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1  ÚVOD 

Dle zpráv Evropské agentury pro železnici (2012-2014) se v Evropské unii 

mezi lety 2007 až 2012 stalo téměř 400 vlakových nehod, které byly způsobeny 

selháním vlakové nápravy. Častou příčinou selhání nápravy je únava materiálu 

vlakové nápravy. Únavovému selhání nápravy předchází šíření únavové trhliny, 

která se může iniciovat z případného defektu, který může být v nápravě přítomen již 

od výroby nápravy nebo se může vytvořit v průběhu jejího provozování. Aby bylo 

možno vyřadit vlakovou nápravu z provozu dříve, než dojde k jejímu selhání, jsou 

vlakové nápravy pravidelně vystavovány inspekčním kontrolám, jejichž součástí 

jsou nedestruktivní kontroly případných defektů. V literatuře lze nalézt články, které 

se věnují problematice nedestruktivních kontrol, viz např. Rudlin et al. (2012), 

Jemec a Grum (2005). Detekce defektů (tedy i únavových trhlin) není zcela zaručena 

ve všech případech. Čím je defekt větší, tím je větší i pravděpodobnost odhalení 

takového defektu. Pravděpodobnostní závislosti detekce trhliny na její délce jsou 

uvedeny v článku Benyon a Watson (2001). Obr. 1.1 zobrazuje zmíněné 

pravděpodobnostní závislosti. Z obrázku vyplývá, že v porovnání dvou 

nejpoužívanějších nedestruktivních metod (magnetická a ultrazvuková) má vyšší 

citlivost magnetická metoda. Např. trhlina s délkou 2 mm je detekována v cca 95 % 

případů, viz obr. 1.1. Jinými slovy v 5 % případů není trhlina detekovaná. 

Proto se konzervativně počítá tzv. zbytková únavová životnost nápravy, kde 

se uvažuje náprava s trhlinou určité délky (Damage tolerance přístup). Zbytková 

únavová životnost poté odpovídá době (resp. počtu zátěžných cyklů) růstu trhliny 

z počáteční uvažované velikosti na kritickou velikost, kde dochází k následnému 

selhání nápravy. Uvažovaná počáteční velikost trhliny je tak dána užitou 

defektoskopickou metodou a mírou rizika, které jsou provozovatelé vlaků ochotni 

akceptovat.  

 
Obr. 1.1 - pravděpodobnost detekce trhliny, dle Benyon a Watson (2001) 
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Obr. 1.2 ukazuje schéma typického vývoje délky trhliny v závislosti na počtu 

aplikovaných zátěžných cyklů (bloků). Jak již bylo zmíněno, pro konzervativní 

stanovení zbytkové únavové životnosti je vstupem taková velikost trhliny, která 

musí být s vysokou garancí detekována pomocí užité defektoskopické metody. 

Pravidelná defektoskopická kontrola by pak měla být vykonána po kratší době než 

ta, která odpovídá konzervativně stanovené zbytkové únavové životnosti. Při druhé, 

třetí, atd. defektoskopické kontrole mohou nastat dva základní případy. Prvním 

případem je, že trhlina není detekována (to znamená, že náprava již u předchozí 

defektoskopické kontroly neobsahovala únavovou trhlinu či tato trhlina byla velice 

malá a nenarostla na detekovatelnou mez za dobu inspekčního intervalu), a tak 

náprava může být v provozu dále užívána. Druhým případem defektoskopické 

kontroly může být odhalení únavové trhliny, která však bude zaručeně menší, než 

trhlina, která vede k náhlému selhání. V takovém případě je náprava z provozu 

vyřazena. V této dizertační práci jsou výpočty zbytkové únavové životnosti 

provedeny zejména pro nápravy s počáteční délkou trhliny v rozmezí 1 až 5 mm, 

což odpovídá praktické aplikaci. 

 
Obr. 1.2 – typická růstová závislost šířící se trhliny v závislosti na počtu 

aplikovaných zátěžných cyklů (bloků) 

V této práci je představena komplexní metodika na základě Damage tolerance 

přístupu pro stanovení zbytkové únavové životnosti nápravy s trhlinou. Provozované 

vlakové nápravy se liší v geometrii nápravy, materiálu nápravy, způsobu technologie 

výroby nápravy či v provozních podmínkách (typ vlakové tratě, typ vlaku, úroveň 

zatížení apod.). Hlavní náplní této práce je kvantifikování zmíněných faktorů na 

zbytkovou únavovou životnost nápravy, což se hodí pro stanovení inspekčních 

intervalů různých vlakových náprav provozovaných v odlišných podmínkách. 
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2  SHRNUTÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ  

Zbytková únavová životnost železničních náprav, respektive bezpečnost 

a ekonomičnost jejich provozu, je i přes dlouholetý vývoj zcela aktuálním 

problémem, a to zejména díky stále se zvyšujícím požadavkům na jejich provozní 

bezpečnost při vyšších zatíženích (vyšších rychlostech vlaků) a stálému tlaku na co 

nejnižší provozní (a do značné míry i pořizovací) náklady náprav. Přičemž nároky 

na bezpečnost jsou stále větší a často nestačí výrobci vlakových náprav pouze splnit 

předepsané standardy (např. ČSN EN 13104, ČSN EN 13104, ČSN EN 13260, 

ČSN EN 13261, ČSN EN 13262) týkající se dimenzování náprav s ohledem na 

možnost jejich únavového poškození. Provozovatelé náprav chtějí čím dál častěji 

garantovat délku servisních intervalů jak pomocí experimentálních testů, tak na 

základě výpočetní predikce. Tyto požadavky tak vyžadují podstatně hlubší znalosti 

o chování železničních náprav v provozu a otevírají prostor pro další bádání 

v oblasti zbytkové únavové životnosti železničních náprav, což dokazuje množství 

v současnosti publikovaných prací a existence velkých mezinárodních projektů 

(např. WIDEM, MARAXIL či EURAXLES), které se touto problematikou zabývají. 

