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Motto: 

„Scientia est potentia.― 

Sir Francis Bacon 

„Vědění je síla.― 
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ABSTRAKT:  

Předkládaná disertační práce vznikla pod vedením školitele Prof. Ing. Přemysla Janíčka, 

DrSc. a pod dohledem školitele specialisty Ing. Petra Skalky, Ph.D.  

Práce se zabývá vlivem různých provozních podmínek na chování jiţ přítomného defektu 

typu trhlina ve věnci/obruči ţelezničního kola. Motivací ke vzniku této práce byla 

spolupráce s Univerzitou Pardubice, Dopravní Fakultou Jana Pernera. 

První částí předkládané dizertační práce je rešerše, ve které je popsán stav současného 

poznání týkajícího se problematiky kontaktního zatíţení, kritérií k predikci šíření 

únavové trhliny, problematiky neproporcionálního zatěţování v „mixed-modu― a 

v neposlední řadě teplotnímu poli při brzdění. 

Další část práce se zabývá jiţ vlastním řešení problému a prezentaci výsledků kde je 

sledován vliv chování trhliny při různých provozních podmínkách, řešena simulace jejího 

růstu a rychlosti šíření a také vliv teplotního pole působícího na trhlinu. K popisu pole 

napětí na čele trhliny je vyuţito postupů lineární elastické lomové mechaniky.  

V závěru práce jsou výsledky shrnuty a diskutovány v širším kontextu. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA:   

lomová mechanika, ţelezniční kolo, neproporcionální zatěţování, metoda konečných 

prvků 

 

ABSTRACT: 

This doctoral thesis was written under supervision of my supervisor Prof. Ing. Přemysl 

Janicek, DrSc. and under supervision of my specialist supervisor Ing. Petr Skalka, Ph.D. 

The thesis deals with the influence of various operating conditions on  crack behaviour in 

in a wheel rim and/or tire. The dissertation topic was motivated by cooperation with 

Pardubice University, Faculty of Jan Perner. 

The first part of the thesis presents a literature search, which provides a current state-

of-art in the field of contact loading, crack propagation behaviour under mixed-mode and 

thermal field generated during braking.  

The next part of thesis deals with the solution of the given problem and the obtained 

results are presented. Specifically, crack behaviour under various operating conditions 

including the crack growth rate is simulated. Also, an influence of thermal field on crack 

is investigated. The linear elastic fracture mechanics approach is considered to treat the 

above mentioned problems.  

Last part of thesis summarizes the obtained results which are discussed in a broader 

context. 

 

KEYWORDS: 

Fracture Mechanics, Railway Wheel, Non–proportional loading, Finite Element Method  
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1. ÚVOD 

1.1 Problémová situace 

S globalizací a rozvojem civilizace moderního světa zcela neoddiskutovatelně stoupají 

nároky na přepravu osob a zboţí. Přepravují se velké náklady na velké vzdálenosti při 

poţadavku co nejkratších přepravních časů a samozřejmě za co nejvyšší úspory 

pohonných hmot [4]. Jedním z moţných hromadných prostředků pro rychlou přepravu 

nejrůznějších druhů surovin, výrobků a zboţí, je vlaková doprava.  

 

Při provozování vlakových souprav dochází k řadě různých problémů. Mezi aktuální a 

významné problémy dnešní doby patří hlavně porušování kolejnic, ale také i ţelezničních 

kol. Problematice ţelezničního kola, resp. dvojkolí vagónu bude dále věnována tato práce. 

Dvojkolí se skládá ze dvou ţelezničních kol nalisovaných na hřídeli. Jelikoţ dvojkolí tvoří 

samostatný celek, tak náklady na jeho výrobu a opravu jsou značné, to proto, ţe 

v případě většího poškození se musí vyměnit celé kolo (monoblok). Z toho důvodu se 

v ţelezniční dopravě začalo pouţívat kolo obručové, kde obruč je oddělena od zbytku kola 

a v případě jejího porušení je moţnost výměny za podstatně niţších nákladů.  Nevýhodou 

je však samotná realizace spoje obruče s diskem kola, čímţ v kole vzniká napjatost 

způsobená přesahem, která se negativně projevuje na ţivotnosti obruče kola. Pokud 

vozidlo intenzivně brzdí – za pouţití špalíkových brzd, tak vlivem teplotního pole můţe 

dojít k uvolnění obruče. Kvůli tomu jsou obručová vytlačována koly celistvými, avšak na 

hnacích vozidlech a některých vagonech jsou stále pouţívána.  

 

Vzniklé trhliny v obruči nebo věnci ţelezničního kola mohou mít tedy rozsáhlé následky 

a mohou způsobit ztráty na ţivotech a škody na majetku. Z tohoto důvodu je důleţité se 

trhlinami v ţelezničních kolech zabývat.  

1.2 Formulace problému 

Při dlouhodobém provozu dochází v kole ţelezničního vozidla ke vzniku (iniciaci) a šíření 

trhlin. Jedná se o trhliny, které způsobují vydrolování jízdního profilu, tzv. „spalling― a o 

trhliny, které se šíří do kola a mohou zapříčinit jeho rozsáhlejší porušení.  

Uvaţovaná trhlina v ţelezničním kole, se můţe v zásadě chovat dvojím způsobem: 

1) V oblastech poblíţ obvodu kola směřují trhliny jak k jeho obvodu, tak i radiálním 

směrem od něj, přičemţ hlavním rysem je jejich větvení. Původně jednosměrná 

trhlina se větví na dva směry přibliţně pod úhlem 130°, z nichţ jeden má tendenci 

směřovat přibliţně k obvodu kola, druhý do jeho středu Obr. 1. 
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Obr. 1 Případy větvení trhlin 

2) V oblastech vzdálenějších od obvodu kola mívají trhliny přibliţně radiální směr a 

jejich šíření je nestabilní. K nestabilnímu šíření trhliny dochází jiţ ve věnci/obruči 

ţelezničního kola, viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 Případy poškození kola 

1.3 Cíle práce 

Cílem práce je analýza chování jiţ vzniklé trhliny v ţelezničním kole se zaměřením na 

směr jejího šíření za různých provozních podmínek. Uvaţována je trhlina s různou 

délkou a sklonem při neproporcionálním zatěţování.   

  

b) podpovrchový rozsah poškození v podélném směru 

a) větvení trhlin – jízdní profil 

c) vydrolování profilu kola 

b) Porušené ţelezniční kolo – Zerbst et al. [54] 

a) poškozená obruč s následkem vykolejení – Richard et al. [40] 
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2. STUDIE DANÉ PROBLEMATIKY 

U problematiky ţelezničních kol existuje mnoho otázek k zodpovězení. Tato práce se 

zabývá řešením ţelezničního kola vagonu s trhlinou, která je situována v jeho věnci, 

popř. obruči. Chování trhliny je pozorováno za různých provozních podmínek, jako je 

volné valení a brzdění. Při řešení této problematiky je nutné zabývat se dílčími 

problémy. Jedním z problémů, které se řeší na dvojkolí je spojení ţelezničního kola a 

hřídele dvojkolí. V dnešní době se pouţívají duté hřídele a nalisovaný spoj kolo-hřídel je 

realizován s velkým přesahem. V tomto případě většinou nedochází k porušování 

ţelezničního kola, ale hřídele v místě jeho styku s vnitřní hranou náboje. Touto 

problematikou se například zabývají autoři Ognjanovic [33] a Zerbst [58]. 

Dalším velkým problémem je samotný kontakt ţelezničního kola s kolejnicí. Řešením 

kontaktu se na ÚMTMB FSI VUT Brno zabývá Jandora [19], za Univerzitu Pardubice 

Kaloč [23] a v zahraničí jsou to například: Guagliano [17], [16] , Taraf [50], Wen [55], 

Xiaoyu [57] a další. S tímto problémem úzce souvisí problematika vydrolování jízdního 

profilu ţelezničního kola vlivem kontaktní nebo teplotní únavy materiálu. Touto 

problematikou se zabývá řada autorů, Bernasconni [5], Donzella [9], Ekberg [10], [11], 

[12], Hang [48], Kabo [22], Schmidová [44] a Telliskivi [51].  

