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ANOTAČNÍ ZÁZNAM 

ANOTACE: 

Diplomová práce s názvem: „Vliv modifikací tepelného zpracování na tvrdosti věnců 

železničních kol“, popisuje závislost mechanických vlastností na mikrostruktuře v podobě 

porovnání hodnot jednotlivých zkoušek na pevnost, tvrdost, velikost zrna a homogenitu 

materiálu. Veškeré zkoušení je zaměřeno na věncovou část železničního kola. Je zde 

specifikován materiál R7, který je nejčastěji využíván pro nákladní přepravu, tepelné 

zpracování, zkoušení mechanických vlastností a v neposlední řadě zkoušky mikrostruktury. 

Všechny jednotlivé procesy jsou popsané všeobecně a poté následuje popis realizace procesů 

v podniku BONATRANS GROUP a.s. 

Závěrečná část práce se zaobírá porovnáním mikrostruktur při rozdílných hodnotách 

mechanických vlastností věnců železničních kol a platností Hall-Petchova vztahu. 

Klíčové slova: Železniční kolo, tepelné zpracování, zkouška tvrdosti, zkouška pevnosti, 

zkouška mikrostruktury, Hall-Petchův vztah 

ANNOTATION: 

Dissertation named „Influence of Heat Treatment Modifications on to Railway  Wheel 

Rim Hardness“ describes how mechanical characteristics depend on microstructure by using 

comparison of vaules of individual tests as hardness test, thougness test, grain size test and 

material homogenity.  

Each testing is focused on to the wheel rim part. There is specified material R7 which is 

mainly used for freight transport, heat tratment, testing of mechanical characteristics and 

microstructure testing as well. All particular processes are described generally first and then 

follow descriptions of process´realisation in Bonatrans Group a.s. 

Conclusion part covers comparison of microstructures by different values of mechanical 

characteristics of wheel rim and validity of Hall-Petch relation 

Key words: Railway wheel, heat treatment, hardness test, tensile test, microstructure test, 

Hall – Petch relation  
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Seznam zkratek a symbolů 

A  – tažnost 

ARA  – anizotermický rozpad austenitu 

a.s.  – akciová společnost 

A1  – teplota při které probíhá přeměna feriticko-cementické struktury na austenit 

A3  – teplota stabilního austenitu v diagramu železo-uhlík 

C  – uhlík 

Cekv  – uhlíkový ekvivalent  

Cr  – chrom 

ČSN  – Česká technická norma 

EN  – Evropský standard (norma) 

HB  – hodnota tvrdosti dle Brinella 

HR  – hodnota tvrdosti dle Rockvella 

HV  – hodnota tvrdosti dle Vickerse 

ISO  – Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO norma) 

KU  – hodnota nárazové práce u vzorku s vrubem ve tvaru U 

KV  – hodnota nárazové práce u vzorku s vrubem ve tvaru V 

Mn  – mangan  

Mo  – molybden 

MS  – Martensit start 

P  – fosfor 

ReH  – výrazná horní mez kluzu 

Re  – výrazná mez kluzu 

Rm  – mez pevnosti v tahu 

S  – síra 

UIC  – Mezinárodní unie železnic (standardy dle UIC) 

Z  – zúžení 

ε  – poměrná deformace 

νk  – kritická rychlost ochlazování 
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1. Úvod 

Význam železniční dopravy pro vnitrostátní a světovou ekonomiku progresivně stoupá. 

Zvyšují se nároky na rychlost, spolehlivost a zejména na bezpečnost. Na zvyšování technické 

úrovně dopravy se podílí v nejširší míře materiál použitý pro konstrukci kolejových vozidel. 

 Již delší dobu existují snahy nahradit ocel alternativními materiály (kompozity, slitiny 

neželezných kovů apod.) a tyto v provozu ověřovat, ale jejich drahé a náročné technologie na 

výrobu i zkoušení prozatím nesignalizují možnost jejich masového rozšíření. Proto v této 

oblasti převládají snahy vylepšovat životnost a spolehlivost stávajících ocelí změnou nebo 

optimalizací jejich chemického složení s cílem změnit mechanické vlastnosti po tepelném 

zpracování včetně výsledných struktur materiálu. 

Jeden z předních výrobců železničních dvojkolí a jeho součástí v Evropě i ve světě je 

společnost BONATRANS GROUP a.s., Bohumín. Samotné dvojkolí a jeho součástí jsou 

určené pro lokomotivy, metra, jednotky osobní dopravy (Obr. 1.), osobní vozy (Obr. 2.), 

tramvaje a nákladní vozy. BONATRANS GROUP je v dnešní době globálně operující 

společnost. Své produkty exportuje do více než 70 zemí na 5 kontinentech světa. 

 

 

Obr. 1. Železniční doprava – 

jednotka osobní dopravy [1] 

Obr. 2. Železniční doprava – 

osobní vozy [1] 
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Železniční dvojkolí je tvořeno dvěma koly, která jsou nalisována na nápravu (Obr. 3.). 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších a po stránce spolehlivosti nejkritičtějších komponent 

používaných v železniční dopravě. Železniční kolo je zároveň jedním z nejsledovanějších dílů 

na železnici. Příčinou je potom fakt, že se jedná o materiál, který je z pohledu mechanického a 

chemického působení okolního prostředí jednoznačně nejvíce namáhanou součástí a zároveň 

z pohledu bezpečnosti nejkritičtějším místem kolejových dopravních prostředků. 

 

                   

 

Materiálovým vstupem pro výrobu kol je především uhlíková ocel. Pro výrobu je 

používána pouze kontinuálně litá ocel kruhového profilu o průměru  od 320 do 550 mm. 

Kontislitky jsou dodávány v délkách přesně podle dělicího schématu. 

Finální tvar získávají kola obráběním na karuselových soustruzích a obráběcích centrech. 

Všechny stroje jsou řízeny numericky, posuvy a otáčky jsou ovládány počítačově. 

Železniční kolo musí absolvovat během výroby spoustou kontrolních operací, které mají 

za úkol zjistit mechanické vlastnosti, strukturní charakteristiky a další informace. Tyto 

zjištěné údaje jsou podstatné pro vyhodnocení bezpečnostního hlediska, které je nezbytné pro 

započetí každodenního využívání železničního kola. 

Samotné kontrolní operace se provádějí na zkušebních vzorcích, které jsou odebírány 

z pozic specifikovaných normou ČSN EN 13262+A2 [4] a to konkrétně z věnce a desky 

železničního kola. 

Metodiky testování železničních kol je následující: 

1. Chemického složení 

2. Zkouška tahem 

Obr. 3. Železniční dvojkolí je tvořeno nápravou a dvěma koly [3] 
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3. Zkouška rázem v ohybu 

4. Zkouška tvrdosti podle Brinella 

5. Zkouška lomové houževnatosti 

6. Zkouška mikročistoty oceli 

7. Zkouška vnitřní celistvosti 

8. Zkouška povrchové celistvosti 

9. Zkouška vnitřního pnutí věncové části 

Cílem této diplomové práce je popsat, jak se mění pevnost a tvrdost věnců železničních 

kol v závislosti na struktuře, která je daná aplikovanými modifikacemi tepelného zpracování. 

Jednotlivé závěry budou popisovány formou výsledků jednotlivých zkoušek s kombinací 

samotných vnitřních struktur, které nám vyobrazí, jak vypadají při určitých mechanických 

vlastnostech. 

2. Specifikace materiálu 

Materiál používaný jako vstup pro výrobu kol a náprav je především uhlíková ocel. 

Výjimečně je používaná ocel nízko legovaná, zejména v případě náprav. Pro výrobu kol je 

používaná kontinuálně litá ocel o průměru 320 – 550 mm. Kontislitky kruhového průřezu jsou 

dodávány v délkách (6,5 – 10 m) přesně podle schématu pro následné řezání, s cílem 

minimalizace koncového odpadu. 

Dodávané kontislitky jsou vyráběny, kontrolovány a dodávaných podle přesných 

technických podmínek a dodacích podmínek. Tyto podmínky specifikují kritéria přijatelnosti, 

jimiž jsou: 

- kvalita povrchu 

- rozměrová a tvarová přesnost 

- kvalita dělící plochy pro pálení, stříhání či řezání 

- označování a identifikace jednotlivých kusů 

Vlastnosti vstupního materiálu pro výrobu kol a náprav specifikují evropské normy EN 

13262 a EN 13261. 

2.1. Chemické složení 

Předpisy chemického složení vychází z norem [5], které sahají hluboko do minulosti, a 

proto za technologicky a cenově nejoptimálnější je v Evropě vnímaná ocel s obsahem C a Mn 

u maxima povoleného limitu, s řádově nižšími obsahy S a P a zároveň obsahem legujících 

prvků na úrovni cca poloviny akceptovaného maxima [2].  
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Samotné složení materiálu kol je definováno tak jak to už bylo popsáno v předchozím 

odstavci příslušnou normou, která stanovuje maximální procentuální obsah různých 

specifikovaných prvků. Konkrétní údaje jsou uvedeny v tabulce označené jako Tab. 1.  

Tab. 1. Maximální procentuální obsah různých specifických prvků (hm. %) [3]. 