Chceme-li prodloužit zbytkovou únavovou životnost železniční nápravy, 

respektive zvýšit její provozní bezpečnost a spolehlivost, můžeme se v zásadě vydat 

následujícími cestami: 

a) vyvinout nový odolnější (spolehlivější) materiál pro konstrukci náprav, 

b) zlepšit metody predikce poškození náprav, 

c) zlepšit konstrukci náprav, 

d) zlepšit možnosti detekce vzniku a rozvoje poškození nápravy.  

 

Je nutné zdůraznit, že bod a) je po dlouhá desetiletí kontinuálním procesem. 

Bod c) je do značné míry omezen geometrií vlakové nápravy a další předimenzování 

náprav není zcela žádoucí, neboť např. kromě vyšší ceny za materiál je nežádoucí 

také vyšší hmotnost neodpružené části vlaku, která má vliv na životnost kolejnic. 

Bod d) neskrývá ani po desetiletích vývoje a optimalizací příliš prostoru pro nové 

poznatky. Tato dizertační práce je tak zaměřena na bod b), který skýtá největší 

potenciál v oblasti zvýšení úrovně bezpečnosti provozovaných náprav, tak i prostor 

pro nové vědecké výsledky. 

Je nutné poznamenat, že jednotlivé nápravy se více či méně odlišují (jiná 

geometrie, materiál, provozní podmínky apod.), a proto je žádoucí výpočtem 

stanovit (experimenty každé nové nápravy představují vysoké náklady) citlivost 

jednotlivých faktorů, které ovlivňují zbytkovou únavovou životnost nápravy.  
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3  CÍLE PRÁCE 

Hlavní cíle dizertační práce lze formulovat následovně: 

Přispět k bližšímu porozumění únavového porušování vlakových náprav a ke 

zpřesnění používaných metodik odhadu zbytkové únavové životnosti těchto 

náprav. Ke splnění stanovených cílů je zejména zapotřebí: 

(1)  Analyzovat používané postupy pro odhad zbytkové únavové životnosti 

železničních náprav (dvojkolí) s cílem vyhledat jejich omezení či nedostatky, 

případně navrhnout přístup, který nalezené nedostatky odstraní či zmenší. 

(2) Studovat nejpoužívanější konstrukční materiály užívané pro výrobu 

železničních náprav. Analyzovat vliv jejich materiálových vlastností na 

zbytkovou únavovou životnost železniční nápravy. Učinit doporučení 

s ohledem na dosažení co nejvyšší provozní spolehlivosti náprav z pohledu 

únavového porušování z počátečního defektu. 

(3) Výpočtem stanovit vliv pořadí zátěžných cyklů na výslednou zbytkovou 

únavovou životnost železniční nápravy (dvojkolí). Ke splnění tohoto cíle je 

zapotřebí vzít v úvahu retardační efekty vlivem existence plastické zóny 

v okolí čela únavové trhliny.  

(4) Navrhnout nebo modifikovat existující metodiku pro stanovení zbytkové 

únavové životnosti vlakové nápravy beroucí v potaz reálné zatěžující 

podmínky. Popsat charakteristické zatížení (zátěžné spektrum) železniční 

nápravy. Do metodiky (výpočtu) zahrnout všechny významné faktory 

podílející se na šíření únavové trhliny z předem definovaného defektu. 

Obecně stanovit problematická (nejslabší) místa nápravy z pohledu šíření 

únavových trhlin. 

(5) Studovat, vzhledem k existenci nenulových středních napětí vyvolaných 

nalisováním kol na nápravu v blízkosti míst náchylných k únavovému 

poškození, vliv těchto středních napětí na zbytkovou únavovou životnost 

nápravy. 

(6) Využít pravděpodobnostních přístupů ke zpracování naměřených 

materiálových dat. Následně odhadnout zbytkovou únavovou životnost 

nápravy s danou mírou nejistoty na straně naměřených materiálových dat. 

(7) Vzhledem k faktu, že výsledky dizertační práce mají mít také praktický 

dopad, je dalším cílem konzultovat výsledky (spolupracovat) s některým 

z výrobců železničních náprav a dvojkolí. 
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4  STRUČNÝ POPIS UŽITÉ METODIKY 

Pro popis chování únavové trhliny je užita koncepce součinitele intenzity 

napětí (tzv. K-koncepce). Mnoho prací zabývajících se šířením únavových trhlin ve 

vlakových nápravách (např. Madia et al. (2011), Makino et al. (2011), De Iorio et al. 

(2012) či Yasniy et al. (2013)) užívá právě tuto koncepci. Součinitel intenzity napětí 

lze vyjádřit v obecném tvaru, viz např. Schijve (2009): 

YaK  ,      (4.1) 

kde  je působící nominální napětí v místě uvažované trhliny, a je délka trhliny 

a Y je tvarová funkce, která vystihuje geometrii železniční nápravy s trhlinou. Obr. 

4.1 ukazuje typickou závislost mezi rychlostí šíření únavové trhliny da/dN (v) 

a rozkmitem součinitele intenzity napětí K, tzv. v-K křivka. Predikce rychlosti 

šíření únavové trhliny, a tedy i určení zbytkové únavové životnosti jsou dány 

matematickým popisem v-K křivky. Tuto křivku lze rozdělit do tří částí: 

I. šíření únavové trhliny v blízkosti prahové hodnoty Kth 

II. stabilní šíření trhliny (téměř lineární závislost K vs. da/dN v log-log 

souřadnicích) 

III. nestabilní šíření únavové trhliny v blízkosti cyklické lomové houževnatosti Kc  

 

 

Obr. 4.1 - typická závislost mezi rychlostí šíření únavové trhliny a rozkmitem 

součinitele intenzity napětí (v-K křivka) v log-log souřadnicích - Schijve (2009) 

Základním vztahem popisujícím závislost rychlosti šíření únavové trhliny na 

působícím zatížení je Paris-Erdoganův vztah, viz např. Anderson (2005): 

 mKC
dN

da
v  ,      (4.2) 

kde da/dN je rychlost šíření trhliny, ΔK je rozkmit součinitele intenzity napětí, C a m 

jsou materiálové konstanty, které jsou stanoveny na základě experimentálního 

měření v-K křivek.   
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Vztah Parise a Erdogana však výstižně popisuje pouze druhou část v-K křivky, viz 

obr. 4.1, kde je v-K křivka v logaritmických souřadnicích téměř lineární. 