Jelikoţ se kolo, ve kterém je trhlina, odvaluje po kolejnici, tak se pozice zatíţení vlivem 

kontaktu vůči trhlině také mění. Jedná se tedy o neproporcionální zatěţování ve 

smíšeném módu, kvůli kterému se v závislosti na poloze kontaktu mění i chování trhliny.  

Řešením trhliny v samotném „mixed-modu― se zabývá celá řada autorů, jelikoţ je tato 

problematika v dnešní době velmi aktuální. Lze například uvést práce Alegre [1], Bian 

[6], Plank [37], Soh [47], Wasiluk [54], Zhang [59] a další. Méně autorů následně řeší 

„mixed-mod― pro neproporcionální zatěţování, coţ je stěţejní téma této práce. Tímto se 

zabývají např. Ding [8], Khan [24], Pavlou [35] a Pook [38]. Stanovením cesty šíření 

trhliny v „mixed-modu― řeší např. autoři, Heyder [18], Murakami [30], Quian [39]. 

Problematikou ţelezničních aplikací, ať se jedná o ţelezniční kolo nebo kolejnici, je výčet 

prací na toto téma jiţ menší. Touto problematikou se významně zabývá Bogdański [7], 

Wallentin [53], Wong [56] a nejvíce jsou zastoupeny práce Ekberg et al. [10], [11], [12]. 

Pook dokonce ve své knize uvádí [38], ţe metodika pro řešení neproporcionálního zatíţení 

v „mixed-modu― existuje, ale není v praxi ověřena. Dobrou shodu výsledků pro 

neproporcionální zatěţování uvádí Bogdański [7], který toto řeší pro případ kolejnice.  

Avšak ţádná z prací nepopisuje vliv provozních podmínek na trhlinu ve věnci, popř. 

obruči kola, na coţ bude zaměřena právě tato práce. Část této problematiky byla jiţ na 

ÚMTMB řešena, viz Navrátil [31]. Dalším autorem, řešícím trhliny v ţelezničním kole je 

Kuna et al. [25], který se zaměřuje ve své práci na šíření eliptických únavových trhlin, 

nebo Wallentin et al [53], který řeší podobný případ jako Kuna. Trhlinu v obruči kola 

řeší Richard et al. v práci [41], kde se zabývá příčinou ţelezničního neštěstí německého 

vysokorychlostního vlaku ICE Wihelm-Conrad Röntgen v roce 1998. 

V práci byl pouţit přístup lineární elastické lomové mechaniky, koncepce součinitele 

intenzity napětí [2], [14], [15]. Součinitel intenzity napětí byl vypočten pomocí nepřímé 

metody, tj. metodou posunutí mezi-uzlů kvadratického prvku. Aby bylo moţno posoudit 

směr šíření trhliny pro proporcionální zatěţování v smíšeném módu, je nutné pouţít 

některé z kritérií, kterých existuje více druhů, např. MTS [13], Sihovo (S-kritérium) [46], 

[52], Richardovo [42], [43] a další. Zde uvedená kritéria jsou pak následně aplikována 

k predikci šíření únavové trhliny dle algoritmu, který uvádí Pook [38].  
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2.1 Kritérium maximálního tangenciálního napětí [13] 

Toto kritérium je označováno častěji jako MTS kritérium. Pouţíváno je stále velmi často, 

protoţe jeho formulace je jednoduchá. Trhlina se podle MTS kritéria bude šířit v 

radiálním směru Θ = Ωs, ve kterém je hodnota odpovídající sloţky tangenciálního napětí 

σΘΘ maximální, tzn musí splňovat nutnou a postačující podmínku 

 
2

2
0; 0; pro .s

 
   

     
    

 
 (2.1) 

Pomocí Williamsova rozvoje lze vyjádřit tangenciální sloţky napětí σΘΘ v závislosti na 

módu I a II: 

 

3 1 3 3 3 3
cos cos sin sin

4 2 4 2 4 2 4 22 2

I IIK K

r r


 


      
      

   
 (2.2) 

Nutná podmínka pro existenci maxima σΘΘ: 

  sin 3cos 1 0; proI s II s sK K
 

        
 

 (2.3) 

Predikovaný úhel směru šíření trhliny je potom: 

 

2 2 2

2 2

3 8
arccos

9

II I I II

s

I II

K K K K

K K


  
   
 
 

 (2.4) 

2.2 Koncepce hustoty deformační energie (S-kritérium) [46], [52], [49] 

 

 

Obr. 3 Souřadný systém na čele trhliny 

  

 

x 

y 

x 

y 

yx = xy 
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Sih navrhl kritérium k určení směru šíření trhliny ve smíšeném módu v závislosti na 

konceptu hustoty deformační energie. Pro dvojrozměrné těleso je přetvárná energie 

akumulovaná v elementu dV dxdy  pro jednotkovou tloušťku definována takto – Obr. 

3: 

  2 2 21 1 3
,

2 8 4
xx yy xx yy xydU dV

G

 
    

    
     

  
 (2.5) 

kde 3 4    odpovídá stavu rovinné deformace a    3 / 1     odpovídá stavu 

rovinné napjatosti.  

 

3 3
cos 1 sin sin sin 2 cos cos

2 2 2 2 2 22 2

3 3
cos 1 sin sin sin cos cos

2 2 2 2 2 22 2

3 3
cos sin cos cos 1 sin sin

2 2 2 2 2 22 2

I II
xx

I II
yy

I II
xy

K K

r r

K K

r r

K K

r r

     


 

     


 

     


 

   
          

   

 
       

 

 
         

 

 (2.6) 

Dosazením vztahů popisujících pole napětí na čele trhliny pro smíšený mód I/II (2.6) do 

rovnice (2.5) a po úpravách dostaneme objemovou hustotu deformační energie (měrnou 

elastickou energii napjatosti) akumulovanou v objemu elementárního prvku 

  2 2
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 (2.7) 

kde jsou jednotlivé koeficienty: 
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 (2.8) 

Rovnice (2.7) ukazuje, ţe objemová hustota deformační energie má 1/ r  singularitu 

blízko čela trhliny a tento případ lze tedy počítat pomocí součinitele hustoty deformační 

energie: 

 2 2

11 12 222I I II IIS a K a K K a K    (2.9) 

Sih, dále zaloţil svoje úvahy na následujících dvou hypotézách:  

 trhlina se šíří ve směru maximální hustoty celkové potenciální energie, neboli ve 

směru minimální hustoty deformační energie – tedy ve směru určeném 

podmínkami 
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 pro okamţik nestabilního růstu je rozhodující kritická hodnota součinitele hustoty 

deformační energie Sc [J/m2]; ta charakterizuje odpor materiálu proti růstu 

trhliny: 

  ,min 0konst. , proc I IIS S K K      (2.11) 

Toto kritérium tedy nevyţaduje ţádný další předpoklad o směru, v němţ se bude trhlina 

šířit. Tím jsou odstraněny problémy, které nastávaly u sloţitějších případů zatíţení 

trhliny.  

 

2.3 Richardovo kritérium [42] 

V této práci je pouţito k predikci šíření trhliny poměrně nové kritérium, které navrhl 

Richard [42], [40], [45] se svým kolektivem. Jeho výhodou je jednoduchost realizace 

v prostředí APDL, které pouţívá výpočtový software ANSYS. Kritérium je zaloţeno na 

maximu hlavních napětí na čele trhliny, tzn. ţe se trhlina dle tohoto kritéria bude šířit 

ve směru radiálním, který je kolmý na první hlavní napětí [45]. 

2.3.2 Richardovo kritérium pro 2D 

Pro případ rovinného šíření trhliny je Richardovo kritérium dáno tímto vztahem 
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 (2.12) 

 

2.3.2 Richardovo kritérium pro 3D 

Pro případ prostorového šíření trhliny je Richardovo kritérium téměř identické, avšak 

pouţité koeficienty se mírně liší. 
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Obr. 4 Predikovaný úhel šíření v závislosti na módu zatíţení 

Úloha je řešena jako rovinná v podmínce rovinné deformace, tudíţ je součinitel intenzity 

napětí KIII roven nule. Byl pouţit vztah pro Richardovo kritérium v módu II - Obr. 4.  