 

Vzorek pro chemickou analýzu se zpravidla získává ze zbytku vzorku vrubové 

houževnatosti či z hlavy vzorků pro zkoušku tahem. Většina požadavků zákazníků stanovuje 

odběr vzorku  ve stejném umístění ve výrobku, z něhož se získává vzorek pro zkoušku tahem. 

2.2. Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti materiálu jsou prakticky čtyři (pružnost, plasticita, pevnost a 

houževnatost), ale mechanických charakteristik je mnohem víc. (Např. modul pružnosti v tahu 

E, modul pružnosti ve smyku G, objemový modul pružnosti K a koeficient příčné kontrakce 

μ). Důvod, proč počet vlastností a charakteristik není stejný spočívá v experimentální povaze 

mechanických charakteristik. Pro experimentální určení libovolné mechanické charakteristiky 

musíme z daného materiálu vyrobit zkušební těleso a zkoušet vliv vnější síly (zatížení) na toto 

těleso [6]. 

Tab. 2. Základní hodnoty dosahované při tahové zkoušce [3]. 

Ocel 

Věnec Deska 

Re (Mpa) Rm (Mpa) A (%) Zmenšení Rm A (%) 

Mez kluzu Mez pevnosti Tažnost (Mpa) Tažnost 

ER6 ≥ 500 780 - 900 ≥ 15 ≥ 100 ≥ 16 

ER7 ≥ 520 820 - 940 ≥ 14 ≥ 110 ≥ 16 

ER8 ≥ 540 860 - 980 ≥ 13 ≥ 120 ≥ 16 

ER9 ≥ 580 900 - 1050 ≥ 12 ≥ 130 ≥ 14 

C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V

Uhlík Křemík Mangan Fosfor Síra Chrom Měď Molybden Nikl Vanad

ER6 0,48 0,40 0,75 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50

ER7 0,52 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50

ER8 0,56 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50

ER9 0,60 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50

Třída 

oceli

Maximální obsah prvků v materiálu (%)

Cr+Mo+Ni

Kola s materiálu podle EN 13262 se dodávají vždy s kaleným věncem
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Legenda: 
1 – Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 
2 – Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 
3 – Zkušební vzorek pro zkoušku rázem 

 

 

Tahová zkouška 

Slouží k ověření meze pevnosti, meze kluzu a tažnosti použitého materiálu. Hodnoty, 

které je nutné dosáhnout při samotné zkoušce jsou uvedené v tab. 2. Pozice, určující místa 

odebírání vzorků pro tahovou zkoušku na kole jsou znázorněné na Obr. 4. 

 

 

 

 

Zkouška tvrdosti: 

Hodnoty tvrdosti se získávají z věnce kola. Minimální hodnota podle Brinella platná pro 

celou opotřebenou část věnce kola musí odpovídat údajům uvedeným v tab. 3. Je-li hloubka 

opotřebení větší než 35 mm, musí být tyto hodnoty dosahovány pouze do hloubky 35 mm pod 

nominálním průměrem „D“, viz Obr.5. 

Ocel 
Kategorie 1 Kategorie 2 

nad 200 km/h do 200 km/h 

ER6 - 225 

ER7 245 235 

ER8 245 245 

ER9 - 255 

  

Obr. 4. Pozice zkušebních vzorků [3] 

1 

2 3 

2 

Tab. 3. Hodnoty tvrdosti dle Brinella [3] 

Obr. 5. Pozice měření tvrdosti [3] 
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V přechodu mezi věncem a deskou kola – bod A (Obr.5.) – musí být hodnota tvrdosti 

nejméně o 10 HB menší než hodnoty na mezním opotřebení [3]. 

Pro kategorii 1 (kola pro rychlost větší než 200 km/h) platí dodatečný požadavek, a to 

„rozdíl tvrdosti na vnějším čele věnce (v bodě 25 mm pod jízdní plochou) nesmí být v dávce 

kol po tepelném zpracování větší než 30 HB. Vlastní měření rozdílů tvrdosti musí podle 

normy probíhat na jedné kružnici, a to na třech místech po 120° [3]. 

Ve zmíněné normě je vždy uvedená tvrdost u nově vyrobených kol. Během provozu 

vlivem neustálého válcování jízdního profilu tvrdost roste. Dochází ke zpevňování povrchové 

a podpovrchové vrstvy jízdní plochy vlivem kontaktního namáhání s kolejnici. Jízdní profil 

může dosáhnout tvrdosti až 450 HB [3]. 

Zkouška vrubové houževnatosti: 

Evropská norma definuje hodnoty vrubové houževnatosti pouze ve věnci. Vzorky jsou 

odebírány v místech – podle Obr. 4 pozice 3. Přitom vruby všech vzorků jsou orientovány 

směrem k vnější straně kola. Hodnota KU (zkušební těleso má vrub ve tvaru U) je prováděná 

při teplotě +20°, hodnota KV (zkušební těleso má vrub ve tvaru V) při teplotě -20° (tab. 4.). 

Ocel 
EN 13262 UIC 812-3 

ø KU (J) min. KU (J) ø KV (J) min. KV (J) min. KU (J) 

ER6, R6T ≥ 17 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 8 15 

ER7, R7T ≥ 17 ≥ 12 ≥ 10 ≥ 7 15 

ER8, R8T ≥ 17 ≥ 12 ≥ 10 ≥ 5 15 

ER9, R9T ≥ 13 ≥ 9 ≥ 8 ≥ 5 10 

 

Zkouška vrubové houževnatosti, neboli také Charpyho zkouška, spočívá v rozlomení 

zkušebního vzorku s definovaným vrubem. Samotná zkouška je prováděná Charpyho 

kladivem (Obr. 6.) a slouží ke zjištění nárazové práce, která je nutná k rozlomení vzorku. 

 

Tab. 4. Hodnoty vrubové houževnatosti dle normy [3] 

Obr. 6. Schéma Charpyho kladiva a vzorku [6] 
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Zkouška lomové houževnatosti: 

Lomová houževnatost věnce se zkouší pouze na kolech, která jsou bržděná špalíkovou 

brzdou. U nich musí být zkouška provedena bez ohledu na provozní rychlost kola. Zvýšené 

tepelné zatížení při brzdění totiž může iniciovat povrchové a podpovrchové trhlinky, takže 

v tomto smyslu je odolnost materiálu proti šíření trhliny velmi důležitá. Vzorek je odebírán 

z věnce v hloubce 3,5 mm pod jmenovitým průměrem kola (Obr. 7.). Vzorků pod označením 

CT30 (Obr. 8.) je odebráno celkem šest, rovnoměrně po obvodu věnce kola. 

 

 

 

 

2.3. Čistota materiálu 

Zkouška mikrostruktury: 

Vzorky pro zkoušky mikrostruktury jsou po odebrání z výrobku – nejčastěji z hlavy 

vzorku po tahové zkoušce – vybroušeny, vyleštěny a plocha vzorku naleptána leptadlem 

definovaným normou. Výsledkem je pořízení záznamu ve formě fotografie struktury, která se 

pak hodnotí z hlediska obsažených složek, jejich procentuálního množství či hrubosti 

struktury vyjádřené velikosti zrna. 

Obr. 7. Schéma odběru vzorku pro 

zkoušku lomové houževnatosti [4] 

Obr. 8. Zkušební těleso CT30 [7] 
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Pro hodnocení se ve větší míře  využívají dva způsoby , které se mohou podle podmínek 

lišit počtem pozorování, použitým leptadlem a zvětšením, popřípadě u hodnocení procenta 

fází také počtem uzlových bodů mřížky: 

- Určení velikosti zrna porovnávací metodou. Zde se srovnává v požadovaném 

zvětšení a počtu pozorovaných polí obraz ze vzorku s tištěným etalonem, v němž jsou 

velikosti zrn označeny čísly (tab. 5.). Pod jednotlivými indexy se skrývá počet zrn na 

čtverečný mm. Zákazníkem je obvykle definována maximální přípustná velikost zrna. 

- Stanovení procenta fází mřížkovou metodou. Je založena na pozorování struktury 

v uzlových bodech mřížky se stejnou vzdálenosti příčných a podélných linií. 

 

Zkouška mikročistoty: 

Zkouška je prováděná z důvodu kontroly používaného materiálu na přítomnost 

nekovových vměstků, jejichž přítomnost nad daný limit může ovlivnit bezpečnost používání.  

 

 

 

Index Počet zrn

4 128

5 256

6 512

7 1024

8 2048

9 4096

Přibližný počet zrn na čtverečný 

mm podle normy ISO 643

Tlustá řada Tenká řada Tlustá řada Tenká řada

A

Sulfidy

B

Hlinitany

C

Křemičitany

D

Globulární oxidy

B+C+D 2 3 3 4

1 1,5 1,5 2

1 1,5 1,5 2

1 1,5 1,5 2

Skupina 

vměstku

Kategorie 1, nad 200 km/h Kategorie 2, pod 200 km/h

1,5 1,5 1,5 2

Tab. 5. Přehled nejčastěji požadovaných indexů 

zákazníkem dle příslušné normy[3] 

Tab. 6. Úroveň mikročistoty, které je potřeba dosáhnout při mikrografické zkoušce [4] 
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Legenda: 

1 – Jmenovitá styčná kružnice 

F – vzorek 

Obr. 9. Místo odběru kontrolního vzorku pro hodnocení mikročistoty [4] 

 Nekovové vměstky se řadí do jedné ze skupin: 

- sulfidy (A) 

- hlinitany (B) 

- křemičitany (C) 

- globulární oxidy (D) 

Vzorek pro hodnocení mikročistoty je odebírán z věncové části kola podle Obr. 9. 

vyznačená šrafovaná oblast. Jeho plocha činí 225 mm
2
. Dovolené hodnoty při srovnávaní 

vzorků s obrazovým etalonem jsou uvedené v tab. 6. 