Dalším uvažovaným vztahem v dizertační práci je vztah NASGRO, viz 

NASGRO manuál (2002): 

q

c

p
th

n

K

K

K

K

K
R

f
C

dN

da
v

















































max1

1

1

1
,    (4.3) 

kde význam jednotlivých parametrů lze nalézt v NASGRO manuál (2002). Tento 

vztah již dokáže věrohodně popsat všechny části v-K křivky (I-III, viz obr. 4.1), jeho 

aplikace je však složitější než u vztahu Parise a Erdogana. 

4.1 ZATÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍ NÁPRAVY 

Pro správné stanovení zbytkové únavové životnosti je důležité znát skutečné 

provozní zatížení železniční nápravy, a to zejména v místech předpokládaného 

výskytu únavové trhliny. V literatuře Lütkepohl et al. (2009), Bonatrans zpráva 

(2012) či Beretta a Regazzi (2016) lze nalézt naměřená zátěžná spektra železničních 

náprav. Podstatná část zatížení železniční nápravy je způsobena hmotností vlaku, 

kde za pohybu vlaku dochází k ohybu za rotace (střídavému namáhání na ohyb). 

Jelikož vlaky jsou vystaveny mnoha jízdním režimům (např. jízda po rovné přímé 

koleji, jízda do oblouku, jízda přes výhybky apod.) zátěžná amplituda má proměnný 

charakter.  

 

Obr. 4.2 - histogram axiálních zatížení na železniční nápravě, dle zprávy 

Bonatrans (2012)  

Obr. 4.2 zobrazuje typické zátěžné spektrum, které je roztříděno do 

36 zátěžných tříd (úrovní). Třída s největším výskytem zátěžných cyklů (modus) 

odpovídá jízdě po rovné přímé koleji, kde nedochází k výraznějším dynamickým 

účinkům (namáhání pouze střídavým ohybem z důvodu působící hmotnosti vlaku 

a otáčivému pohybu nápravy). Avšak při jízdních režimech s velkými dynamickými 
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zatíženími může být náprava vystavena až téměř trojnásobnému zatížení 

v porovnání se statickým zatížením od tíhy vlaku, viz obr. 4.2.  

 

4.2 STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO MÍSTA NÁPRAVY 

Únavová trhlina se může iniciovat kdekoliv na nápravě, avšak pro 

konzervativní odhad zbytkové únavové životnosti nápravy je důležité uvažovat 

trhlinu tam, kde její přítomnost způsobí nejkratší zbytkovou únavovou životnost. 

V případě zatížení vlakové nápravy je nejpodstatnější složkou výsledných vnitřních 

účinků ohybový moment, viz článek Zerbst et al. (2013a) či norma EN 13 103. 

Maximální ohybový moment se pro jízdu po rovné přímé koleji vyskytuje mezi 

nalisovanými koly.  Z tohoto důvodu je nejvíce pravděpodobné místo únavového 

porušení ve vrubu v blízkosti lisovaného kola (přechod mezi sedlem kola a dříkem 

nápravy), viz obr. 4.3, kde je maximální ohybový moment, koncentrace napětí a také 

přídavné zatížení od nalisovaného kola. 

 

 
Obr. 4.3 – schéma vlakové nápravy s uvažovanou trhlinou 

 

Následně je ve vrubu určena přesná pozice trhliny, ve které se nachází 

maximální hodnota součinitele intenzity napětí (velikost součinitele intenzity napětí 

přímo souvisí s rychlostí šíření trhliny, a tím pádem i se zbytkovou únavovou 

životností nápravy). Tvar čela únavové trhliny je popsán pomocí poloelipsy, viz obr. 

4.3. Takový popis poměrně dobře vystihuje tvar reálných trhlin ve vlakových 

nápravách, viz např. Traupe et al. (2004). Poměr poloos b/a, viz obr. 4.3, je 

uvažován proměnný, kde tento poměr je určen dle metodologie uvedené v Ševčík et 

al. (2012).  

Se znalostí kritického místa a tvaru únavové trhliny lze modelovat zatížení 

nápravy s trhlinou. Základní model obsahuje zatížení od hmotnosti vlaku a od 

lisovaného spoje (mezi kolem a nápravou). Zatížení od nalisovaného kola je pro 

danou délku trhliny konstantní. Zatížení od hmotnosti vlaku způsobí v kritickém 

místě dominantní ohybové namáhání, které však z důvodu proměnlivé amplitudy 

zatížení není pro danou délku trhliny konstantní. Ze zmíněných důvodů je nutné 

zatížení od ohybu a nalisování modelovat zvlášť. Nejprve je vyhodnocován 

součinitel intenzity napětí pro zatížení pouze od hmotnosti vlaku (síly působící 

kolmo na osu nápravy) a následně je proveden vypočet zatížení od nalisování, kde 

jediným zatížením je předepsaný přesah mezi kolem a nápravou. Obr. 4.4 zobrazuje 
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vypočítané průběhy součinitele intenzity napětí pro oba zmiňované druhy zatížení. 

Je nutné zmínit, že určení K-faktorů dle metodiky ÚFM AV ČR musí být provedeno 

pro každou novou geometrii nápravy resp. každé nebezpečné místo na nápravě.  

