se vůbec 

neosvědčila při pouţití u náprav jakosti EA1VT. Tyto nápravy 

jakosti EA1T  jsou na rozdíl od normalizovaných náprav jakosti 

EA1N krátkou dobu kaleny ve vodě a poté popuštěny v závislosti na 

průměru nápravy a chemickém sloţení. Tento způsob tepelného 

zpracování má za následek vznik mikrostruktury, jenţ zvýší 

parametr vrubové citlivosti nad normou přípustný limit definovaný 

pro jakosti EA1N a EA1T. Jak je patrno z Tab. 3 i samotná jakost 

EA1T jiţ má vyšší vrubovou citlivost, neţ je v normě definovaný 

limit. 

     Zkoušky, které byly provedeny v oblasti lisovaného spoje na 

rezonančním zkušebním zařízení v měřítku 1:3, prokázaly rovněţ 



16 

 

zvýšení meze únavy v oblasti lisovaného spoje o 7-9%. Tyto 

výsledky a způsoby nasazování zkušebních hladin jsou uvedeny na 

obr. 1.  

     Z výsledků stanovení meze únavy na nápravách ve skutečné 

velikosti v Tab. 5 je vidět, ţe zatímco mez únavy běţné nápravy je 

přibliţně 227 MPa, u nápravy přilegované V mez únavy vzroste o 

přibliţně 6% na hodnotu 240 MPa. Náprava přilegovaná V a navíc 

zušlechtěná dosáhla meze únavy na dříku aţ 265 MPa. 

 

6.2 Vliv jakosti povrchu na mez únavy železničních kol. 
 

     V minulosti byla provedena celá řada únavových zkoušek 

ţelezničních kol s nevyhovujícím výsledkem. Jakost a kvalita 

mechanického opracování desky ţelezničních kol má ve finále 

výrazný vliv na dosahované únavové parametry tohoto výrobku, jak 

prokázaly rozbory nevyhovujících kol, tak i literární odkazy, kde 

jsou publikovány vlivy krátkých trhlin na sníţení meze únavy 

v podobě takzvaných Kitagawových diagramů.  

     Na kole opracovaném na karuselu typu SKI 16 byly po únavové 

zkoušce indikovány značné natrţeniny povrchu vzniklé 

pravděpodobně kmitáním suportu noţe. Na základě dalších 

vyhovujících i nevyhovujících únavových zkoušek viz Tab.7 a 

následných rozborů povrchu a fraktografie lomové plochy byl 

učiněn  závěr, ţe natrţenina, která je přípustná v oblasti kritického 

místa na desce kola nesmí překročit délku 150 µm. Pokud jsou 

natrţeniny na desce kola větší, není moţné garantovat splnění 

parametru meze únavy definovaného v normě EN 13262.  

     Dále se v rámci prováděných experimentů při stanovení meze 

únavy mapovaly vlivy karuselu pouţitého na opracování kola. Bylo 

prokázáno, ţe nevyhovující výsledky meze únavy ve vztahu k 

opracování jsou dosahovány pouze na karuselech typu SKI, coţ 

představovalo zhruba 5% produkce. Na základě těchto výsledků bylo 

doporučeno nepouţívat tento typ karuselů pro opracování 

ţelezničních kol, popřípadě provedení jejich rekonstrukce. 

     Za účelem rychlé kvantifikace byl pořízen video mikroskop, 

pomocí kterého jsme nyní schopni hodnotit natrţeniny na povrchu 

desky kola a rozhodnout tak o kvalitě opracování, nebo stavu 

obráběcího centra. K těmto účelům vznikl i katalog vad povrchu 



17 

 

desky kola vzniklých při opracování, který slouţí podobně jako 

video mikroskop k vizuálnímu posouzení stavu povrchu kol po 

opracování. 

     Dále byl studován vliv shot peeningu aplikovaného jak na desky 

kol neopracovaných, tak kol s opracovanou deskou-obr. 3. U kol 

s neopracovaným povrchem došlo ke zvýšení meze únavy o 78%, 

zatímco u kol s opracovanou deskou došlo k navýšení meze únavy o 

přibliţně 30%. Pozitivní vliv shot peeningu na kola s neopracovanou 

deskou je moţno vysvětlit výrazným zpevněním zoxidované a 

oduhličené povrchové vrstvy desky neopracovaného kola a vnesením 

výrazných tlakových pnutí, a jeho homogenizaci na povrchu desky 

neopracovaného kola. 

     Další technologií, která se v minulosti testovala, byla technologie 

povrchového zpevnění desky pomocí tzv. vzhledového válečkování, 

které přineslo rovněţ zvýšení meze únavy, avšak na úkor navýšení 

času potřebného pro opracování ţelezničních kol. Nyní je zřejmé 

z jakých důvodů docházelo k předčasným únavovým lomům 

ţelezničních kol, a lze takováto kola odhalit i vytipovat v provoze 

ještě před zahájením únavových zkoušek, tato technologie se 

nepouţívá. 