 

 

Při této metodě je nutné brát v potaz zkušenosti hodnotitele, který při nízkých obsazích 

vměstků nemusí dle morfologie a barvy bezpečně určit kategorii. Mimo možnost 

mikroanalýzy jsou v odborné literatuře [8] specifikovány způsoby bezpečné identifikace 

jednotlivých typů vměstků, avšak u ocelí s velmi nízkými obsahy nečistot a tedy následnému 

násobnému podkračování kritérii přijatelnosti, ubývá přesnost určení na významu, neboť není 

dotčeno chování výrobku, resp. jakýmkoliv způsobem ovlivněna jeho bezpečnost[2]. 

2.4. Zbytkové pnutí 

Zbytkové pnutí v dílech svým tlakovým předpětím zvyšují odolnost těchto dílů proti 

iniciaci a šíření trhlin. Zbytkové tlakové napětí je do výrobku vneseno nejčastěji tepelným 

zpracováním či kuličkováním kol. 

Při tepelném zpracování musí uvnitř věnce kola vzniknout zbytkové tlakové obvodové 

napětí. Jeho velikost musí být v blízkosti povrchu jízdního profilu v rozmezí 80 – 150 MPa a 

v hloubce mezi 35 – 50 mm již nulová [4]. Průběh tohoto napětí je zobrazen na obr. 10. 
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Jiný druh vnesení tlakových napětí do povrchových vrstev kola je proveden kuličkováním. 

To předepisují normy pro americký a ruský trh. Kvalita kuličkování kola se dosahuje 

stanovením procenta pokrytí po brokování. 

Hodnocení se provádí ultrazvukovou metodou, kdy je možno kvantifikovat vnitřní napětí 

v MPa v závislosti na změně rychlosti šíření akustické vlny v příčném a obvodovém směru. 

 

 

3. Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování v železničním provozu nabývá stále většího významu. Znalosti 

z oblasti tepelného zpracování jsou důležité nejen z hlediska výroby součástí železničních 

vozidel, ale i z hlediska jejich správné údržby nebo renovace. Různými způsoby tepelného 

zpracování můžeme vlastnost oceli měnit v širokém rozsahu a získat tak oceli požadované 

jakosti. Přehledy hlavních způsobů tepelného zpracování jsou vypsány v tab. 7. 

Vlastní technologie tepelného zpracování posuzuje konkrétní velikost a tvar součástí 

tepelně zpracovaných, požadavky na kvalitu povrchu (okujení, oduhličení apod.), rozměrovou 

a tvarovou stabilitu, včetně jejich integrity. Během tepelného zpracování může dojít 

k zásadním změnám vnitřních pnutí, které se dostanou do takové úrovně, že dochází 

k plastické deformaci součástí až k iniciaci vzniku trhlin. 

 

 

 

Obr. 10. Příklad ověření stavu vnitřního pnutí ve věncové části kola [4] 
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Tab. 7. Přehled hlavních způsobů tepelného zpracování [9]. 

Tepelné 

zpracování 

žíhání 

bez překrystalizace 

- na snížení pnutí 

- rekrystalizační 

- na měkko 

- protivločkové 

- rozpouštěcí 

- na odstranění křehkosti po moření 

s překrystalizaci 

- homogenizační 

- normalizační 

- izotermické 

- kombinované 

kalení 

martenzitické 

- do studené lázně  

                (přímé, lomené, přerušované) 

- do teplé lázně 

- se zmrazováním 

- povrchové kalení 

bainitické 
- do studené lázně 

- do teplé lázně  

(izotermické zušlechťování) 

popouštění 
při nízkých teplotách - napouštění 

při vysokých teplotách - (anizotermické) zušlechťování 

Chemicko-

tepelné 

zpracování 

vytvoření 

tvrdých 

povrchových 

vrstev 

sycení povrchu nekovy 

- cementování 

- nitridování 

- nitrocementování 

- karbonitridování 

Tepelně-

mechanické 

zpracování 

Využití účinku 

plastické 

deformace a 

fázové přeměny 

deformace před fázovou 

přeměnou 

deformace austenitu před martenzitickou 

přeměnou 

deformace během izotermické 

fázové přeměny 

deformace během perlitické, popř. bainitické 

přeměny 

 

3.1. Žíhání 

Účelem žíhání nejčastěji bývá snížení nebo odstranění vlivu některých technologických 

operací na strukturu, např. svařování nebo tváření, snížení pnutí, zotavení krystalické stavby, 

snížení tvrdosti a zvýšení tažnosti, zlepšení obrobitelnosti, zmenšení nerovnoměrnosti 

chemického složení, odstranění plynů apod. 

Žíhání může být posuzováno jako konečná operace tepelného zpracování nebo může být 

součástí stanoveného technologického postupu. Zařazením žíhání do mezioperačního postupu 

ve výrobě má významný vliv na zamezení deformací a vzniku trhlin vlivem vnitřního pnutí.  

Podle výšky teploty ohřevu dělíme žíhání na dvě hlavní skupiny: Žíhání bez 

překrystalizace pod teplotou A1 a žíhání s překrystalizací nad teplotou A3 nebo v určitých 

případech nad A1 (Obr. 11.). 

Při žíhání oceli, zvláště při vysokých teplotách a dlouhých dobách výdrže, je nutno počítat 

s možností oduhličení povrchu žíhaných předmětů. 
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Velmi důležité je při žíhání správné uložení a rozmístění součástí v peci. Vhodným 

podložením je třeba zabránit deformacím způsobeným vlastní tíhou předmětu, které by se již 

dalším zpracováním nedaly odstranit. 

 

Žíhání bez překrystalizace 

Při žíhání bez překrystalizace teplota žíhání nepřekročí teplotu Ac1 (výjimku tvoří žíhání 

na měkko u nadeutektoidních ocelí). Rozsah fázových přeměn je v tomto případě 

nevýznamný. Poměr feritu a cementitu (mimo terciárního) se v oceli nemění. Mění se však 

tvar a velikost zrn, koncentrace a rozdělení mřížkových poruch a velikost vnitřního pnutí.  

U ocelí austenitického typu (nepolymorfních ocelí), u kterých nedochází ke změně 

modifikace, se jedná vždy o žíhání bez překrystalizace [10].  

Patří sem žíhání ke snížení pnutí, žíhaní na měkko, rekrystalizační žíhaní, žíhání 

k odstranění křehkosti po moření (Tab. 7). 

Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání s překrystalizací dochází k úplné nebo téměř úplné přeměně výchozí feriticko-

cementitické struktury na austenit. Podeutektoidní oceli se žíhají většinou nad teplotou Ac3, 

nadeutektoidní nad Acm nebo mezi teplotami Ac1 a Acm. Získá se větší rovnoměrnost struktury 

a odstraní se chemická nehomogenita oceli [10]. 

Obr. 11. Oblastní žíhání v rovnovážném diagramu Fe – Fe3C [10] 
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K žíhání s překrystalizací patří žíhání normalizační, žíhání homogenizační a žíhání 

izotermické (Tab. 7).  

3.2. Kalení 

Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Kalení je ohřev předmětu na teplotu nad Ac3, resp. 

na teplotu nad Ac1, výdrž na této teplotě a následující tak rychlé ochlazení, že se rovnovážné 

přeměny více nebo méně potlačí. 

Rychlým ochlazením z kalicí teploty se přemění austenit na martenzit nebo bainit. Za 

zakalenou ocel považujeme ocel, která má ve středu průřezu ve struktuře alespoň 50 % 

martenzitu. Rovněž vznik jemného lamelárního perlitu je spojen se zvýšením tvrdosti proti 

výchozí struktuře hrubého lamelárního perlitu nebo globulárního perlitu [11].  

Kalením velmi měkké oceli s obsahem uhlíku pod 0,1 % C se tvrdost prakticky nezvýší. 

Taková ocel a zejména pak oceli s vysokým obsahem některých legujících prvků, u kterých 

nenastává překrystalizace, jsou nekalitelné. Jsou to oceli austenitické a oceli feritické. Za 

nekalitelné můžeme také posuzovat oceli s obsahem nižším než 0,2 % C. Oceli s obsahem 

vyšším než 0,35 % C jsou dobře kalitelné. Platí pouze pro uhlíkové oceli. 

U kalení se setkáváme s pojmem kalitelnost, zakalitelnost a prokalitelnost. 

Kalicí teplota 

Kalení se provádí z teploty 30 až 50°C nad Ac3 u podeutektoidních ocelí a nad Ac1 u 

většiny nadeutektoidních ocelí (Obr. 12). U slitinových nadeutektektoidních ocelí (např. 

rychlořezných ocelí) s vyšším obsahem karbidotvorných prvků se teplota kalení volí nad 

teplotu Acm (až 1300°C) z důvodu vysoké teploty rozpustnosti karbidů slitinových prvků [10]. 