 

 
Obr. 4.4 - závislost součinitele intenzity napětí na délce trhliny pro oba uvažované 

druhy zatížení 

Ohybová složka součinitele intenzity napětí v obr. 4.4 je určena pro zatížení 

od tíhy vlaku. Náprava je však vystavena i dalším zatížením, která vznikají při jízdě 

vlaku. Zátěžné spektrum, viz obr. 4.2, popisuje tato dynamická zatížení. 

Pro libovolný zátěžný cyklus ze zátěžného spektra je celkový součinitel intenzity 

napětí KI,max dán vztahem: 

lisIohybII KkKK ,,max,  ,     (4.4) 

kde k je dynamický koeficient (násobek statického zatížení), viz obr. 4.2, KI,ohyb je 

součinitel intenzity napětí stanovený pro statické zatížení nápravy (zatížení od tíhy 

vlaku), KI,lis je součinitel intenzity napětí způsobený nalisovaným kolem. Kromě 

maxima v cyklu lze určit i jeho minimum, které je dáno vztahem: 

lisIohybII KkKK ,,min,  .     (4.5) 

Ze zmíněných hodnot lze určit rozkmit součinitele intenzity napětí: 

ohybIII kKKKK ,min,max, 2 .    (4.6) 

Na základě vztahů 4.4 a 4.5 lze určit parametr asymetrie cyklu R: 

lisIohybI

lisIohybI

I

I

KkK

KkK

K

K
R

,,

,,

max,

min,




 .    (4.7) 

Některé oblasti vlakové nápravy jsou vystaveny namáhání ohybem za rotace, 

tedy namáhání souměrně střídavým cyklem s R = -1. Nebezpečné místo nápravy se 

však často nachází ve vrubu v blízkosti lisovaného spoje, který zvyšuje parametr 
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asymetrie cyklu R > -1. Jelikož složky součinitele intenzity napětí od ohybu ani od 

nalisování nejsou konstantní (funkce délky trhliny a v případě ohybové složky i vliv 

zátěžného spektra), je i parametr asymetrie cyklu R proměnný. Na ÚFM AV ČR se 

pro výpočty zbytkové únavové životnosti vychází z v-K křivek naměřených pro 

parametr asymetrie cyklu R = -1. Tento přístup je konzervativní, protože při 

uvažování velikosti cyklu se obecně uvažuje cyklus s větším rozkmitem než ten, 

který odpovídá skutečnosti, viz imaginární část modelového cyklu v obr. 4.5. 

Modelová amplituda zatížení odpovídá součtu reálné amplitudy a hodnotě zatížení 

od lisovaného spoje, viz obr. 4.5. 

 
Obr. 4.5 – reálný a modelový cyklus  

4.3 STANOVENÍ ZBYTKOVÉ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI NÁPRAVY 

Stanovení zbytkové únavové životnosti je dáno růstem trhliny z počáteční 

délky na délku kritickou. Pro výpočet životnosti je provedena diskretizace růstové 

rovnice a ve smyčce je počítán přírůstek délky trhliny. V případě užití vztahu 4.2 je 

vyjádření přírůstku délky trhliny po aplikaci i-té zátěžné třídy (např. zátěžné 

spektrum na obr. 4.2 obsahuje 36 zátěžných tříd) dáno ve tvaru: 

    i
m

ii
m

NKCaKC
N

a

dN

da





 ,    (4.4) 

kde ai je přírůstek délky i-té třídy v obecném zátěžném bloku a Ni je počet 

zátěžných cyklů v i-té třídě zátěžného bloku. Přírůstek délky trhliny za jeden zátěžný 

blok (obsahující všechny zátěžné třídy vlakové nápravy), je následně dán vztahem: 





n

i
iblok aa

1

,      (4.5) 

kde n je počet zátěžných tříd jednoho zátěžného bloku.  

Výpočet délky trhliny běží ve smyčce: 

blokjj aaa  1 ,     (4.6) 

kde aj je délka trhliny v současném zátěžném bloku, aj-1 je délka trhliny 

v předchozím zátěžném bloku (pokud žádný blok ještě nebyl aplikován pak aj-1 je 

rovno počáteční délce trhliny a0). Výpočet délky trhliny je prováděn do doby, dokud 

délka trhliny nepřesáhne konečnou hodnotu ak (zde uvažovanou jako 55 mm). Tato 
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délka je kratší než kritická délka trhliny, při které dochází k náhlému selhání 

nápravy, avšak příspěvek růstu trhliny z 55 mm na kritickou délku trhliny (příspěvek 

k celkové zbytkové únavové životnosti) je díky vysoké rychlosti šíření trhliny v této 

fázi růstu zanedbatelný. 

 

5  SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Předložená dizertační práce se zabývá určováním zbytkové únavové 

životnosti vlakových náprav na základě „damage tolerance“ přístupu, který připouští 

existenci defektu v nápravě. Tento přístup je užíván z důvodu, že detekování defektů 

a trhlin při revizích není zcela zaručené, a proto je nutné pro bezpečný provoz vlaků 

konzervativně uvažovat existenci trhliny určité velikosti v nápravě. Velikost takto 

uvažované trhliny přímo souvisí s detekčními možnostmi nedestruktivních metod 

a s mírou rizika, které jsou provozovatelé vlaků ochotni akceptovat (čím je trhlina 

delší, tím je vyšší pravděpodobnost detekování takové trhliny). Zbytková únavová 

životnost vlakové nápravy je poté stanovena jako doba (počet cyklů, kilometrů) 

nutná pro růst trhliny z počáteční délky na délku kritickou. V případě, že inspekční 

kontroly jsou vykonávány v kratších intervalech, než je zbytková únavová životnost 

nápravy, provoz nápravy je bezpečný, neboť náprava s případnou trhlinou je 

odhalena a vyřazena z provozu dříve, než trhlina dosáhne své kritické velikosti. 