 

6.3 Vliv indukčního kalení na zvýšení meze únavy              
železničních náprav 

 

Na základě příznivých výsledků meze únavy na redukovaných 

zkušebních tělesech průměru 10 mm viz Tab.9, kde dokonce i s 

vysokou hodnotou pevnosti nedošlo ke zvýšení parametru vrubové 

citlivosti a příznivých výsledků na zkušebních tělesech 1:3 byly 

zahájeny zkoušky náprav ve skutečné velikosti. Dnes je odzkoušeno 

celkem 13 náprav s velice dobrým výsledkem. V tabulce 10 jsou 

uvedeny porovnávací výsledky indukčně kalených náprav 

s nápravami opatřenými jinou technologií zpevnění povrchu. Zde je 

vidět obrovský přínos indukčního kalení, po kterém tato náprava 

vydrţela zkoušku na hladině aţ 450 MPa, a v případě nápravy 

zkoušené ve firmě BONATRANS GROUP a.s. praskla aţ na 

zkušební hladině 500 MPa po 0,42 mil. cyklech.  

     Jak je vidět, je indukční kalení náprav jedinečnou technologií, 

která zvýší mez únavy minimálně o 60% v porovnání s běţnými 
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technologiemi zpevnění, jakými jsou dnes válečkování povrchu a 

nebo ţárový nástřik Mo vrstvy na sedla kol a pohonu. V porovnání 

s poţadavky normy EN 13260 a EN 13261 je zvýšení meze únavy u 

indukčně kalených náprav více neţ 87%. 

Hlavními důvody proč technologii indukčního kalení dále rozvíjet 

jsou následující: 

 Zvýšení meze únavy o cca. 90%, coţ je jinými 

technologickými zásahy, jako nános Mo vrstvy a 

válečkování, nedosaţitelné. Z toho je zřejmá moţnost 

pouţití na exponované hnací nápravy vyráběné z jakosti 

EA4T. 

 Vysoká vnitřní residuální pnutí, jenţ zasahují v případě 

sedel kol aţ do hloubky aţ 6 mm pod povrchem, z čehoţ 

vyplývá moţnost reprofilace nápravy na průměru aţ o 3 

mm bez sníţení únavových vlastností.  

 Vysoká odolnost proti zadření i při nevhodné manipulaci 

v průběhu lisování dvojkolí vlivem málo namazaného 

lisované spoje. Odolnost proti zadření způsobuje vysoká 

povrchová tvrdost indukčně kalené nápravy společně 

s vysokou hodnotou meze kluzu, jenţ zabraňují vzniku 

zadření.  

 Cenově příznivá technologie, u které je cena podobná jako 

při aplikaci Mo vrstvy s tím, ţe v případě indukčního kalení 

se zajišťuje komplexní ochrana celé nápravy od sedla kola 

přes dřík aţ po protilehlé sedlo kola. Aplikovaná Mo vrstva 

zvýší mez únavy pouze na sedlech kol, nikoli v dříku, kde 

je nutno následně válečkovat pro zvýšení meze únavy. 

Indukční kalení tak ve finále vyjde cenově výhodněji, neţ 

například nános Mo vrstvy a následné proválečkování dříku 

nápravy. 

 Parametr vrubové citlivosti, stanovený na redukovaných 

zkušebních tělesech, splní poţadavky normy pro jakost 

EA4T a nedojde k jeho výraznému zvýšení jako u náprav 

jakostí 30CrNiMoV12, nebo 34CrNiMo6, kde parametr 

vrubové citlivosti dosahuje hodnot aţ 2,3 při mnohem niţší 

mezi únavy stanovené na hladkých redukovaných 

zkušebních tělesech.  

 Technologii indukčního kalení je moţno pouţít po dohodě 

se zákazníkem na stávající design vybrané nápravy. 
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Nejedná se o technologii, která by odlehčila nápravy 

vzhledem k limitním hodnotám průhybu nápravy z titulu 

namontovaných převodovek, ale jedná se o technologii, 

která výrazně zvýší parametr bezpečnosti a spolehlivosti 

náprav. 

 

Mezi nevýhody indukčního kalení pak patří zejména: 

 Sníţení parametru vrubové houţevnatosti a obecně i 

plasticity měřené taţnosti v povrchových indukčně 

zakalených vrstvách mimo rozsah poţadavku evropské 

normy. 

 Velice obtíţná kontrola hloubky prokalení a správnosti 

prokalení přechodových oblastí ze sedla do dříku náprav 

R75/R15, kde obsluha v dané lokalitě musí manuálně přidat 

na výkonu zařízení, aby se dosáhlo správné hloubky 

prokalení a tím i kvalitního prokalení.  

 Nízká kapacita indukčního kalení s moţností kalit pouze 3-

4 nápravy za směnu, z čehoţ plyne nutnost pouţití 

indukčního kalení pouze na vysoce namáhané nápravy, 

nebo na nápravy, kde je nutné zvýšit jejich bezpečnost a 

spolehlivost. 

 

     Na základě propagace indukčního kalení se podařilo u zákazníka, 

v rámci řešení, obchodně dodat prototypové hnací i běţné nápravy, 

indukčně kalené, na soupravu rychlovlaků s označením HEMU 440, 

které jsou konstruovány pro rychlost 440 km/hod, coţ je zřejmě 

nejcennější výsledek řešení PhD práce.  
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