 

 Obr. 12. Pásmo kalicích teplot v diagramu Fe – Fe3C [10] 
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Legenda: 
A – teoretická tvrdost martenzitu 
B – reálně dosažitelná tvrdost oceli 
C – tvrdost oceli s 50% martenzitem 
D – tvrdost lamelárního perlitu 
E – tvrdost globulárního perlitu 

Velké podkročení kalicí teploty u podeutektoidních ocelí se ve výsledné struktuře projeví 

výskytem feritu v martenzitu a tím snížením tvrdosti. Menší podkročení kalicí teploty nebo 

příliš krátká doba výdrže na správné kalicí teplotě má za následek nedostatečnou 

homogenizaci austenitu, tím zvýšení kritické ochlazovací rychlosti a ve výsledné struktuře se i 

po správném ochlazení může vyskytnout lamelární perlit, který rovněž způsobí snížení 

tvrdosti [11]. 

Překročení správné kalicí teploty nebo příliš dlouhá doba výdrže na kalicí teplotě se 

projeví růstem austenitického zrna a po ochlazení jsou ve struktuře hrubé martenzitické 

jehlice. Tento hrubý martenzit je podstatně křehčí než martenzit jemný. Dále má překročení 

kalicí teploty za následek zvýšení množství zbytkového austenitu a tím i pokles tvrdosti, který 

je zpočátku překryt větší tvrdosti hrubě jehlicového martenzitu [11]. 

Kalitelnost 

Kalitelnost je schopnost oceli dosáhnout prudkým ochlazováním (u slitinových ocelí může 

být ochlazování i poměrně pomalé) nerovnovážný stav, kterému odpovídají zmíněné 

vlastnosti. Tvrdost po kalení je závislá – hlavně u nadeutektoidních ocelí – i na kalicí teplotě. 

Mezi nekalitelné oceli se řadí především vysokolegované nepolymorfní oceli s feritickou nebo 

austenitickou strukturou [13]. 

Zakalitelnost 

Zakalitelnost je schopnost oceli dosáhnout kalením martenzitickou strukturu a dostatečnou 

tvrdost. Závisí zejména na obsahu uhlíku. Tvrdost martenzitu stoupá až do určité hodnoty se 

stoupajícím obsahem uhlíku (Obr. 13). Kalitelnost i zakalitelnost závisí také na stavu 

austenitu před kalením, a to na velikosti zrna, homogenitě austenitu a přítomnosti minoritních 

fází. 

 

 

 

 

Obr. 12. Vliv obsahu uhlíku na tvrdost oceli po kalení [10] 
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Legenda: 
a)uhlíková ocel 
b)legovaná ocel 
A – austenit 
F – ferit 
P – perlit 
B – bainit 
M - martenzit 

Prokalitelnost 

Prokalitelnost je schopnost oceli získat tvrdost odpovídající zakalitelnosti do určité 

hloubky pod povrchem. Závisí především na obsahu legujících prvků a na poměru kritické a 

skutečné rychlosti ochlazování. Oceli uhlíkové jsou špatně prokalitelné, slitinové jsou 

prokalitelné lépe. Z legujících prvků největší vliv mají Cr, Mn, Mo [2]. 

Tvrdost struktury s 50% martenzitu je průměrnou tvrdostí martenzitu a přechodových 

struktur a je proto nižší než tvrdost samotného martenzitu. Tvrdost martenzitu závisí na 

obsahu uhlíku a proto i tvrdost struktury s 50% martenzitu závisí na obsahu uhlíku.  

Prokalitelnost závisí na výši ochlazovací rychlosti v dané podpovrchové vrstvě oceli, která 

musí být vyšší než je kritická rychlost ochlazování νk pro danou ocel.  

Rychlost ochlazování νk je nejvyšší na povrchu kaleného předmětu a je dána tepelnou 

vodivostí materiálu a velikostí kaleného předmětu. Rychlost ochlazování roste s rostoucí 

intenzitou odvodu tepla použitým kalicím prostředím. 

Na obr. 14 je znázorněn vztah mezi kritickou rychlosti ochlazování νk a skutečnou 

rychlosti ochlazování u válcového tělesa o průměru D. Obr. 14 a) představuje ARA diagram 

podeutektoidních uhlíkových ocelí a jejich strukturu ve středu válcového tělesa. Obr 14 b) 

znázorňuje vliv legujících prvků na prokalitelnosti válcového tělesa. 

  

  
Obr. 14. Schéma průběhu ochlazování v diagramu ARA a řez tělesem pro ocel [9] 

a) b) 
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Legenda: 
1 – uhlíkové oceli 
2 – legované oceli 

Obr. 16. Křivka prokalitelnosti [10] 

K zjištění prokalitelnosti oceli se používají různé zkoušky prokalitelnosti. Rozdělují se na 

dvě skupiny. Zkoušky, při kterých dochází k všestrannému kalení zkušebních tělísek a 

zkoušky, při kterých dochází ke kalení jen na jedné nebo na některých stranách zkušebního 

tělíska. U zkoušek prvé skupiny je na zjištění prokalitelnosti třeba několika zkušebních 

tělísek. Výhodnější jsou proto zkoušky druhé skupiny, u kterých na stanovení prokalitelnosti 

vystačíme s jedním zkušebním tělesem. 

Nejčastěji se používá Jominyho zkouška čelní prokalitelnosti. Používá se  zkušební 

tělísko válcovitého tvaru podle Obr. 15, které se kalí ve svislé poloze přívodem vody na 

spodní čelní plochu. Rychlost ochlazování je maximální na kaleném čele a se vzrůstající 

vzdáleností od něho se plynule zmenšuje. Po kalení se měří tvrdost na dvou protilehlých 

ploškách vybroušených do hloubky 0,40 mm postupně v určitých vzdálenostech od kaleného 

čela. Naměřené hodnoty tvrdosti se vynášejí do grafu Obr. 16, z kterého se usuzuje 

prokalitelnost oceli. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Čelní zkouška prokalitelnosti [10] 
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Kalicí prostředí 

Cílem kalení je martenzitická struktura v předem stanovené části průřezu, ve které 

rychlost ochlazování musí být větší než rychlost kritická. Optimální ochlazovací prostředí je 

takové, které umožní ochlazování příslušných objemů rychlostí jen o málo překračující 

rychlost kritickou, neboť nadměrně velká ochlazovací rychlost vede ke zvětšení úrovně 

vnitřních teplotních a strukturních pnutí. Uvedené optimální ochlazovací prostředí by mělo 

mít ochlazovací účinnost velikou v oblasti perlitické přeměny (650 – 550°C) a naopak 

relativně malou v oblasti martenzitické (350 – 250°C), i když příliš pomalá rychlost 

ochlazování pod MS by mohla vést ke stabilizaci zbytkového austenitu [9]. 

Kalicí prostředí lze rozdělit na dvě kategorie, a to:  

- kalicí prostředí, u nichž nedochází při ochlazování součástí ke změně skupenství 

- kalicí prostředí, u nichž dochází v průběhu kalení součástí alespoň k částečně ke 

změně skupenství 

Kalicí prostředí, u nichž nedochází při ochlazování součástí ke změně skupenství; jsou 

nejčastěji solné lázně, roztavené kovy, kalicí kovové desky a vzduch. Závislost rychlosti 

ochlazování na teplotě předmětu je uvedena na obr. 17. 

 
 

 

Kalicí prostředí, u nichž dochází v průběhu kalení součástí alespoň částečně ke změně 

skupenství, jsou voda, roztoky polymerů a oleje. Ochlazování v prostředích, u nichž dochází v 

průběhu kalení součástí ke změně skupenství, je charakterizováno třemi údobími (Obr. 18). V 

prvním údobí se kolem ochlazovaného předmětu vytváří parní polštář, který tvoří izolační 

vrstvu. Ochlazování se v tomto údobí zpomalí až po kritickou teplotu, která je u vody 250 až 

400°C. V druhém údobí po dosažení kritické teploty povrchu oceli se parní polštář stává 

nestabilním, začne se rozrušovat a kapalina začíná smáčet povrch. Toto údobí se nazývá 

Obr. 17. Ochlazování v prostředích, u nichž nedochází při 

ochlazování součástí ke změně skupenství 
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údobím varu a je charakterizováno prudkým zvýšením rychlosti ochlazování a intenzivní 

tvorbou bublin páry. V třetím údobí, kdy teplota povrchu materiálu přibližně klesne na bod 

varu prostředí, se přestávají tvořit páry a další odvod tepla se děje prouděním (konvekcí). 

Rychlost ochlazování se opět sníží. Pro zvýšení rychlosti ochlazování v prvním údobí je třeba 

parní polštář soustavně rozrušovat pohybem předmětu nebo cirkulací lázně [10]. 

 

 

3.3. Popouštění 

Zakalením ocelových součástí vzniká struktura, která je více nebo méně vzdálená od 

rovnovážného stavu. Novým ohřátím předmětu dochází k procesům, které vedou ke zvýšení 

stability soustavy. Obvykle se procesy odehrávající se při popouštění rozdělují do čtyř stádií: 

1. Rozpad martenzitu na karbid a nízkouhlíkový martenzit (ε) 

2. Rozpad zbytkového austenitu 

3. Vznik cementitu 

4. Reakce podmíněné substituční difúzi 

Popouštět se má v zásadě každý předmět, který má po zakalení martenzitickou strukturu. 