Richard ve své práci také uvádí vztah pro výpočet ekvivalentního součinitele intenzity 

napětí 
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I
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K K K K        (2.16), 

který lze pouţít v  Parisově vztahu pro stanovení rychlosti šíření únavové trhliny nebo 

pro posouzení stability trhliny podle kritéria  

 , ( )eq IC IdK K K
.
  (2.17) 
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2.4 Porovnání kritérií pro predikci úhlu šíření trhliny 

Richardovo kritérium je porovnáno s MTS kritériem a Sihovým kritériem 

(S-kritérium) pro predikci směru šíření trhliny - Obr. 5 [2], [14], [15], [42], [52]. 

 
Obr. 5 Porovnání jednotlivých kritérií 

Z porovnání kritérií lze vidět, ţe Richardovo kritérium a MTS jsou téměř identické, 

naproti tomu Sihovo kritérium predikuje větší úhel, avšak trend všech křivek je stejný. 

Pro další výpočty je pouţito k predikci předpokládaného úhlu šíření únavové trhliny 

pouţito Richardovo kritérium. 
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2.5 Metodika predikce šíření únavové trhliny podle Pooka 

Metodika predikce šíření únavové trhliny pro neproporcionální zatíţení vychází z prací 

autorů Bogdańskeho [7] a Pooka [38]. V našem případě se jedná o takový případ 

zatěţování, kdy průběh součinitelů intenzity napětí KI je oproti KII fázově posunut, jak je 

moţné vidět na Obr. 6.  

 

Obr. 6 Průběh hodnot součinitelů intenzity napětí pro mód I a II 

Postup je takový, ţe v jednom krok součinitele intenzity napětí, který odpovídá poloze 

silového působení od -2°do 10°pro první mód, nalezneme maximum - Obr. 7. 

 

Obr. 7 Schéma zátěţného korku 

Tomuto maximu pro danou hodnotu silového působení odpovídá konkrétní hodnota 

součinitele intenzity napětí pro druhý mód. Pomocí těchto zjištěných hodnot stanovíme 

predikovaný směr šíření trhliny s respektováním znaménka pro mód II a predikovaného 

úhlu dle Richardova kritéria [38], [42]. 

10° 
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2.6 Metodika predikce šíření únavové trhliny podle modifikované Pookovy 
metodiky  

Jelikoţ Pookova metodika – kap. 2.5 selhává při řešení určování směru šíření únavové 

trhliny ve smíšeném módu, bylo nutné toto kritérium poupravit tak, aby jeho nedostatky 

byly odstraněny. Problémy se týkaly takového případu, kdy se mění poloha maxima 

v modu I – Obr. 8a, kde pro poslední zátěţný krok je vidět, ţe oba vrcholy mají téměř 

shodné maximum. Pokud nastane takový případ, ţe maximum změní výrazně svojí 

polohu, můţe dojít k významné změně hodnoty KII, pak predikce dráhy trhliny stane 

nestabilní, viz Obr. 8b. 

 

Obr. 8 Příčina havárie Pookova kritéria 

Postup řešení predikce růstu únavové trhliny vychází upravené metodiky, kterou ve své 

knize uvádí Pook [38], kap. 2.5. Tato metodika byla dále upravena a její modifikace 

spočívá v tom, ţe pro faktor intenzity napětí KI najdeme maximální hodnotu, stejně tomu 

tak bylo i v původní metodice, ale pro součinitel intenzity napětí pro druhý mód 

uvaţujeme hodnotu KII jako 

 
4

3
4 3

1
II IIK K x dx 

 



 

.                             (2.18) 

Hodnoty 3 a 4, vymezují oblast kde je KI nenulové. Takto získané hodnoty z jednoho 

kroku – Obr. 9 pouţijeme do libovolného kritéria, které se pouţívá k predikci směru 

šíření trhliny – kap. 2.4. 

 

a) plocha vymezující hodnoty KI b) odpovídající dráha trhliny 
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Obr. 9 Schéma geometrie kola a zátěţného kroku 

Při pouţití takto upraveného kritéria dostaneme pak odlišné výsledky dráhy trhliny. 

 

Obr. 10 Modifikované Pookovo kritérium 

Jak lze vidět z Obr. 8 a Obr. 10 dráhy trhlin i plochy grafů součinitele intenzity napětí 

pro první mód se změnily, avšak trend dráhy trhliny je zachován. Modifikované 

kritérium odstraňuje nedostatky Pookova kritéria v tom smyslu, ţe jiţ není citlivé na 

polohu maxima součinitele intenzity napětí pro první mód. Dále se ukazuje, ţe tato 

úprava odstranila i moţné kmitání řešení dráhy trhliny – Obr. 11, které je způsobeno 

numerickým řešením v MKP a charakterem pouţité metodiky. 

 

Obr. 11 Kmitání řešení - dráha trhliny 

 

a) plocha vymezující hodnoty K
I
 b) odpovídající dráha trhliny 

a) Pookovo kritérium b) Modifikované Pookovo kritérium 
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2.7 Dráhy šíření únavových trhlin 

Díky spolupráci s Univerzitou Pardubice obdrţelo naše pracoviště velké mnoţství 

materiálů týkajících se růstu trhliny v ţelezničních kolech.  

 

Obr. 12 Pásmo hlubokého vydrolení 

 

Obr. 13 Hloubky trhlin a jejich větvení 

Na Obr. 12 a Obr. 13 jsou vidět všechny tendence růstu trhlin v ţelezničním kole, 

tj. vydrolení, větvení a růst trhlin ke středu kola [21], [35], [44].  
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2.8 Trhlina při neproporcionálním zatížení 

V řešené práci se předpokládá přímá počáteční trhlina určité délky a sklonu. Je to dáno 

podpovrchovou změnou struktury vlivem profilování kola ve výrobě. Tvar trhliny je 

dobře vidět na snímcích z Univerzity Pardubice1.  

– Obr. 13. Tato struktura ovšem můţe být v případě intenzivního brzdění špalíkovými 

brzdami narušena, coţ je např. popsáno v práci Hanga [48]. Ekberg a kolektiv uvádí 

výsledky pro druhý mód zatěţování trhliny v ţelezničním kole – Obr. 14 [10], [11], [12]. 

 

Obr. 14 Ekberg – trhlina: hloubka pod povrchem h = 15 mm, délka trhliny L = 4 mm [10], [12] 

Porovnává zde součinitele intenzity napětí pro počáteční a koncové čelo trhliny. Ve své 

práci Ekberg  předpokládá podpovrchovou trhlinu v podmínce rovinné deformace při 

liniovém zatíţení 12 MN/m.  

Podobných výsledků dosáhl Bogdański [7] při řešení eliptické trhliny v kolejnici pod 

úhlem 20° skloněné vůči místu dotyku styčné kruţnice o úhel 45°, 

pro poměr hlavní a vedlejší osy 0,615 s délkovým rozměrem hlavní osy hlavní osy 

12,46 mm – Obr. 15. 

 

Obr. 15 Bogdański – eliptická trhlina v kolejnici, zatíţení 130 kN, volné valení [7] 

                                                
1 Materiály dodány doc. Schmidovou 
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2.8.1. Plankovské šíření trhliny při neproporcionálním zatěžování 

Při neproporcionálním zatěţování mohou podle Planka [37] nastat dva stavy šíření 

únavové trhliny a to šíření řízené módem I nebo módem II. Pokud se trhlina šíří řízeným 

módem I, je šíření únavové trhliny stabilní a koplanární k normálnímu směru 

zatěţování. Pokud je trhlina řízena módem II, šíří se v původním směru, avšak pokud se 

začne šířit koplanárně – řízeno módem I, tak se jiţ neprojí šíření, které je řízeno módem 

II. 