Na základě výpočtů zbytkové únavové životnosti je tedy možné nastavit interval 

mezi jednotlivými inspekcemi, které nebudou ani krátké (nehospodárný provoz) ani 

dlouhé (provoz s rizikem únavového selhání nápravy). 

V rámci dizertační práce bylo studováno hned několik parametrů, které 

ovlivňují vypočtenou zbytkovou únavovou životnost vlakové nápravy. Na základě 

výsledků lze konstatovat, že seřazení významnosti jednotlivých parametrů 

ovlivňujících přesnost odhadu zbytkové únavové životnost není jednoduché, neboť 

některé parametry jsou významné pro krátké počáteční trhliny (délka cca 1 mm) 

a méně významné pro dlouhé počáteční trhliny (délka okolo 5 mm) či naopak. 

Ze studovaných vlivů lze vyzdvihnout tři nejpodstatnější vlivy: vliv velikosti 

prahové hodnoty součinitele intenzity napětí (a přesnosti jejího stanovení), vliv 

vlhkosti prostředí, ve kterém se trhlina šíří (přímo ovlivňuje velikost prahové 

hodnoty) a vliv zbytkových napětí. Všechny získané výsledky lze shrnout 

následovně: 

 

5.1 VLIV ASYMETRIE ZÁTĚŽNÉHO CYKLU 

 Vlaková náprava je díky proměnné amplitudě zatížení a existenci zatížení od 

nalisovaného kola (popř. vlivu zbytkových napětí) vystavena také proměnné 

asymetrii zátěžného cyklu v průběhu růstu případné únavové trhliny. Proto byl 

u vybrané oceli EA4T zkoumán vliv asymetrie cyklu na rychlost šíření trhliny, 

viz obr. 5.1.1. Tato data byla popsána pomocí originálního vztahu NASGRO, viz 

obr. 5.1.2 (vztah 4.3, který zohledňuje parametr asymetrie cyklu R) a vztahu 

NASGRO ve formě maximálních hodnot součinitele intenzity napětí: 
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max,

max,
max, 1 .   (5.1) 

Tento vztah nezohledňuje reálnou asymetrii cyklu, avšak matematický popis 

je značně jednodušší. V případě tohoto popisu, viz obr. 5.1.3, jsou užity pouze 

parametry asymetrie cyklu, které se vyskytují na studované nápravě, viz průběh 

K-faktorů v obr. 4.4 s dosazením do vztahu vztah 4.7. 

 

 
Obr. 5.1.1 – rychlost šíření únavové trhliny v závislosti na parametru asymetrie 

cyklu pro daný rozkmit součinitele intenzity (v-K křivka – ocel EA4T) 

 
Obr. 5.1.2 – závislost rychlosti šíření únavové trhliny na efektivním rozkmitu 

součinitele intenzity napětí pro materiál EA4T a všechny měřené parametry 

asymetrie cyklu (měřená data + empirický fit modelem NASGRO) 
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Obr. 5.1.3 – v-Kmax závislost pro tři nejdůležitější měřené asymetrie cyklu 

(provozní asymetrie) s empirickým proložením v-Kmax závislosti pro R = -1 

 

Tabulka 5.1.1 – stanovená zbytková únavová životnost vlakové nápravy v počtu 
zátěžných bloků s a bez zohlednění asymetrie zátěžných cyklů  

počáteční délka trhliny a0 1,5 mm 2 mm 3 mm 5 mm 

životnost, dle vztahu 4.3 420 192 121 84 

životnost, dle vztahu 5.1 380 159 100 69 

 

V tabulce 5.1.1 jsou uvedeny odhadnuté zbytkové únavové životnosti určené 

vztahy 4.3 (zohledňující asymetrii cyklu) a 5.1 (nezohledňující asymetrii cyklu). 

Z výsledků plyne, že popis uvažující pouze maximální hodnotu zatížení v daném 

cyklu Kmax je relativně dostatečný (měřené v-Kmax křivky se téměř shodují pro 

parametry asymetrie cyklu od R = -2 do 0,1). Zahrnutí ve výpočtu i Kmin, tedy reálné 

asymetrie cyklu přináší cca 20% nárůst vypočítané životnosti, viz tabulka 5.1.1. 

 

5.2 VLIV POPISU RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY 

 V této práci byly porovnány dva přístupy popisující rychlost šíření trhliny 

(vztahy popisující tzv. v-K závislost): vztah Parise a Erdogana a modernější vztah 

NASGRO, viz obr. 5.2.1. Užitím vztahu NASGRO lze docílit přesnějšího a vyššího 

odhadu zbytkové únavové životnosti v porovnání se vztahem Parise a Erdogana, viz 

tabulka 5.2.1. To je dáno faktem, že NASGRO vztah dokáže lépe popsat ohyb v-K 

křivky v blízkosti prahových hodnot. Rozdíl ve vypočítané životnosti je vyšší pro 

krátké uvažované počáteční trhliny, které korespondují s nižšími hodnotami 

součinitele intenzity napětí, a tím jsou více citlivé na přesný popis v-K křivky 

v blízkosti prahových hodnot. Pro nápravu s počáteční délkou trhliny 1 mm je tak 

zbytková únavová životnost určená s využitím NASGRO vztahu o 46 % vyšší než 
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v případě užití Paris-Erdoganova vztahu. Naopak pro počáteční trhliny o délce 

3 a 5 mm činí rozdíl obou přístupů pouhých 5 %.  