Popouštěním na teploty 150 – 200°C se tvrdost prakticky nezmění, ale zvýší se houževnatost. 

Zmenšení pnutí se dosáhne také i ponořením součástí ve vodě nebo v oleji teplém asi 180°C 

[2]. Ale i přesto dochází při popouštění ke snížení tvrdosti, pevnost a mez kluzu, jak ukazuje 

Obr. 19. 

Z technologického hlediska se popouštění rozděluje na:  

- nízkoteplotní 

- vysokoteplotní 

 

 

Obr. 18. Ochlazování v prostředích, u nichž dochází při 

ochlazování součástí ke změně skupenství 
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Legenda: 
A – popouštění na nízké teploty 
B,C  – popouštění na střední a vysoké teploty 
T1 až T2 – interval nedoporučovaný pro zušlechťování 
1 – oblast vývoje izotermické složky popouštěcí rychlosti 
2 – oblast vývoje anizotermické složky 

Nízkoteplotní popouštění 

Nízkoteplotní popouštění se realizuje při teplotách 100 až 300°C, u nástrojových 

vysocelegovaných ocelí až při teplotě 600°C. Cílem nízkoteplotního popouštění je snížit 

hladinu vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu, popř. stabilizovat rozměry 

součástí při zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty 

popouštění 160°C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, při popouštění nad 200°C dochází 

k poklesu tvrdosti. Změna struktury při nízkoteplotním popouštění odpovídá prvnímu stádiu 

vysokoteplotního popouštění.  

Vysokoteplotní popouštění 

Vysokoteplotní popouštění probíhá při teplotách 400 až 650°C. Cílem vysokoteplotního 

popouštění je dosažení optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti a 

plasticity. Kalení na martenzit a následující vysokoteplotní popouštění se označuje jako 

zušlechťování. Výsledná struktura zajišťuje výhodnou kombinaci pevnostních a tvárných 

vlastností. Je tvořená feritem a globulárními karbidy. Někdy bývala označována jako sorbit. 

Požadované vlastnosti lze regulovat teplotou popouštění. Čím vyšší je teplota popouštění, tím 

lepší jsou tvárné vlastnosti a snižuje se pevnost. Po vysokoteplotním popouštění se mění 

poměr meze kluzu Re a meze pevnosti Rm. 

V určitých oblastech popouštěcích teplot není doprovázen pokles pevnostních 

charakteristik odpovídajícím zvýšením hodnot houževnatosti. Tento pokles houževnatosti je 

označován jako popouštěcí křehkost [9]. 

Obr. 19. Změny vlastnosti zakalené oceli při popouštění [12] 
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Popouštěcí křehkost se vyskytuje u některých ocelí, kde reálné hodnoty houževnatosti 

jsou výrazně nižší, než by odpovídaly obecné tendenci jejich růstu s rostoucí teplotou 

popouštění. Jednotlivé oblasti výskytu popouštěcí křehkosti jsou znázorněny na Obr. 20. 

 

3.4. Tepelné zpracování kol v BONATRANS GROUP a.s. 

Řezání materiálu  

Před samotným tepelným zpracováním dochází k dělení kontislitků na tzv. špalky. Dělení 

se provádí řezáním na pilách. Tímto způsobem docílíme vysokou kvalitu řezů a 

minimalizujeme tím ztráty materiálu při dělení. 

Tváření kol za tepla 

Nařezané špalky jsou ohřáty na teplotu cca 1200 °C. Ohřev je prováděn v karuselové peci, 

kde jsou špalky zahřívány po dobu 3 – 4 hod. Špalky mají obvykle 1,3 – 1,6 x větší hmotnost 

než finálně obrobené kolo dodávané zákazníkovi. 

Materiál ohřátý na kovací teplotu je přemístěn na spodní pěchovací zápustku kovacího 

lisu (Obr. 21.) a proběhne jeho tvarování. Po tvarování je výlisek dopraven z kovacího lisu do 

děrovacího lisu (Obr. 22.) 

Obr. 20. Schéma teplotních oblastí výskytu 

popouštěcí křehkosti oceli [9] 
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Dále výlisek pokračuje k válcovačce, kde se válcuje postupně tvar v oblasti desky a věnce 

kola. Po celou dobu válcování jsou válce intenzivně chlazeny vodními tryskami. Přitlačování 

hlavního válce přestane na materiál působit před dosažením předepsaného průměru kola. 

Změna tvaru výkovku na válcovací stolici je patrná na obrázku (Obr.23.) 

 

Obr. 23. Válcovací stolice [3] 

Válcované kolo se přemístí na spodní zápustku prohýbacího lisu (Obr. 24), kde se provede 

prohnutí desky kola. Prohýbací lis rovněž provádí ražení identifikačních znaků kola. Pak kolo 

dále pokračuje na další operace tepelného zpracování. 

                                     

Normalizační žíhání kol: 

Principem je ohřev kol na normalizační teplotu Ac3 zvýšenou o určitou hodnotu z důvodů 

ztráty teploty při manipulaci, výdrž na této teplotě min. 0,5 hod. a pomalé ochlazování na 

teplotu okolí. Toto žíhání se provádí v austenizačních pecích. Z důvodů nízké tvrdosti kol 

v porovnání s koly tepelně zušlechtěnými jsou kola málo žádána. 

  

Obr. 21. Pěchovací zápustka [3] Obr. 22. Děrovací lis [3] 

Obr. 24. Prohýbací lis [3] 
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Obr. 25. ARA 

diagram materiálu 

ER7 [3] 

Kalení kol: 

Pro vysoké národní a mezinárodní standardy, specifické požadavky na kvalitu 

železničních kol a náročné požadavky trhu je nutné realizovat dvojí druhy kalení. A to buď 

celoobjemové kalení, anebo kalení (řízené ochlazování) ostřikem věnce kol musí akceptovat 

dané normy, v tomto případě hraje hlavní roli ARA diagram materiálu ER7 dle evropské 

normy (Obr. 25.) veškeré kroky.  

 

Celoobjemové kalení je realizováno ohřevem na kalicí teplotu, tj. na teplotu Ac3. Po 

dosažení prohřátí a výdrži na kalicí teplotě jsou kola ponořeny do vodní lázně, kde jsou 

ochlazovány na teplotu konce martenzitické přeměny. Po tomto kalení následuje popouštění. 

Vzhledem k tvorbě tahových zbytkových napětí při kalení je nutno, aby popouštění probíhalo 

bezprostředně po ukončení kalení. 

Kalení řízeným lokálním ochlazováním věnce vodou představuje výhodnější alternativu 

kalení z hlediska poměru mechanických hodnot a mikrostruktury věnce a desky kola, 

tepelných deformací profilu kola i rozdělení zbytkových napětí po kalení. Proces lokálního 

ochlazování věnce kola probíhá ostřikem vodními tryskami (Obr. 26.) seřazenými ve 

strukturovaném uzlu kalicího zařízení (Obr. 27.) na jízdní ploše, popř. i na vnějším čele kola 

za rotace. 

     

Obr. 26. Vodní trysky [3] Obr. 27. Kalicí zařízení [3] 
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Legenda: 
a – ČSN 42 0314 
b – ČSN 42 0319 
c – ČSN 42 0330 
d – ČSN 42 0329 
e – ČSN 42 0315 

4. Zkoušení mechanických vlastností 

Hlavním požadavkem na zkoušky k určení mechanických charakteristik je jednoduchost a 

dostupnost provedení, reprodukovatelnost výsledků a nízké provozní náklady (jednoduchá 

zkušební tělesa). Jedná se o zkoušku tahem, zkoušku rázem v ohybu a zkoušku tvrdosti. 

Mechanické charakteristiky určené na základě těchto zkoušek jsou v případě výrobce 

používány prakticky jen ke srovnávání s hodnotami, které jsou v příslušných materiálových 

listech (normách). 

Mechanické zkoušky se provádějí na normalizovaných zkušebních vzorcích předepsaným 

způsobem, zpravidla do porušení materiálu. Obvykle zkoušíme při normální teplotě 20°C, 

někdy však požadujeme zjištění mechanických vlastností při vysokých teplotách, nebo naopak 

při velmi nízkých teplotách. 

4.1. Zkouška tahem 

Charakterizuje chování materiálu při namáhání silou, která se plynule zvyšuje tak, že 

můžeme zanedbat působení setrvačných sil v zatěžujícím mechanismu. 

Zkoušku provádíme na normalizovaných tyčích (Obr. 28.), které zatěžujeme osovou silou 

tak, aby v tyči vznikla jen jednoosá napjatost. Rychlost zatěžování nesmí být větší než 

rychlost, kterou povoluje norma.  

  

 
Obr. 28. Přehled normalizovaných zkušebních tyčí podle norem[2] 
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Obr. 29 Smluvní diagram napětí – deformace [13] 

Smluvní diagram napětí – deformace: 

   

Počáteční úsek diagramu (Obr. 29) je přímkový a odpovídá plastické deformaci. 

V případě, že prodloužení bylo snímáno snímačem umístěným na zkušebním tělese, pak tato 

přímka je popsaná Hookeovým zákonem (1), kde E je modul pružnosti v tahu materiálu 

zkušební tyče. 