 

 

Obr. 16 Různé případy stabilního šíření trhliny při neproporcionálním zatíţení [37] 

Při neproporcionálním zatěţování, můţe nastat zalomení dráhy trhliny s KI* a KII*, kde 
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 (2.19) 

 

Obr. 17 Součinitele intenzity napětí pro vychýlenou trhlinu [37] 

 

Obr. 18 ukazuje, ţe během jednoho zátěţného kroku nastává různé odchýlení úhlu , kde 

KI* nabývá maxima a KII* klesá, je to z toho důvodu ţe při neproporcionálním zatíţení je 

KI vůči KII posunut. Maxima KI* a odpovídající hodnoty KII* jsou na  Obr. 18 označeny 

symbolem +. V jednom zátěţném kroku lze tedy nalézt dvě krajní hodnoty úhlu 
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vychýlení φmin a φmax, které nastanou, kdyţ součinitel intenzity napětí KI dosáhne své 

maximální hodnoty při minimálním/maximálním zatíţení. 

 

Obr. 18 K*()-součinitele intenzity napětí při neproporcionálním zatíţení [37] 

2.8.2. KI* (φ) kritérium [37] 

Z analýz lomových ploch a drah únavových trhlin vyplynulo, ţe se trhliny šíří v reţimu 

smíšeného módu, který je řízen napětím. Změna módu šíření trhliny můţe být popsána 

dvěma parametry KII a KI*(φ), kde 

     ,max max ,max minI I IK K K       

   

             (2.19) 

Při neproporcionálním zatěţování můţe KI*(φ) nabývat menší hodnoty jak KII, takţe 

šíření únavové trhliny je řízeno normálovým napětím nebo smykovým napětím.  

Plank ve své práci uvádí, ţe musí být splněny následující dvě podmínky, proto, aby se 

trhlina mohla šířit koplanárně: 

1) Amplituda KIIeff musí být větší, neţ materiálem daná prahová hodnota 

IIeff IIthK K   ,         (2.20) 

pokud je tato podmínka splněna tak musí být ještě splněna druhá podmínka, 

2) kde amplituda KII na počáteční trhlině musí být větší neţ KI*(φ) na 

nekonečně malém přírůstku původní trhliny 

 II IK K             (2.21) 
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2.9 Trhlina ovlivněná teplotním polem  

Jedním z problémů, které jsou velmi významné a aktuální, je problém brzdění. Tato 

práce je zaměřena na problematiku teplotního pole vzniklého intenzivním brzděním na 

jízdním profilu. Teplotním polem ve styku kolo–kolejnice se zabývá nemnoho autorů. 

Jednou z významných prací, je práce Su et al., kde autoři řeší detailně teplotní pole 

vzniklé při brzdění a vychází experimentu. Jedním z cílů práce Su je ukázat spojitost 

mezi vznikem tzv. bílé vrstvy a intenzivním brzděním, viz Obr. 19. 

 

Obr. 19 Spalling a martenzitická bílá vrstva na jízdním profilu [48] 

V práci Su je mnoho významných poznatků, které slouţí jako vstupy do dalších analýz. 

Prvním důleţitým poznatkem je tvar teplotního pole na jízdním profilu a samotná křivka 

teploty v závislosti na velikosti kontaktního zatíţení, viz Obr. 20 

 

 

Obr. 20 Teplotní pole při brzdění [48] 

Důleţitý je fakt, ţe vzniklé teploty dosahují hodnot kolem 920°C, coţ je znázorněno na 

Obr. 20a. To znamená, ţe lokálně je překročena teplota Ac3 u materiálu ţelezničního 

kola. Dalším velice důleţitým poznatkem je to, ţe je teplota vzniklá v místě kontaktu 

invariantní k rychlosti jízdy vlaku, pokud se souprava pohybuje rychlostí vyšší jak 0.1 

m/s, coţ odpovídá rychlosti 0.36 km/h. Tato závislost je ukázána na Obr. 21. 

 

a) Pole teplot při brzdění b) Rozloţení teplot v místě kontaktu 
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Obr. 21 Vliv rychlosti jízdy na teplotu v místě kontaktu kolo-kolejnice [48] 

Tato závislost je velice podstatná, protoţe pro jakoukoli rychlejší jízdu trakční jednotky 

lze říci, ţe vzniklé teplotní pole je stejné. 

Podobným hodnotám teplot, avšak jiţ realizovaných pomocí MKP výpočtu v podmínce 

osové symetrie dospěl Lingamanaik et al. [28], kde však autor neřeší kontakt, ale pouze 

moţné vzniklé teploty s různou rychlostí ohřevu - Obr. 22. Hodnoty maximálních teplot 

jsou srovnatelné dle obou autorů. 

 

Obr. 22 Geometrie v podmínce osové symetrie a výsledky teploty na jízdním profilu - Lingamanaik et al. [28] 
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2.10 Určení rychlosti šíření únavové trhliny 

Šíření únavové trhliny lze dobře popsat pomocí závislosti přírůstku délky trhliny za 

určitý počet cyklů /da dN v závislosti na rozkmitu součinitele intenzity napětí K  - Obr. 

23, kde je znázorněna křivka ve tvaru písmene S. V grafu jsou znázorněny 3 odlišné 

oblasti, kde v oblasti II. Je tato křivka lineární a v oblasti I. a III. dochází k odklonu od 

lineárního chování. 

 

Obr. 23 Závislost da/dN na K 

Pro oblast II. je tato závislost dána mocninným vztahem – Parisovým zákonem, Paris 

[34]: 

 
nda

C K
dN

  . (2.22) 

Pro stanovení rychlosti šíření trhliny se však pouţívá celá řada různě modifikovaných 

vztahů Parisova zákona [34], např. Zerbst uvádí [58] 
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, (2.23) 

kde tento vztah je závislý na více různých faktorech a tento vztah společně představila 

NASA a ESA a je běţný v leteckých aplikacích.  
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Podobný vztah lze nalézt v práci Richard et al., kde autoři navíc zohledňují asymetrii 

cyklu: 
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. (2.24) 

V této práci je pouţit však jednodušší vztah, který respektuje pouze prahovou hodnotu 

součinitele intenzity napětí 
thK , který je definován jako: 
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eq th

da
C K K

dN
   

, (2.25) 

kde materiálové konstanty 
111.6475 10C   , 3n   jsou převzaty právě z práce Zerbsta 

[58]. K určení počtu cyklů, které je třeba vykonat proto, aby se trhlina šířila danou 

rychlostí, je třeba dále řešit rovnici 
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   (2.24) 

 kde po dosazení při pouţití Richardova vztahu pro Keq (2.14) dostaneme 
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   (2.25) 

řešením této rovnice lze dále získat závislost délky trhliny a počtu potřebných cyklů 

k jejímu šíření na prahové hodnotě součinitele intenzity napětí Kth. Tato rovnice je 

v této práci řešena numerickou integrací pomocí lichoběţníkové metody. 
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3. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

Řešení daného problému je v práci pojato dle systémového přístupu prof. Janíčka [20]. 

3.1 Model materiálu 

Uvaţovaným materiálem v této práci je ocel, model materiálu je uvaţován jako 

homogenní, izotropní, a lineárně-elastický. Pouţité materiálové charakteristiky oceli jsou 

dány Youngovým modulem pruţnosti E = 2,1105 MPa, Poissonovým číslem  = 0,3 a 

lomovou houţevnatostí, která odpovídá oceli R7T KIC = 80 MPam1/2 při 20 °C2. V práci je 

uvaţována dynamická lomová houţevnatost, která je podle Pelliniho přibliţně 0,6KIC  = 

48 MPam1/2 [36], [52]. Prahová hodnota součinitele intenzity napětí je uvaţována jako 

Kth = 8.2 MPam1/2 viz Richard et al. [42]. 

Ţelezniční kolo se porušuje mechanismem únavového porušení doprovázeného křehkým 

dolomem3 – viz Obr. 24, tj. za existence malé plastické zóny u čela trhliny. Koncepci 

lineární lomové elastické mechaniky pouţívají ve svých pracích pro řešení problematiky 

ţelezničních kol i autoři Ekberg [12] a Richard [42].  