 

 
Obr. 5.2.1 – v-Kmax závislost měřená pro R = -1 proložená a) NASGRO vztahem,  

b) Paris-Erdoganovým vztahem 

 

Tabulka 5.2.1 – vypočítaná zbytková únavová životnost vlakové nápravy v počtu 
zátěžných bloků pomocí NASGRO a Paris-Erdoganova vztahu 

počáteční délka trhliny a0 1 mm 3 mm 5 mm 

životnost dle NASGRO 16 001 100 69 

životnost dle Paris-Erdogana 10 948 95 66 

 

5.3 VLIV PRAHOVÉ HODNOTY SOUČINITELE INTENZITY NAPĚTÍ 

Prahová hodnota patří mezi nejpodstatnější parametry ovlivňující zbytkovou 

únavovou životnost nápravy, neboť rozhoduje o množství poškozujících cyklů ze 

zátěžného spektra. Pro určení míry tohoto vlivu byl užit vztah Parise a Erdogana, viz 

obr. 5.3.1. Tabulka 5.3.1 zobrazuje vypočítané zbytkové únavové životnosti vlakové 

nápravy z oceli EA4T, kde prahová hodnota je variována (teoretické výpočty) od 

4,5 MPam
0,5 

do 8,0 MPam
0,5

. Vliv prahové hodnoty je významný především pro 

krátké počáteční trhliny (cca a0 = 1 mm), kde redukce prahové hodnoty 

ze 7,16 MPam
0,5 

na 7,00 MPam
0,5

 vede k cca poloviční zbytkové únavové životnosti. 

Proto pro adekvátní odhady zbytkové únavové životnosti vlakových náprav je nutné 

znát co nejpřesněji prahovou hodnotu, resp. vlivy, které ji ovlivňují. 
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Obr. 5.3.1 – v-Kmax závislost měřená pro R = -1 s teoreticky uvažovanými 

prahovými hodnotami  

 

Tabulka 5.3.1 – vypočítaná zbytková únavová životnost vlakové nápravy v počtu 
zátěžných bloků pro různé teoretické prahové hodnoty 

prahová hodnota 

Kmax,th [MPam
0,5

] 

počáteční délka trhliny a0 

1 mm 2 mm 5 mm 

4,50 78 60 50 

5,50 129 68 50 

6,50 752 99 53 

7,00 5 522 131 62 

7,16 10 948 145 66 

8,00  370 105 

  

5.4 VLIV PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO POPISU RŮSTOVÉ KŘIVKY 

ÚNAVOVÉ TRHLINY 

Pro bezpečný provoz nápravy není vhodné uvažovat „střední hodnoty“ v-K 

křivky z naměřených dat. Proto byly v rámci práce stanoveny v-K křivky „90 %“ 

a „99 %“, které tvoří obálku 90 % a 99 % všech naměřených bodů pro 

konzervativnější stanovení zbytkové únavové životnosti. Konzervativní proložení 

v-K křivek citelně snižuje odhad zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy, a to 

zejména v případě nápravy s trhlinou délky 1 mm (např. uvažování 99% křivky vede 

k 30-ti násobně nižšímu odhadu zbytkové únavové životnosti než v případě 

uvažování středních hodnot v-K křivky).  
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5.5 VLIV RETARDAČNÍCH EFEKTŮ 

Vypočítané retardační efekty dle zobecněného Willenborgova modelu ukazují 

jejich malý vliv pro počáteční trhlinu délky 1 mm (3% nárůst vypočítané zbytkové 

únavové životnosti vlivem zahrnutí retardačního modelu), ale poměrně velký vliv 

pro delší počáteční trhliny. Např. zahrnutí retardačních efektů pro nápravu 

s počáteční trhlinou délky 2 mm vede ke 2,3 násobně většímu odhadu zbytkové 

únavové životnosti než v případě, kde retardační efekty nejsou zohledněny. Odlišná 

míra vlivu retardačních efektů pro různé počáteční délky trhliny může být 

vysvětlena relací mezi nejvyššími amplitudami zátěžného spektra a prahovou 

hodnotou součinitele intenzity napětí použitého materiálu nápravy. V případě krátké 

trhliny jsou díky prahové hodnotě poškozující jen ty nejvyšší amplitudy ze 

zátěžného spektra, avšak pro významnější retardaci je nutné mít do základního cyklu 

vložen co největší přetěžující cyklus. K takovému jevu však dochází pouze 

v případě delších trhlin (2 mm a více), kde prahová hodnota neeliminuje výraznou 

část zátěžného spektra a retardační efekty se tak mohou více projevit. 

Experimenty ukazují, že zbytková únavová životnost určená výpočtem dle 

zobecněného Willenborgova modelu by měla být konzervativní, neboť 

Willenborgův model předpokládá velikost ovlivněné zóny (s retardací trhliny) 

shodnou s velikostí plastické zóny (před čelem trhliny) vzniklé při přetěžujícím 

cyklu. Dosažené experimentální výsledky však ukazují, viz obr. 5.5.1, že ovlivněná 

zóna, kde dochází k retardaci trhliny, je mnohem větší. Ze zmíněných důvodů je 

vhodné retardační efekty šíření únavové trhliny v budoucnu dále studovat. 

 

 

Obr. 5.5.1 – srovnání experimentu s výpočetní predikcí (základní cyklus 

s amplitudou 15 kN s třemi vloženými přetěžujícími cykly 30 kN) 
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5.6 VLIV MÍRNÉHO ZMENŠENÍ A ZVĚTŠENÍ ZÁTĚŽNÝCH 

AMPLITUD V ZÁTĚŽNÉM SPEKTRU 

V rámci práce byl také zkoumán vliv mírného zvětšení/zmenšení všech 

zátěžných amplitud v zátěžném spektru v rámci několika procent, viz obr. 5.6.1. 

Získané výsledky můžou být zajímavé pro provozovatele a výrobce vlaků. Např. 

10% snížení zatížení (např. vlivem odlehčení konstrukce vlaku, zvětšení průměru 

nápravy) u nápravy s trhlinou délky 2 mm vede k cca dvojnásobné zbytkové 

únavové životnosti nápravy. Naopak pro stejnou počáteční délku trhliny 2 mm vede 

zvýšení zatížení o 10 % k redukci zbytkové únavové životnosti o cca 40 %. 