              (1) [6] 

V další části diagramu (Obr. 29) dochází k odklonu od přímkové závislosti (v důsledku 

vzniku plastické deformace), přírůstek napětí v závislosti na deformaci (deformační zpevnění) 

postupně klesá až na nulovou hodnotu. Až do tohoto okamžiku se měrná část zkušební tyče 

deformuje rovnoměrně (dochází k rovnoměrnému zužování průřezu). Další deformace je 

provázená poklesem napětí a vznikem krčku na měrné části zkušebního tělesa. V praxi se na 

základě průběhu závislosti smluvní napětí – poměrná deformace vyhodnocují dvě napěťové 

materiálové charakteristiky, smluvní mez pevnosti a mez kluzu [6]. 

Smluvní mez pevnosti: 

Smluvní mez pevnosti se nejčastěji uvádí jako základní mechanická charakteristika určená 

zkouškou tahem. Ve skutečnosti tato veličina nevystihuje přesně pevnost materiálu. Pro 

tvárné materiály smluvní mez pevnosti vyjadřuje zatížení, které materiál přenese za velmi 

přísných podmínek jednoosé napjatosti. Tato veličina prakticky nevystihuje skutečnou 

únosnost součásti, které jsou vystaveny působení víceosé napjatosti [6].  
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Mez kluzu: 

Podle obr. 29 bychom měli považovat za mez kluzu napětí, při kterém dochází k odklonu 

diagramu od přímky. Takto zjištěná hodnota meze kluzu by však byla závislá na citlivosti 

snímače prodloužení [6]. Proto se zavádí smluvní hodnota meze kluzu Rp0,2, což je napětí, 

které vyvolá plastickou (trvalou) deformaci o velikosti εp = 0,002 (0,2%). 

Ze záznamu napětí-deformace hodnotu meze kluzu Rp0,2 určíme tak, že na ose poměrných 

deformací vyznačíme hodnotu deformace 0,2%. Tímto bodem vedeme rovnoběžku s přímkou 

částí tahového diagramu (Obr. 29). Bod, kde protíná rovnoběžka závislost napětí-deformace 

je napětí smluvní meze kluzu Rp0,2. 

Deformační charakteristiky: 

Vedle uvedených dvou napěťových charakteristik meze pevnosti a meze kluzu, které 

určujeme ze záznamu síla-prodloužení zkušebního tělesa jsou v materiálových listech ještě 

další dvě charakteristiky A a Z, které určujeme pouze na základě rozměrů zkušební tyče před 

a po zkoušce. Jedná se o deformační charakteristiky tažnost A [%] a zúžení Z [%]. 

Vypočteme je ze vztahů: 

      
(     )

  
      (2) [14] 

     
(     )

  
      (3) [6] 

Pro kruhovou tyč 

     
(  

    
 )

  
       (4) [6] 

Měření hodnot A a Z provádíme na přetržených, tj. nezatížených zkušebních tělesech, a 

proto tyto materiálové charakteristiky souvisí pouze s plastickou deformací zkoušeného 

materiálu. 

Diagram skutečného napětí – skutečná deformace: 

Při vyhodnocování výsledků tahové zkoušky, k evidenci vstupních dat pro pevnostní 

výpočty součástí a v řadě jiných vyhodnocení je nutné pracovat s diagramem skutečné napětí 

– skutečná deformace. Smluvní napětí a poměrnou deformaci je možné použít v případě 

malých deformací, kdy změny tvaru zkušebního tělesa jsou malé [6]. 

Pro výpočet diagramu skutečné napětí – skutečná deformace na základě výsledků zkoušky 

tahem platí vztahy (5) pro skutečné napětí a (6) pro skutečnou deformaci. 
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Obr. 30. Základní vztahy pro výpočet napětí R, σ a deformace ε a  ̅ [6] 

Obr. 31. Porovnání smluvního a skutečného tahového diagramu s výraznou a 

nevýraznou mezí kluzu (Re) [14] 

   (
  

 
)   (  ε) (5) [6] 

ε̅    (
  

 
)    (  ε) (6) [6] 

Vztahy (5) a (6) se používají, při omezeních uvedených na obr. 30., k přepočtu smluvního 

diagramu na diagram skutečný. Porovnání těchto dvou diagramů je zobrazeno na obr. 31.  

 

 

  

 

 

4.2. Zkouška tvrdosti 

Zkoušky tvrdosti jsou v technické praxi nejpoužívanějšími zkouškami materiálu. Dávají 

charakteristiku odporu proti tvárné deformaci v malých a v některých případech 

mikroskopických objemech materiálu. 

Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa. Takto 

definována tvrdost je závislá na celé řadě podmínek měření, které jsou u různých druhů 
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Obr. 32. Tvar vnikacího tělesa, charakteristiky a rozměr vtisku. Zkouška tvrdosti [6] 

Legenda: 
a – Brinell 
b – Roskwell 
c – Vickers 

Obr. 33. Princip zkoušky podle Brinella[2] 

zkoušek rozdílné, a není proto možné získané hodnoty tvrdosti definovat jako fyzikální 

veličinu. Protože u jednoho materiálu můžeme stanovit rozdílnými zkouškami různé hodnoty 

tvrdosti, které je obtížné mezi sebou porovnat, musí být u každého údaje tvrdosti uvedená 

metoda, která byla použita, a bližší podmínky měření [2]. 

Zkoušky tvrdosti kovových materiálu se provádějí jako zkoušky vnikací, v určitých 

případech také jako odrazové. 

Podstatou vnikacích zkoušek je zatlačování zkušebního tělesa definovaného tvaru, tzv. 

indentoru., kolmo do povrchu zkoušeného materiálu. Výsledkem je určitá trvalá deformace 

materiálu pod indentorem. Používány jsou tři druhy zkoušek: podle Brinella, Rockwella a 

Vickerse (Obr. 32.) 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Podstatou zkoušky je vtlačování vyleštěné kalené ocelové HBS nebo tvrdokovové HBW 

kuličky daného průměru určitou silou po stanovenou dobu do zkoušeného materiálu. 

Výsledkem je vtisk kulového tvaru, který se v průměru zobrazí jako kruh o průměru „d“ (Obr. 

33.). 
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Pro zkoušku tvrdosti podle Brinella se používají kuličky o průměru 10 mm, 5 mm, 2,5 

mm a pro tenké, případně malé předměty někdy také kuličky průměru 1,25 a 0,625 mm. Ke 

zkouškám se doporučuje volit podle možnosti kuličky co největších průměrů. Musí být však 

zachována podmínka, že tloušťka zkoušeného předmětu nesmí být menší než 0,6 D [2]. 

Brinellovo tvrdostní číslo (HB) se počítá ze vztahu (7), kde D, d jsou průměry kuličky a 

vtisku. 

          
  

[  (  √     )]
        (7) [4] 

V normách je zaručeno, že pro různé materiály je předepsáno různé zatížení. Zkušební 

zatížení se musí volit tak, aby průměr vtisku d se nacházel mezi hodnotami 0,24D a 0,6D. 

Doporučené hodnoty zatížení-průměr (0,102 x F/D
2
) vhodné ke zkoušení některých materiálu 

a úrovně tvrdosti uvádí tab. 8. 

 

 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Podstatou zkoušky je vtlačování diamantového indentoru ve tvaru pravidelného 

čtyřbokého jehlanu o vrcholovém úhlu 136° do povrchu zkoušeného materiálu stanovenou 

silou. Doba působení síly je 10 – 15 s. Vtiskem vznikne čtyřúhelník, jehož tvar se blíží 

čtverci. Běžně se zkouška provádí při teplotě 10 – 35°C. 

Ocel, slitiny niklu, slitiny titanu

Olovo, cín

Spékané kovy

15

1

Podle ISO 4498-1

Tvrdost podle Brinella Poměr zatížení-průměr 0,102 x F/D
2

Lehké kovy a jejich slitiny

˂ 35

35 - 80

˃ 80

2,5

5

10

15

10

Měď, a slitiny mědi

˂ 35

35 - 200

˃ 200

5

10

30

HBW MPa
Materiál

30

Litina
˂ 140

˃ 140

10

30

Tab. 8. Poměr 0,102 x F/D
2
 pro různé materiály [15] 



31 
 

Obr. 34. Princip zkoušky podle Vickerse [2] 

K určení tvrdosti se měří po odlehčení úhlopříčka vtisku „u“ jak ukazuje obr. 34. 

Vickersovo číslo tvrdosti je definováno jako poměr zátěžné síly a plochy vtisku (8) 

        
 

  
       (8) [6] 

 

 

 

 

Na rozdíl od Brinellovy zkoušky nejsou výsledky tvrdosti závislé na velikosti zatěžující 

síly. Jen u velmi malých sil jsou zjištěné tvrdosti o něco vyšší než skutečná tvrdost materiálu 

[2]. Nezávislost tvrdosti na velikosti zátěžné síly Vickersovy metody je výhodná tím, že 

měření je možné provádět i při velice malých zatíženích (1 – 10
-3

 N). Tyto zkoušky se 

označují termínem mikrotvrdost. Je možné měřit tvrdost jednotlivých zrn, průběh tvrdosti 

v okolí svarového spoje, povrchové vrstvy apod. Poměrně malá velikost vtisku i při běžných 

měřeních tvrdosti podle Vickerse (standardní zatížení je 294 N) znamená, že deformací je 

zasažen malý objem materiálu. Proto je tato metoda vhodná pro homogenní materiály a 

materiály z vyšší tvrdosti [6]. 

Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

Podstatou zkoušky je vtlačování diamantového kuželu nebo tvrdokovového, popř. kalené 

ocelové kuličky do zkoušeného materiálu. Vrcholový úhel kuželu HRA je 120° (s poloměrem 

zaoblení vrcholu 0,2 mm), kulička HRB má průměr 1/16 in (1,5875 mm) nebo 1/8 in (3,175 

mm) a kužel HRC, který se liší od HRA použitým zatížením (HRA – 600 N, HRC – 1500 N). 

Podkladem k určení tvrdosti je hloubka vtisku. Hloubka 0,2 mm je rozdělená na 100 dílků, 

to znamená, že jeden stupeň tvrdosti podle Rockwella odpovídá hloubce vtisku 0,002 mm 

(Obr. 35.). 
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Obr. 35. Princip zkoušky podle 

Rockwella [2] 

Obr. 36. Zkušební tyče kruhového 

průřezu 

 

Pro zjištění tvrdosti materiálu se zpravidla provádí několik měření a určuje se rozmezí 

tvrdosti. Při zkoušce na plochých vzorcích má být střed vtisku vzdálený od kraje nejméně 3 

mm. Toto platí i pro vzdálenost dvou sousedních vtisků [2]. 

4.3. Zkoušení mechanických vlastností v BONATRANS GROUP a.s 

Zkouška tahem 

Realizace zkoušky je v souladu s českou technickou normou ČSN EN ISO 6892-1 [16], 

kde je potřeba dodržet následující podmínky: 

- místem odběru zkušebních těles je věncová a desková část kola (Obr. 4.) 

- upřednostňují se zkušební tyče kruhového průřezu o průměru 10 mm o délce min. 60 

mm (Obr. 36.) 

- zkušební teplota je určena v rozmezí 10 – 35°C 

- drsnost vzorku na tyčové zkoušené části zkušebního tělesa je maximálně Ra=0,8 μm 
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Obr. 37. Trhací stroj INSTRON 

Obr. 38. Zkušební vzorek pro 

zkoušku tvrdosti 

 

Vlastní realizace zkoušky je prováděna na hydraulických zkušebních zařízeních (Obr. 37.) 

s maximální silou 250 kN. Obvykle jsou hodnoceny následující parametry: ReH nebo při 

nevýrazné mezi kluzu pak Rp0,2, Rm, A, vypočtené na základě diagramu zatížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška tvrdosti 

Realizace zkoušky je v souladu s českou technickou normou ČSN EN ISO 6506-1 [15], 

kde je potřeba dodržet následující podmínky: 

- místem odběru zkušebního vzorku je věncová část kola ve směru kolmém na vnější 

čelo a řez věncem kola (Obr. 5.) 

- zkušební teplota je určena v rozmezí 10 – 35°C 

Nejužívanější zkoušky tvrdosti v BONATRANS GROUP a.s.: 

- HBW5/750 – zkouška tvrdosti podle Brinella tvrdokovovou kuličkou o průměru 5 mm  

sílou 750 kp = 7355 N (zkoušky ve zkušebně) – určená pro řez věncem kola (Obr. 38.) 

- HBW10/3000 – zkouška tvrdosti podle Brinella tvrdokovovou kuličkou o průměru  

10 mm zatěžující silou 3000 kp = 29420 N (provozní zkoušky) – určená pro věnec 

kola.  
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Obr. 39. Laboratorní tvrdoměr pro 

zkoušku tvrdosti dle Brinella 

Obr. 40. Mikroskop Carl-Zeiss Z1M 

Pro metodu HBW5/750 používá zkušební zařízení (obr. 39.) s instalovaným indentorem 

z tvrdokovu ve tvaru koule o průměru 5 mm a působící silou 7355 N [15]. 

5. Vnitřní struktura materiálu (mikrostruktura) 

Za zkoušky mikrostruktury se běžně označují testy zabývající se hodnocením jednotlivých 

strukturních složek v požadovaném umístění ve výrobku. Dále je možno v rámci těchto 

zkoušek hodnotit velikost zrna, případně množství strukturních složek připadajících na 

jednotku plochy. 

Veškeré mikrostrukturní zkoušky jsou v BONATRANS GROUP a.s. prováděny cestou 

světelné optické mikroskopie ve zvětšení požadovaném technickými podmínkami 

(zákazníkem). Obvyklá velikost používaného zvětšení je 100x, běžně je však možno pracovat 

až se zvětšením 1000x. Mikroskopy jsou připojeny k PC a mají zabudovány digitální 

fotoaparáty, které umožňují záznam pozorovaných struktur, případně další práci s obrazem 

(Obr. 40). 
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Všechny mikrostrukturní zkoušky jsou založeny na možnosti pozorování zvětšených 

detailů v materiálu, které se zvýrazní na ploše vzorku díky rozdílné leptatelnosti jednotlivých 

strukturních složek. 

Po naleptání a pozorování v mikroskopu lze určit jednotlivé strukturní složky a na základě 

odborných znalostí pak definovat jejich vlastnosti (tvar, typ, velikost, orientaci), nebo obecně 

vliv na konkrétní výrobek. 

Na základě pozorování pak můžeme vyhodnotit velikost zrna a rovněž jednoduchou 

metodou stanovit procentuální obsah strukturních složek.  

Hojně se však využívají pouze 2 způsoby hodnocení, které se mohou dle podmínek lišit 

počtem pozorování, použitým leptadlem a zvětšením, případně u hodnocení procenta fází také 

počtem uzlových bodů mřížky. 

Hodnocení velikosti zrna pomocí porovnávací metody 

Jedná se o jednoduchou metodu, kdy se srovnává v požadovaném zvětšení a počtu 

pozorovaných polí obraz ze vzorku s tištěným etalonem, kde jsou velikosti označeny čísly 

(Tab. 9.). Názorným příkladem je česká norma ČSN EN ISO 643 rozlišuje etalony po půl 

stupních od 0 do 10, pro extrémně veliká zrna má k dispozici velikost 00. 

   Tab. 9. Zatřídění indexů velikosti zrna dle ISO 643 do indexace dle Carl Zeiss [17] 

Třída dle Zeiss Dolní hranice indexu dle ISO 643 Horní hranice indexu dle ISO 643 

I 0 5 

II 5 6 

III 6 7 

IV 7 8 

V 8 9 

VI 9 10 

VII 10 11 

VIII 11 12 

IX 12 13 

X 13   

 

Zákazníkem je pak definována maximální přípustná velikost zrna a zkouška slouží 

k hodnocení, zda byl požadavek splněn, tzn. je-li ve výrobku velikost menší nebo rovna 

požadavku. 

Např. uvedený snímek mikrostruktury (Obr. 41.) odpovídá velikosti zrna 6 – viz. etalon 

(Obr. 42.) [18]. 
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Obr. 41. Struktura: INDEX6 

Obr. 42. Etalon pro velikost zrna [18] 

Obr. 42. Druhy zkušebních mřížek [18] 

 

 

 

Metoda stanovení procenta fází mřížkovou metodou 

Jedná se o jednoduchou metodu založenou na pozorování struktury v uzlových bodech 

mřížky se stejnou vzdáleností příčných a podélných linií. Způsob počítání bodů, použité 

leptadlo, zvětšení a počet pozorovaných polí je definován v normách, případně technických 

podmínkách. 

Jednoduchost provedení spočívá v použití zkušební mřížky (Obr. 43) tištěné na průhledné 

fólii, která se přikládá  opakovaně na obraz struktury a např. přítomnost struktury „X“ za 42 

uzlovými body mřížky o 100 uzlech znamená 42% obsah ve struktuře [18].  
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Obr. 44. Vzorky připravené 

k vyhodnocení mikrostruktury 

Obr. 45. Pracoviště pro 

přípravu vzorků 

Na každou mikrofotografii lze použít příslušnou mřížku pro počítání bodů pouze jednou. 

Měření počtu bodů je třeba provádět na různých zorných polí, tudíž i na různých 

mikrofotografiích. 

Musí se zvolit taková velikost mřížky, aby zkoumaná složka u významných polí 

nepokrývala žádné body mřížky. 

Obecný způsob přípravy zkoušek a vyhodnocení [18]: 

- odběr a příprava vzorků (Obr. 44.) z místa výrobku požadovaného zákazníkem 

(obvykle však z hlavy vzorku po provedení tahové zkoušky) 

- příprava výbrusu (broušení, leštění diamantovou suspenzí) a naleptání plochy vzorku 

leptadlem definovaným normou, technickými podmínkami případně jiným předpisem 

(Obr. 45.) 

- pozorování na světelném mikroskopu a pořízení záznamu ve formě fotografie 

struktury 
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Cílem zkoušky je tedy dokumentace struktury v požadovaném místě, případně hodnocení 

struktury z hlediska obsažených složek, jejich procentuálního množství či hrubosti struktury 

vyjádřené velikosti zrna. 

Všechny hodnocené charakteristiky mají v konečném důsledku vliv na mechanické 

vlastnosti výrobků, jeho životnost a bezpečnost provozování. 

6. Vliv modifikací tepelného zpracování 

Opotřebení kol železničních vozidel představuje závažný problém železničního provozu. 