 

Obr. 24 Porušení obruče ţelezničního kola (loukoťové kolo) – celistvý lom 

Únavová trhlina roste v kole únavovým porušením na kritickou délku, kde poté nastává 

křehké dolomení. Pro tento případ lze uvaţovat materiál kola, ve kterém na čele trhliny 

je malá plastická oblast [7], [10], [44], [52]. Při řešení tohoto problému nebyla tedy 

uvaţována redistribuce napětí v důsledku vzniklé plastické zóny na čele trhliny 

vzhledem k její malé velikosti, popř. plasticita vzniklá kontaktním zatíţením kolo-

kolejnice.   

  

                                                
 
2 doc. Schmidová – ústní sdělení 
3 doc. Schmidová – ústní sdělení 

Pohled P 

P 
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Pro případ modelování teplotního pole byly uvaţovány materiálové charakteristiky 

typického pro ţelezniční kolo4 – viz Obr. 25 a ověřena velikost plastické oblasti na čele 

trhliny. Všechny hodnoty v grafech na Obr. 25 byly interpolovány a chybějící hodnoty 

dopočteny pomocí curve fitting tool v Matlabu (Mathworks Inc., Massachusetts, USA). 

 

Obr. 25 Materiálové charakteristiky pouţité při teplotní analýze 

  

                                                
4 Prof. Petruška – ústní sdělení 
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3.2 Model geometrie  

Ţelezniční kolo se skládá z několika hlavních částí, a to náboje, disku a věnce nebo 

obruče, a můţe být buď obručové, nebo celistvé – viz Obr. 26.  

 

Obr. 26 Obručové a celistvé ţelezniční kolo – schematické znázornění 

Předmětem řešení je věnec a obruč vagonového ţelezničního kola o průměru styčné 

kruţnice 920 mm. Jelikoţ je tato část kola široká a řešení je realizováno v místě styku 

kola a kolejnice, tj. v místě styčné kruţnice, tak lze s výhodou pouţít rovinný model 

ţelezničního kola, v podmínkách rovinné deformace. Na Obr. 27 je znázorněn jízdní profil 

se styčnou kruţnicí a kolejnicí. 

 

Obr. 27 Věnec ţelezničního kola (příčný průřez) – zatíţení 

Při pouţití tohoto modelu je v rovině kolmé k rovině styčné kruţnice nulové přetvoření 

(pro rovinnou deformaci je právě charakteristická tato nulovost), vzniká v této rovině 

nenulové normálové napětí kolmé na rovinu, kterou tvoří styčná kruţnice. Takové napětí 

vzniká i u ţelezničního kola s reálnou geometrií. Tato úroveň modelování geometrie kola 

dokáţe dobře vystihnout skutečnost při realizovaném zjednodušení. Model geometrie pro 

plné kolo a jeho diskretizaci lze vidět na Obr. 28.   

NÁBOJ 

DISK 

VĚNEC 
OBRUČ 

VZPĚRNÝ 

KROUŢEK 

a) CELISTVÉ KOLO b) OBRUČOVÉ KOLO 

STYČNÁ 

KRUŢNICE 

105 N 

STYČNÁ 

KRUŢNICE 



32 

 

 

Obr. 28 Geometrie a diskretizace kola 

Geometrie ţelezničního kola byla tvořena jako plně parametrický model v prostředí 

APDL programového systému ANSYS. Jelikoţ je model parametrický, tak i síť se mění 

parametricky a to tak, aby zachovávala svou přibliţnou hustotu v místě trhliny nezávisle 

na jejím rozměru a topologii.  

 

3.3 Model vazeb a zatížení  

Je uvaţováno ţelezniční kolo v podmínce rovnoměrného přímočarého pohybu, kde 

trakční vozidlo jede rychlostí 100 km/h. Tato skutečnost je realizována pomocí 

objemových sil. Dále předpokládáme čtyřnápravové vozidlo celkové hmotnosti 80 tun. 

Toto vozidlo má osm kol, takţe kaţdé z kol přenáší zatíţení odpovídající 10 tunám.  

Kontakt kolo-kolejnice je realizován zadáním stykových výslednic na styčnou kruţnici 

jízdního profilu ţelezničního kola [17], [19], [55].  

Při řešení kontaktu kola s kolejnicí se kontakt realizuje na určité stykové ploše, která 

odpovídá kruhové výseči přibliţně 1,2° na jízdním profilu, bez uvaţování vlivu prokluzu 

[19]. Schematické znázornění je ukázáno na Obr. 29 

 

Obr. 29 Schéma realizovaného kontaktního zatíţení 

L 

1,2° 

Kontaktní zatíţení - Hertz 

R = 920 mm 
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Znázornění tečné sloţky kontaktu v jednotkovém měřítku je na Obr. 30. Uvaţujeme-li 

provoz bez tečné sloţky – volné valení, s tečnou sloţkou pro maximální tření a částečným 

skluzem, dospějeme k tomu, ţe posuzované hodnoty součinitelů intenzit napětí pro 

částečný skluz leţí mezi hodnotami volného valení a provozem, kde tečná sloţka působí 

maximálním třením. V této práci proto byla uvaţována tečná sloţka pouze pro případ 

maximálního tření5. Stykové výslednice kontaktního zatíţení byly aplikovány na uzly 

konečno-prvkové sítě tak, aby odpovídaly zadávání silových sloţek do uzlů kvadratických 

prvků, tj. v krajních uzlech 1/6 zatíţení a v mezi-uzlech 2/3 zatíţení [3]. Pozice stykové 

výslednice je proměnná vzhledem k ústí trhliny. 

 

Obr. 30 Znázornění tečné sloţky kontaktu (jednotkové měřítko) 

Ve výpočtovém modelování je uvaţována pouze jedna okrajová podmínka, která simuluje 

uloţení ţelezničního kola na hřídel, případně uloţení obruče na disk kola. V případě 

plného kola – uloţení na hřídel – je zjednodušeně předepsána jako vetknutí, jelikoţ 

přesah v náboji kola nemá na oblast věnce ţádný významný vliv. Tato problematika byla 

podrobně řešena v práci [32], která se zabývá trhlinou, vzniklou v náboji ţelezničního 

kola a jejím chováním v provozu. V případě obručového kola, je na obruči předepsán 

deformační posuv, který je realizován jako přesah.  

Existence a orientace uvedených silových výslednic závisí na provozních podmínkách 

kolejového vozidla. Výpočtovým modelováním byly řešeny tyto varianty - viz Obr. 31. 

V případě brzdění je pro simulaci pouţit tvar teplotního pole uvedený v kapitole 2.9, Obr. 

20, který je upraven na uvaţovanou velikost kontaktní oblasti. 

                                                
5 Modelování kontaktu bylo řešeno jiţ dříve ve spolupráci s inţenýrem Jandorou, který se řešením 

kontaktu zabývá v práci [20] 
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Obr. 31 Řešené varianty 

Je nutno upozornit, ţe na Obr. 31 se nevyskytují pojmy, jako jsou brzdění a rozjezd, 

protoţe není důleţitý směr vektoru zrychlení, ale orientace trhliny vzhledem k poloze 

tečné sloţky stykové výslednice v kontaktu kolo-kolejnice. 

 

  

a) Otáčení kola konstantní 
rychlostí  

•v tomto případě je 
smykovou sílu možno 
zanedbat 

•kontakt přenásí pouze 
normálové síly 

b) Otáčení kola odpovídá 
úplnému smyku v kontaktu 

•tečná síla je ve směru 
trhliny 

•kontakt přenáší normálové 
i tečné síly 

c) Otáčení kola odpovídá 
úplnému smyku v kontaktu 

•tečná síla je proti směru 
trhliny  

•kontakt přenáší normálové 
i tečné síly 

a) Volné valení b) T ve směru trhliny c) T proti směru trhliny 

N N N 

T T 

Směr trhliny 
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4. ŘEŠENÍ SIMULACE RŮSTU TRHLINY PŘI NEPROPORCIONÁLNÍM 

ZATÍŽENÍ 

Jelikoţ se trhlina v ţelezničním kole šíří za jeho provozu, lze říci, ţe jde o 

neproporcionální zatíţení, jelikoţ se mění pozice místa styku kola a kolejnice vzhledem 

k trhlině (jejímu ústí). V důsledku toho je pole napětí u čela trhliny s polohou kontaktu 

výrazně proměnné [5], [19], [21], [26], [29], [37].  