 

 
Obr. 5.6.1 – uvažovaná zátěžná spektra v kumulativním počtu cyklů pro posouzení 

vlivu mírného zvětšení či zmenšení zátěžných amplitud 

 

5.7 VLIV OBČASNÝCH PŘETĚŽUJÍCÍCH CYKLŮ 

  Vlaková zátěžná spektra jsou experimentálně měřena na stovkách či 

maximálně tisících provozních kilometrů. Vlakové nápravy jsou však v provozu 

i několik milionů kilometrů, a proto je zde riziko, že čas od času bude náprava 

vystavena většímu zatížení, než které odpovídá nejvyšší naměřené amplitudě 

z experimentálního měření. Proto byly odhadnuty velikosti zátěžných amplitud 

občasných přetěžujících cyklů, viz obr. 5.7.1, a výpočtem stanoven jejich vliv na 

zbytkovou únavovou životnost vlakové nápravy. Výsledky ukazují, že význam 

těchto velmi zřídka se vyskytujících cyklů je z pohledu zbytkové únavové životnosti 

nápravy zanedbatelný. Největší efekt byl získán pro nejkratší uvažovanou délku 

trhliny 1 mm, u které zahrnutí občasných vyšších cyklů vedlo k  2% redukci 

zbytkové únavové životnosti. 
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Obr. 5.7.1 – měřené zátěžné spektrum a spektrum očekávané pro dlouhodobý 

provoz vlakové nápravy 

5.8 VLIV TYPU ZÁTĚŽNÉHO SPEKTRA  

V rámci práce bylo provedeno srovnání několika typů zátěžných vlakových 

spekter, viz obr. 5.8.1. Pro vzájemnou porovnatelnost byla zátěžná spektra 

normována na stejný počet cyklů a na stejnou velikost nejčetnější amplitudy. 

 

 

Obr. 5.8.1 – zátěžná spektra pro různé typy vlaků 

 

 Výsledky ukazují zajímavý trend, kde nejvíce poškozující spektrum pro 

nápravu s krátkou počáteční trhlinou (a0 = 1 mm) nemusí být nejvíce poškozující 

pro případ nápravy s delší uvažovanou počáteční trhlinou. Nejvíce se vypočítané 

výsledky zbytkové únavové životnosti liší pro případ nejkratší uvažované počáteční 

trhliny délky 1 mm, kde vlivem různých maxim zátěžných amplitud jednotlivých 

zátěžných spekter dochází k rapidní změně počtu poškozujících cyklů, a tím 

k velkým rozdílům v odhadech zbytkové únavové životnosti. 
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Dalším zkoumaným parametrem byl vliv diskretizace zátěžného spektra.  

Diskretizace byla provedena pro setřídění do 6, 9, 12, 18 a 36 zátěžných tříd. 

Ukazuje se, že pro nápravy s trhlinou délky 2 mm a delší je vliv diskretizace 

zanedbatelný. V případě uvažované počáteční délky trhliny 1 mm je vliv 

diskretizace zátěžného spektra citelnější, neboť může dojít k významnému 

zprůměrování hodnot nejvyšších zátěžných amplitud, které jsou klíčové pro 

stanovení zbytkové únavové životnosti náprav s „krátkou“ počáteční trhlinou či 

defektem.  

 

5.9 VLIV GEOMETRIE NÁPRAVY  

Získané výsledky ukazují, že i problematika životnosti rozdílných geometrií 

nápravy není jednoduchá a nelze, v případě damage tolerance přístupu, vždy 

jednoduše rozhodnout, která náprava je z pohledu únavového selhání bezpečnější. 

Srovnány byly dvě hnací nápravy, kde první náprava vykazovala vyšší životnost než 

náprava druhá pro délky počáteční trhliny 2 a 5 mm. V případě trhliny délky 1 mm 

je ovšem situace zcela opačná, kde vyšší zbytkovou únavovou životnost vykazuje 

druhá náprava. Takto získané výsledky lze vysvětlit rozdílným rozložením napětí 

(zejména axiálního) po průřezu nápravy, které přímo ovlivňuje výsledný celkový 

součinitel intenzity napětí, viz obr. 5.9.1. Tento obrázek ukazuje, že celkový 

součinitel intenzity napětí je pro délky trhliny 1-3 mm nižší u nápravy [2] a od délky 

trhliny cca 3 mm nižší u nápravy [1]. 

 

 
Obr. 5.9.1 – průběhy  součinitelů intenzity napětí pro obě uvažované nápravy 
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5.10 VLIV MATERIÁLU NÁPRAVY 

 Vliv materiálu nápravy víceméně souvisí s vlivem prahové hodnoty 

(studované materiály se v lineární části v-K křivky příliš neliší). S výjimkou jedné 

kapitoly, kde byla zkoumána ocel EA1N, byla ve všech ostatních kapitolách 

uvažována nápravová ocel EA4T. Jiné užívané oceli pro výrobu vlakových náprav 

mají zpravidla nižší prahovou hodnotu než ocel EA4T, což vede k nižší zbytkové 

únavové životnosti. Proto náprava vyrobená z materiálu EA4T vykazuje delší 

životnost než identická náprava vyrobená z materiálu EA1N. Obr. 5.10.1 ukazuje 

porovnání v-K křivek ocelí EA4T a EA1N. 

Experimentální data oceli EA1N vykazují velký rozptyl v měřených 

prahových hodnotách. Velký rozptyl dat naměřili i jiní autoři, kteří se šířením 

únavových trhlin v materiálu EA1N také zabývali. Do budoucna by bylo vhodné 

zdroj tohoto rozptylu studovat a podat jeho vysvětlení. 