Jeho důležitost má stále vzestupnou tendenci, danou především rychlostí jízdy vlaku a růstem 

celkového objemu nákladu, což umožňuje používání nových druhů vozidel s vyššími 

technickými parametry [2]. 

V této práci je vše soustředěno na uhlíkovou ocel jakosti R7, která je určená převážně pro 

nákladní přepravu a proto je nutné počítat s další nepříznivou okolností a tím je brždění 

špalíkovými brzdami.  

Rozrušováním oceli otěrem je děj, který se odehrává v povrchové vrstvě, lépe 

v mikrovrstvě, a je mimo uvedené činitele závislý nejen na pevnostních vlastnostech oceli, ale 

také na její struktuře [2]. 

Pro dosažení jednotlivých vlastností a struktur ve věncové části železničního kola je nutné 

dbát na stanovené modifikace tepelného zpracování, které dopomůžou k dosažení takových 

vlastností oceli, které jsou nutné pro železniční provoz.  

Abychom mohli porovnávat jednotlivé výsledky zkoušek je nutné, aby vzorky určené pro 

jednotlivé zkoušky tvrdosti, pevnosti a stanovení velikosti zrna byly odebírány ze stejných 

pozic na věnci kola (Obr. 46).  

 

Tvrdost 

Obr. 46. Pozice určené pro odběr vzorků 

Pevnost 
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Pro vyhodnocení velikosti zrna byly použité části ze vzorků, které byly použity pro 

tahovou zkoušku.  

Jednotlivé výsledky zkoušek byly zadány do příslušných tabulek, kde každý řádek 

reprezentuje jeden výrobek. Po seřazení výsledků dle pevnosti od nejnižšího k nejvyššímu Rm 

se dostavilo zjištění, že u vzorků kde bylo dosaženo hodnoty Rm 858 – 880 MPa (Tab. 10.) se 

rozptyl mezi maximální a minimální tvrdostí pohybuje v rozmezí od 10 do 16 HBW. Co se 

týče struktury, tak ta se pohybuje v průměrném indexu 6,5 – 7 (Obr. 47.a) a Obr. 47.b)). 

 
Obr. 47.a) Struktura s indexem 6 – 6,5  (zvětšení 100 x) 

 
Obr. 47.b) Struktura s indexem 6,5 - 7  (zvětšení 100 x) 
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U vzorků kde bylo dosaženo hodnoty Rm 881 – 889 MPa (Tab. 11.) se rozptyl mezi 

maximální a minimální tvrdosti pohybuje od 2 do 6 HBW. Samotná struktura v průměrném 

indexu je 7 – 7,5 (Obr. 48.a) a Obr. 48.b)). 

 
Obr. 48.a) Struktura s indexem 7 – 7,5  (zvětšení 100 x) 

 
Obr. 48.b) Struktura s indexem 7,5 – 8 (zvětšení 100 x) 

V jednotlivých sloupcích tabulek 10 a 11 jsou zapsané dosažené hodnoty samotných 

zkoušek. První dva sloupce jsou výsledky tahové zkoušky, která stanovuje pevnost materiálu 

a to v podobě Rp0,2 a Rm. Třetí až pátý sloupec jsou výsledky vpichů (3 vpichy) zkoušky 

tvrdosti dle Brinella. Šestý (oranžový) sloupec pod označením „Δ HBW“ zobrazuje rozdíl 

mezi maximální a minimální hodnotou vpichů. V sedmém až jedenáctém sloupci jsou 

hodnoty indexů struktury, které jsou ve dvanáctém (žlutém) sloupci pod názvem „ø G“ 

zprůměrovány. 
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Tab. 10. Hodnoty jednotlivých zkoušek seřazené dle hodnoty Rm 858 – 880 MPa 

 

vpich_1 vpich_2 vpich_3 Δ 1 pozice 2 pozice 3 pozice 4 pozice 5 pozice ø

554,078 858,621 264 264 254 10 7 7,5 7,5 7 7,5 7

559,858 869,402 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

559,858 869,402 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

559,858 869,402 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

570,573 872,706 264 250 248 16 6,5 7 7 7,5 7 7

570,573 872,706 264 250 248 16 6,5 7 7 7,5 7 7

570,573 872,706 264 250 248 16 6,5 7 7 7,5 7 7

570,573 872,706 264 250 248 16 6,5 7 7 7,5 7 7

564,431 873,848 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

564,431 873,848 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

564,431 873,848 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 252 258 248 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 252 258 248 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 256 262 266 10 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 256 262 266 10 7 7 7,5 7 7 7

568,641 880,199 248 248 237 11 6,5 6 7,5 7 6,5 6,5

568,641 880,199 248 248 237 11 7 7 7,5 7 7 7

Rp0,2 Rm

HBW G (index velikosti zrna)
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Tab. 11. Hodnoty jednotlivých zkoušek seřazené dle hodnoty Rm 881 – 899 MPa 

 

 

vpich_1 vpich_2 vpich_3 Δ 1 pozice 2 pozice 3 pozice 4 pozice 5 pozice ø

577,97 881,366 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

577,97 881,366 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

577,97 881,366 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

571,123 883,937 258 260 260 2 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7

571,123 883,937 258 260 260 2 7 7 6,5 6,5 7 7

571,123 883,937 258 260 260 2 7 7,5 7 7 7,5 7

576,017 884,696 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

576,017 884,696 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

576,017 884,696 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 256 260 260 4 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 256 260 260 4 7,5 8 7 7 7,5 7,5

586,344 893,212 254 250 248 6 6,5 7 7 7,5 7 7

586,344 893,212 254 250 248 6 7,5 8 7 7 7,5 7,5

572,817 899,846 262 260 258 4 7 7 6,5 7 6,5 7

572,817 899,846 262 260 258 4 7 7 6,5 7 6,5 7

Rp0,2 Rm

HBW G (index velikosti zrna)
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6.1. Analýza získaných výsledků 

Z dosažených výsledků vyplývá, že homogenita materiálu má zásadní vliv na materiálové 

vlastnosti. Jak po stránce pevnosti a tvrdosti, tak i v podobě mikrostruktury. Při nižších 

hodnotách pevnosti 858 – 880 MPa se rozptyl tvrdosti (Δ HBW) pohyboval v rozmezí 10 – 11 

HBW. Při vyšších hodnotách pevnosti 881 – 899 MPa je rozptyl tvrdosti (Δ HBW) daleko 

menší a to 4 – 6 HBW. Z čehož vyplývá, že s vyšší pevnosti se homogenita v podobě rozptylu 

tvrdosti zlepšuje.  

Chování mikrostruktury v podobě indexů (ø G) se dá vyhodnotit tak, že při vyšších 

hodnotách pevnosti je velikost zrna menší a u nižších hodnot je velikost zrna větší. Zde 

můžeme uplatnit Hall-Petchův vztah (9), který posuzuje závislost mezi základními 

mechanickými vlastnostmi a strukturou materiálu. 

              (9) [14] 

kde σ0 je kritické skluzové napětí a parametr k může být funkcí teploty, rychlosti deformace a 

strukturních parametrů materiálu.  

Z Hall-Petchova vztahu vyplývá, že pro posouzení závislosti základních mechanických 

vlastností (reprezentovaných mezí kluzu) na struktuře materiálu je potřeba znát 

- velikost zrna zkoumaného materiálu 

- tahový diagram zkoumaného materiálu 

V neposlední řadě je z výsledků patrný směrový charakter tepelného zpracování 

železničních kol. Konkrétně se jedná o rozdílné hodnoty jednotlivých vpichů (3 – 5 sloupec), 

které jsou dány způsobem kalení věncové části. Tento směrový charakter nám ukazuje jaký 

vliv má kalení na mechanických vlastnostech v určité hloubce pod povrchem věncové části 

železničního kola. 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo popsat vliv modifikací tepelného zpracování na tvrdosti železničních 

kol. Ze získaných výsledků zkoušek se potvrdilo, že i pro železniční kola lze uplatnit Hall-

Petchův vztah. 

Z uváděných výsledků je zřejmé, že homogenita vlastností v celém objemu testovaného, 

resp. využívaného kovu má platnost obecných vztahů významnější podíl než je standardně 

uvažováno. Dosažením průměrných výsledků charakteristik u obecně nehomogenních 

materiálů často silně omezují platnost takových vztahů, jelikož standardní odchylka těchto 

veličin vůči jejímu průměru významně ovlivňuje finální vlastnosti standardně „průměrových“ 

charakteristik. Např. několik extrémně velikých zrn ovlivní výsledky zkoušky tahem či 

tvrdosti, avšak nemusí mít významný dopad do hodnocení velikosti zrna v zorném poli. 

Z toho vyplývá, že je zcela nepochybné a na experimentálních datech prokázané, že Hall-

Petchův vztah je obecně platný, avšak vzhledem k jeho obecnosti nelze u heterogenního 

materiálu nalézt jeho praktické využití. Pro predikci vlastností v průmyslové sféře je nutno 

vždy takový způsob výpočtu jedné charakteristiky na charakteristice druhé doplnit 

okrajovými podmínkami, tj. stupněm nehomogenity vlastností v jednotlivých místech 

testovaného kovu. Až po filtraci této nehomogenity či správné aplikaci střední hodnoty 

vlastností lze pracovat také s obecnými vztahy, např. těmi, které stanovují závislost 

napěťových charakteristik na obecném hodnocení struktury. 
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