Z  průběhů součinitelů intenzit napětí pro jednotlivé geometrické a topologické 

konfigurace trhliny lze určit interval, který vytyčuje kruhová výseč styčné kruţnice na 

jízdním profilu ţelezničního kola. Jako 0° je uvaţováno ústí trhliny v sledovaném 

intervalu polohy silového působení přibliţně -2° aţ 10°, který odpovídá jednomu 

zátěţnému kroku, Obr. 33. Vliv kontaktu na lomové chování trhliny je významný - Obr. 

32.  

 

Obr. 32 Průběh KI pro trhliny různých konfigurací 

Z tohoto hlediska nelze simulaci růstu trhliny provádět obvyklým způsobem, to je pro 

kaţdou hodnotu KI a KII stanovit predikovaný úhel šíření trhliny a nechat trhlinu šířit 

daným směrem po přírůstcích. Podrobně bude algoritmus vyhodnocení predikce úhlu 

šíření trhliny vysvětlen v následující kapitole.  

 

Obr. 33 Řešený zátěţný krok 

10° 

-2° 
0° 

1 krok = -2° aţ 10° 
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5. DEFORMAČNÍ, NAPJATOSTNÍ A LOMOVÉ ANALÝZY VAGONOVÉHO 
KOLA 

5.1 Vstupní úvahy 

Deformačně-napěťové analýzy celistvého kola jsou realizovány deformační variantou 

metody konečných prvků v programovém systému ANSYS (Ansys Inc., Canonsburg, PA, 

USA) [3]. Modelem geometrie, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.2, je rotující rovinná 

stěna konstantní tloušťky v podmínce rovinné deformace. Jelikoţ se ukázalo vyuţití 

symetrie ţelezničního kola v soustavě kolo-kolejnice jako nevyhovující, úloha byla řešena 

jako celistvé kolo s centrálním kruhovým otvorem respektujícím rozměr náboje. 

Jelikoţ se jedná o analýzu ţelezničního kola nebo jeho části, která má předem danou 

geometrii trhliny, byla sestavena strategie vstupních údajů do algoritmu řešení, která je 

znázorněna schematicky na Obr. 34. Takto provedená analýza je kvantitativní a slouţí 

pouze jako konzervativní posouzení moţného šíření únavové trhliny, jelikoţ dráha 

trhliny nebude přímá (při neuvaţování koplanárního růstu). 

 

Simulováno je přejetí kolejnice přes ústí trhliny pro tři jednotlivé základní provozní 

stavy, tj. volné valení a stavy s různou orientací tečné sloţky vzhledem k trhlině. 

Z těchto simulací lze pak predikovat směr šíření jiţ vzniklé trhliny a posuzovat její 

stabilitu. 

 

Obr. 34 Geometrická konfigurace kola 

Délka trhliny  L [mm] 

•1,5; 2; 2.5; 3; 3,5; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 30; 40; 50 

Úhel sklonu trhliny  [°] - od trhliny k tečně kola 

•10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

Poloha silového působení  [°] - vzhledem k ústí trhliny 

•-2 aţ 10 - velmi jemná diskretizace v místě trhliny - po 0.1° 

10° 

L 

 

-2° 
0° 

+ 

- 

1 krok = -2° aţ 10° 
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Pro ověření správnosti velikosti sítě byla provedena citlivostní analýza tak, aby při 

dalším zjemnění sítě byla odchylka obdrţených výsledků nevýznamná. Jelikoţ se síť 

přizpůsobuje geometrii, tak i počet prvků a uzlů je proměnný. 

 

5.2 Predikce šíření únavové trhliny věncem železničního kola 
pro jeden zátěžný krok 

V případě, ţe budeme sledovat chování trhliny během jednoho kroku, tj. při poloze 

silového působení v rozmezí -2° aţ 10°, zjistíme, ţe hodnota predikovaného úhlu se téměř 

skokově mění v rozmezí 70° u Richardova kritéria – kap. 2.3 [42]. Popis chování trhliny 

5 mm dlouhé se sklonem 20°, která koresponduje s Obr. 13b, je uveden na Obr. 35. 

Pro správný popis chování trhliny je však nutno pouţít metodiku, která je podrobněji 

popsána v kapitole 2.5 – Pooka [38].  

Pro přehlednější analýzu jsou dosaţené výsledky pro tři základní provozní stavy, které 

jsou popsány v kapitole 3.3 na Obr. 31, vyneseny do grafů na Obr. 35. Analyzovanými 

veličinami jsou součinitele intenzity napětí pro první a druhý mód, ekvivalentní 

součinitel intenzity napětí a predikovaný úhel šíření trhliny dle Richarda v závislosti na 

poloze silového působení. 

Pokud vyhodnotíme grafy na Obr. 35, dospějeme k těmto závěrům: 

 

 

 

 

 

Trhlina v případě volného valení a pro případ, kdy tečná sloţka působí ve 
směru trhliny, se bude stáčet (v grafech modře a červeně) do středu kola. 

Trhlina pro případ, kdy tečná sloţka působí proti směru trhliny, se bude 
stáčet (v grafech fialově) k obvodu kola a způsobí vydrolování. 
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Obr. 35 Hodnoty součinitelů intenzit napětí a predikovaného úhlu pro trhlinu 5mm 20° 

Jelikoţ je ţelezniční kolo zatíţeno i objemovými silami způsobenými samotnou rotací, tak 

z průběhů veličiny Keq, tedy ekvivalentního součinitele intenzity napětí 

uvedeném na Obr. 35c, plyne: 

 

 

 

 

 

Je-li trhlina ve věnci nebo obruči ţelezničního kola, nemají objemové síly od 
rotace významný vliv . 

a) b) 

c) d) 
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5.2.1 Výsledky – bez uvažování tření 
Závislosti součinitelů intenzit napětí a predikovaného úhlu je moţné pro lepší 

přehlednost a orientaci prezentovat v prostorových grafech. Plocha grafu Obr. 36a je 

geometrickým místem maxim součinitelů intenzit napětí KI, které reprezentují dílčí 

maxima v jednotlivých krocích. Graf Obr. 36b reprezentuje geometrická místa hodnot 

součinitele intenzity napětí KII, které odpovídají maximálním hodnotám součinitele 

intenzity napětí KI. Grafy na Obr. 36c a Obr. 36d reprezentují výsledky získané pomocí 

předchozích dvou grafů. 

 

Obr. 36 Grafy maxim f(max KI) pro případ volného valení6 

Z grafů prezentovaných na Obr. 36 lze vyvodit tento závěr: 

 
                                                
6 Grafy jsou různě pootočeny, aby byla zachována názornost 

Téměř pro všechny konfigurace délek a úhlů  
se trhlina stáčí ke středu kola (KII < 0, >0), 

 ale pro některé konfigurace délky a sklonu stáčí k obvodu (KII > 0, <0), 
Obr. 22d.   

a) b) 

c) d) 
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5.2.2 Výsledky pro uvažování tečné složky orientované ve směru trhliny 
Pro tento provozní reţim, stejně jako v předchozí kapitole, byly sestaveny grafy závislosti 

součinitele intenzit napětí pro první a druhý mód v závislosti na sklonu 

a délce trhliny a z nich odvozený ekvivalentní součinitele intenzity napětí a predikovaný 

úhel šíření trhliny  [42]. Tyto závislosti jsou vyneseny na Obr. 37. 