 
Obr. 5.10.1 – naměřená data v-Kmax křivky materiálu EA1N s vyznačeným 

proložením vztahu 5.1 pro oba uvažované materiály 

 

5.11 VLIV ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ  

 Zbytková napětí patří mezi nejvýznamnější vlivy ovlivňující zbytkovou 

únavovou životnost nejen vlakových náprav. Tato napětí mohou být vyvolána např. 

pomocí kalení, válečkování, kuličkování či jinou úpravou povrchu. V rámci práce 

byly studovány účinky kalení nápravy na velikost a rozsah zbytkových napětí.  

Tabulka 5.11.1 – vypočítané zbytkové únavové životnosti v počtu zátěžných bloků 

pro případ s uvažováním a bez uvažování zbytkových napětí 

uvažovaná náprava: 

počáteční délka trhliny a0 

1 mm 2 mm 5 mm 

bez zbytkových napětí  128 19 

se zbytkovými napětími   37 
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Vypočítané zbytkové únavové životnosti s a bez zahrnutí zbytkových napětí 

po kalení jsou znázorněny v tabulce 5.11.1. Výsledky se zahrnutím zbytkových 

napětí se již velmi přibližují výsledkům experimentů, které byly provedeny ve 

společnosti BONATRANS GROUP a. s. na reálných nápravách. Stále jsou však 

provedené odhady konzervativní. Díky velkému rozptylu naměřených zbytkových 

tlakových napětí však není pro bezpečný odhad zbytkové únavové životnosti vhodné 

uvažovat pouze „střední“ naměřené hodnoty zbytkových napětí.  

 

5.12 VLIV VLHKOSTI PROSTŘEDÍ 

Za významný přínos předložené dizertační práce je možno považovat 

stanovení vlivu změny vlhkosti vzduchu na šíření únavové trhliny. Pro potřebná 

měření byla v rámci dizertační práce sestrojena komora, umožňující snížit vlhkost 

vzduchu v okolí šířící se trhliny. I když jsou v-K křivky měřeny v laboratorních 

podmínkách, již poměrně nepatrná změna vlhkosti může ovlivnit velikost naměřené 

prahové hodnoty součinitele intenzity napětí.  

Výsledky měření v-K křivek s užitím komory jsou znázorněny na obr. 5.12.1. 

Snížení relativní vlhkosti (bylo docíleno užitím silikagelu v komoře) vede 

k citelnému poklesu prahové hodnoty. Shrnutí naměřených prahových hodnot je 

uvedeno v tabulce 5.12.1. Např. snížení relativní vlhkosti z laboratorních 32-40 % 

na 18 % vede k poklesu prahové hodnoty o cca 2 MPam
0,5

. Takový pokles prahové 

hodnoty vede k razantnímu zkrácení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy. 

 

Obr. 5.12.1 – výsledky měření rychlosti šíření trhliny s komorou (s a bez 

silikagelu) 

Je-li pro určení prahové hodnoty řídícím parametrem absolutní vlhkost 

prostředí, lze očekávat nižší prahovou hodnotu pro záporné teploty, neboť již pro 

teplotu -0,7 °C nelze v běžném tlaku atmosféry získat nasycenější vzduch než je 4,6 

gramů vodní páry na m
3
 vzduchu. To by znamenalo, že při reálném provozu náprav 

za teplot nižších než 0 °C je nutné počítat v odhadech zbytkové únavové životnosti 
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s prahovou hodnotou nižší o desítky procent, v porovnání s laboratorně naměřenými 

daty. 

Tabulka 5.12.1 – Sumarizace dat ze třech měřených zkušebních těles s komorou  

zkušební 

těleso č.  
komora silikagel 

relativní 

vlhkost 

 Kmax,th 

[MPam
0,5

] 

1 ano ano 11 % 4,4 

2 ano ano 18 % 5,0 

3 ano ne 32-40 % 6,9 

 

Závěrem je možno konstatovat, že v rámci řešení dizertační práce byla 

propracována metodika používaná pracovníky ÚFM AV ČR pro stanovení 

zbytkové únavové životnosti železničních náprav, přičemž tato metodika byla 

doplněna o celou řadu nových poznatků vedoucích ke spolehlivějšímu odhadu 

zbytkové únavové životnosti. V rámci řešení dizertační práce probíhala také 

úzká spolupráce se zaměstnanci BONATRANS GROUP a. s., se kterými byly 

významné výsledky konzultovány a připraveny také společné publikace. 

Všechny stanovené cíle práce byly splněny.  
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9  ABSTRACT 

This Ph.D. thesis deals with methodology for determination of residual fatigue 

lifetime of railway axles based on damage tolerance approach. This approach 

accepts an existence of potential defect, which could lead to fatigue failure of whole 

axle. The behavior of crack in railway axle is described by approaches of linear 

elastic fracture mechanics. There are plenty of factors, which more or less influence 

determined residual fatigue lifetime. The aim of this thesis is to quantify effects of 

these factors. The first part of Ph.D. thesis represents overview of studied problems 

relating to fatigue damage of railway axles. This part is focused on parameters, 

which influence fatigue crack growth in railway axle materials. The second part of 

thesis shows procedure for determination of residual fatigue lifetime, which was 

developed at the Institute of Physics of Materials of the Academy of Sciences of the 

Czech Republic. The main aim of this thesis was to improve current procedure for 

more precise estimation of residual fatigue lifetime. Significant part of this work is 

determination of significance of studied factors, which influencing calculated 

residual fatigue lifetime of railway axles (e.g. effect of threshold value, load 

spectrum, retardation effects, residual stress, axle geometry, material of axle etc.). 

The procedures described and results obtained can be also used for determination of 

residual fatigue lifetime of general mechanical component (not only railway axles). 

Therefore, results obtained in this Ph.D. thesis can be used e.g. for assessment 

of regular inspection intervals of cyclically loaded general mechanical parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