 

Obr. 37 Grafy maxim f(max KI) pro případ působení T ve směru trhliny 

Z grafů uvedených na Obr. 37 lze vyvodit tento závěr: 

 

 

 

V tomto provozním stavu se bude trhlina šířit vţdy ke středu kola (KII < 0, >0), 
Obr. 23d.   

a) b) 

c) d) 
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5.2.3 Výsledky pro uvažování tečné složky orientované proti směru trhliny 
Pro tento provozní reţim, stejně jako v kapitole 5.2.1, byly sestaveny grafy závislosti 

součinitele intenzit napětí pro první a druhý mód v závislosti na sklonu 

a délce trhliny a z nich odvozený ekvivalentní součinitel intenzity napětí a predikovaný 

úhel šíření trhliny  [42].  Tyto závislosti jsou vyneseny na Obr. 38. 

 

Obr. 38 Grafy maxim f(max KI) pro případ působení T proti směru trhliny 

Z grafů uvedených na Obr. 38 lze vyvodit tento závěr: 

 

 

 

 

Trhliny malých délek a sklonů se šíří k obvodu kola (KII > 0,  < 0), 
 ale trhliny velkých délek a sklonů se stáčí ke středu (KII < 0,  > 0), Obr. 24d.  

a) b) 

c) d) 
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5.2.4 Chování trhliny v závislosti na provozních stavech – zóny možného šíření 
Abychom mohli určit chování trhliny při neproporcionálním zatíţení průjezdu  

kolo-kolejnice pro její různou délku a sklon, je zapotřebí porovnat všechna řešení pro 

dané provozní podmínky v jednotlivých řešených krocích. Tedy provést analýzu, pro 

jakou geometrii trhliny a jaké provozní podmínky se trhlina bude stáčet k obvodu kola, 

ke středu kola nebo se bude větvit. 

Výsledek analýzy řešené dle Pooka [38] je reprezentován pomocí barevných ploch na 

Obr. 39. Ţluto-červená plocha grafu znázorňuje případ větvení trhliny, zatímco zeleno-

modrá plocha grafu reprezentuje případ trhliny, která bude mít tendenci se stáčet do 

středu kola. Měřítkem, jak moc je tendence stáčení či větvení významná, je ekvivalentní 

součinitel intenzity napětí Keq, rovnice (2.14), (2.15). 

 

Obr. 39 Oblasti šíření trhliny 

Z uvedeného grafu na Obr. 39 lze usoudit, ţe: 

 

 

 

Při volném valení a brzdění s různou orientací tečné sloţky vzhledem k trhlině 
nedochází ke stavu, kdy se trhlina bude stáčet pouze k obvodu kola. 
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5.3 Vliv přesahu na obruč vagonového kola 

Jedním z poţadovaných parametrů pro ţelezniční kola s obručí, je přesah  Obr. 40. 

 

Obr. 40 Schematické znázornění obruče s trhlinou 

Obruč se na disk kola nasazuje při teplotách 180 °C aţ 220 °C, poté je nutné zajistit 

pomalé a rovnoměrné chladnutí. Z dodaných materiálů Univerzitou Pardubice plyne, ţe 

maximální rozdíl teplot, kterého lze v praxi dosáhnout, je t = 120 °C. Tato teplota 

odpovídá poměrnému zvětšení věnce kola přibliţně o 1.44‰ na vnitřním průměru, tedy 

poţadované hodnotě přesahu [27]. Vzniklé uloţení s přesahem má zajistit, aby kolo 

neproklouzlo, avšak má předejít vzniku vysoké hodnoty napjatosti v obruči nebo v disku 

kola.   

Pro další simulace je řešena pouze obruč, přičemţ jedinou sloţkou zatíţení je deformační 

zatíţení, a to právě přesah. Takto uvaţované zatíţení je zjednodušením, jelikoţ se 

neuvaţuje poddajnost disku kola, která můţe být z hlediska různého tvaru (plný disk 

nebo loukotě) odlišná.  

Analýza vlivu přesahu pro případ uvaţování disku a pro případ, kdy je disk zanedbán 

a deformace se tedy nepřerozdělí, je uvedena na Obr. 41. Z uvedených výsledků plyne,  

ţe vliv poddajnosti disku na hodnotu přesahu je téměř 30% z celkové hodnoty 

uvaţovaného přesahu. Pro další analýzy se však omezíme na případ, kdy přesah není 

přerozdělen na disk a je realizován jako deformační zatíţení na věnec kola.   

Na Obr. 41 lze vidět rozdíl v radiálním posuvu při zadávání plného přesahu pouze na 

obruč (řešení v podmínce rovinné deformace), Obr. 41b a při řešení, kdy se toto zatíţení 

přerozdělí i na plný disk (řešení v osové symetrii), Obr. 41a.  

Situace uvedená na Obr. 41 odpovídá kolu pro tloušťku obruče 40 mm. Pro další řešení je 

uvaţován přesah bez přerozdělení posuvů na disk kola.  

Trhlina 

 

+ 

- 
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Obr. 41 Porovnání a realizace přesahu 

Protoţe se pohybujeme v oblasti lineární mechaniky, platí princip superpozice, tj. 

dosaţené výsledky můţeme superponovat s výsledky získanými v kapitole 5.2. 

Lze sčítat pouze získané součinitele intenzit napětí, nikoli predikované úhly [2], [14], 

[15], [52]. 

Tloušťka věnce byla na základě podkladů z Univerzity Pardubice volena 75 mm. Dále byl 

řešen věnec tloušťky 60 mm, 50 mm a 40mm pro neopotřebený profil, coţ odpovídá 

a) Řešení pomocí osové symetrie – uvaţována tuhost disku (radiální posunutí) 

[m] 

[m] 

b) Řešení pomocí rovinné deformace - bez uvaţování tuhosti disku (radiální posunutí) 
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průměru styčné kruţnice 920 mm, a pro případ opotřebeného profilu, který byl 

reprofilován na průměr styčné kruţnice 870 mm. 

Vztah pro určení potřebného přesahu vychází z jednoosé (obvodové) teplotní roztaţnosti 

pro ocel,  

 
d

t d d t
d

 


     
, 

 

kde d -  je vnitřní průměr věncem,  - teplotní roztaţnost oceli °K-1, t - teplotní rozdíl 

°K (uvaţováno 120 °C pro ocel). Vztah byl převzat z materiálů poskytnutých 

Univerzitou Pardubice. 

Pak obdrţíme přibliţný vztah 

 1,4 ‰4
d

d



,
  

Pokud je tloušťka obruče 75 mm a průměr kola 920 mm, dostaneme potřebný přesah 

(počítáno na vnitřní průměr věnce) 

  920 mm 2 75 mm 0,00144 1,11 mm   
,
  

V Tab. 1 je přehled pouţitých vstupních hodnot pro výpočet přesahu, tj. geometrie věnce 

a hodnota pouţitého přesahu. 

 

Průměr 

styčné 

kruţnice 

Obruč 

neopotřebená 

Průměr 

styčné 

kruţnice 

Obruč 

reprofilovaná 

Hodnota 

přesahu 

920 mm 

75 mm 

870 mm 

50 mm 1,11 mm 

60 mm 35 mm 1,152 mm 

50 mm 25 mm 1,18 mm 

40 mm 15 mm 1,21 mm 

Tab. 1 – Výpočet přesahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.1)
 

(5.2)
 

(5.3)
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5.3.1 Případ 1 – obruč tl. 75 mm pro přesah 1,44‰ 
Na obrázku  Obr. 42, jsou vyneseny grafy pro hodnoty součinitelů intenzit napětí 

v závislosti na sklonu trhliny pro tloušťku obruče 75 mm pro případ neopotřebeného 

kola. To vše je řešeno pro trhliny délek od 1,5 mm do 20 mm.  

 

Obr. 42 Součinitele intenzity napětí KI a KII pro tl. 75 mm, neopotřebené kolo 

Na Obr. 43, jsou vykresleny výsledky pro případ reprofilovaného jízdního profilu a na 

Obr. 44 jsou vyneseny hodnoty ekvivalentních součinitelů intenzity napětí dle Richarda 

[42]. 

 

Obr. 43 Součinitele intenzity napětí KI a KII pro reprofilované kolo na tloušťku obruče 50 mm 
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Obr. 44 Ekvivalentní součinitele intenzit napětí Keq 

 

Obr. 45 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

Ekvivalentní součinitel intenzity napětí Keq  Obr. 44, nabývá pro trhliny větších délek  

a sklonů hodnoty větší Keq, neţ je dynamická lomová houţevnatost KId = 48 MPam1/2. To 

znamená, ţe pro většinu řešených případů nastane nestabilní šíření trhliny pouze vlivem 

přesahu ve věnci kola. Tato skutečnost je znázorněná na Obr. 45, kde červená křivka 

tvoří hranici nestabilního šíření a plocha pod ní vyjadřuje stabilní oblast, ale pouze pro 

případ přesahu jako jediného zatíţení. Fitovaná data (červená křivka v grafech na Obr. 

45, Obr. 47, Obr. 49 a Obr. 51) byla proloţena exponenciální funkcí: 

    b x d x
y a e c e

 
    ,  

kde a, b, c, d jsou konstanty. Tato funkce je součástí programového systému Matlab 

(Mathworks Inc., Massachusetts, USA) a dané konstanty byly řešeny implicitně.  

 

a) neopotřebená obruč tl. 75 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 50 mm 

a) neopotřebená obruč tl. 75 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 50 mm 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

(5.4)
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5.3.2 Případ 2 – obruče jiných tlouštěk 
V této kapitole je řešen případ přesahu pro obruče jiných tlouštěk ţelezničního kola. 

Jelikoţ tendence součinitelů intenzit napětí pro mód I a II jsou ve všech případech 

obdobné, tak pro vyhodnocení vlivu stačí vycházet z hodnot ekvivalentního součinitele 

intenzity napětí Keq - [42]. 

 

Obr. 46 Ekvivalentní součinitele intenzit napětí Keq 

 

 

Obr. 47 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

 

 

a) neopotřebená obruč tl. 60 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 35 mm 

a) neopotřebená obruč tl. 60mm b) reprofilovaná obruč na tl. 35 mm 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 
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Obr. 48 Ekvivalentní součinitele intenzit napětí Keq 

 

Obr. 49 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

 

 

 

 

a) neopotřebená obruč tl. 50 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 25 mm 

a) neopotřebená obruč tl. 50mm b) reprofilovaná obruč na tl. 25 mm 

 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 
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Obr. 50 Ekvivalentní součinitele intenzit napětí Keq 

 

Obr. 51 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

 

 

  

a) neopotřebená obruč tl. 40 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 15 mm 

a) neopotřebená obruč tl. 40 mm b) reprofilovaná obruč na tl. 15 mm 

OBLAST NESTABILNÍHO ŠÍŘENÍ OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 
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5.3.3 Závěr  vliv přesahu na lomové chování v obruči železničního kola 
 

V celé kapitole, kap. 5.3, je zkoumán vliv přesahu na chování trhliny různé délky 

a sklonu pro případ jeho neopotřebeného a reprofilovaného profilu. Lomové chování 

trhliny je popsáno jedno-parametrickou lomovou mechanikou a to koncepcí součinitelů 

intenzity napětí. Ze získaných hodnot součinitelů intenzity napětí byl pomocí vztahu 

(2.14) dle Richarda [42], určen ekvivalentní součinitel intenzity napětí.  

Pro případy, kdy trhlina překročí dynamickou lomovou houţevnatost, tj. plocha nad 

červenou křivkou v Obr. 45, Obr. 47, Obr. 49 a Obr. 51, nastane nestabilní šíření trhliny. 

Lze říci, ţe uvaţovaná tloušťka obruče a hodnota reprofilace nemají významný vliv na 

chování trhliny při uvaţování jediného zatíţení, kterým je deformační zatíţení dané 

přesahem. Avšak deformační zatěţování způsobené přesahem významně ovlivňuje 

chování trhliny v obruči ţelezničního kola. Hodnoty ekvivalentních součinitelů intenzity 

napětí jsou vyneseny na Obr. 44, Obr. 46, Obr. 48 a Obr. 50. 

Je nutno poznamenat, ţe přesah v obruči bude vyvolávat první mód zatěţování a trhlina 

bude mít tendenci se šířit radiálním směrem, ale toto tvrzení platí pouze v případě, 

uvaţujeme-li plný disk kola, tudíţ rovnoměrné deformační zatěţování. 

Z uvedených údajů však plyne, ţe: 

 

 

 

 

  

Přesah na obruči kola má významný vliv na chování trhliny a trhlina se 
bude vţdy šířit skrz obruč (KII<0) při uvaţování plného disku kola. 
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6. KOMBINACE PŘESAHU A KONTAKTNÍHO ZATÍŽENÍ 

 

Jelikoţ kapitola 5.3 dává pouze náhled na to, jak se trhlina chová za vlivu deformačního 

zatíţení způsobeného přesahem, nikoli při uvaţování vlivu kontaktu, lze vyuţít toho, 

ţe je úloha řešena za pouţití lineární mechaniky kontinua a lze tedy pouţít princip 

superpozice. Vliv kontaktního zatíţení na Keq je realizován pomocí maximální hodnoty 

ekvivalentního součinitele intenzity napětí Keq pro jeden zátěţný krok Obr. 52 [42]. Tato 

hodnota je superponována na Keq, pro případ deformačního zatíţení s přesahem.  

Obdobně jako v předchozí kapitole je znázorněna oblast stabilního a nestabilního šíření 

únavové trhliny rozdělená zde černou křivkou. Ta tvoří hranici mezi moţným stabilním a 

nestabilním šířením únavové trhliny, plocha pod křivkou vyjadřuje oblast, kdy je šíření 

trhliny stabilní, při uvaţování přesahu a kontaktního zatíţení. K proloţení křivky byla 

vyuţita funkce uvedená rovnicí (5.4). 

 

Obr. 52 Schematické znázornění řešení přesahu a kontaktu 
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Obr. 53 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

 

 

 

 

 

Obr. 54 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 
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b) neopotřebená obruč tl. 60 mm 

a) neopotřebená obruč tl. 50 mm 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

b) neopotřebená obruč tl. 40 mm 

OBLAST NESTABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST NESTABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST NESTABILNÍHO ŠÍŘENÍ 

OBLAST STABILNÍHO ŠÍŘENÍ 
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Obr. 55 Hranice stability řešených trhlin vzhledem ke KId 

 

Kombinace provozního kontaktního zatíţení a deformačního zatíţení přesahem 

má na chování trhliny významný vliv – viz Obr. 53 aţ Obr. 55. Tvar křivek se sice 

výrazně nezměnil, ale hraniční hodnoty se změnily významně. Zejména hodnoty 

v grafech uvedených na předchozích obrázcích. Na ose x pro sklon trhliny se redukovaly 

více neţ o polovinu a délka se zmenšila téměř o 5 mm. Tímto se znatelně zmenšila oblast 

stability, která je vymezena jako plocha pod černou křivkou.  
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a) reprofilovaná obruč na tl. 50 mm (původní 75 mm) 

b) reprofilovaná obruč na tl. 15 mm (původní 40 mm) 
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7. SIMULACE ŠÍŘENÍ A RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY 
V ŽELEZNIČNÍM KOLE 

Tato část práce je pokračováním přechozích analýz s tím rozdílem, ţe je uvaţována jedna 

typická geometrická konfigurace trhliny v ţelezničním kole a je sledována dráha jejího 

růstu, rychlost šíření a vliv teploty na trhlinu při intenzivním brzdění. 

7.1 Případ celistvého kola – monoblok 

Je uvaţován stejný model materiálu, zatíţení a vazeb a stejný model geometrie s tím, ţe 

pro simulaci šíření trhliny ve věnci kola je přepokládána jiţ vzniklá trhlina délky 2 mm 

pod úhlem 20°. Tato geometrická konfigurace trhliny je typická svým výskytem 

v ţelezničních kolech – Ekberg [10]. 

 
Obr. 56 Schéma geometrie ţelezničního kola s trhlinou 

Trhlina roste z počáteční délky 2 mm s přírůstkem 0.03 mm za 1 krok – Obr. 56, kde 1 

krok označuje polohu kontaktu vzhledem k ústí trhliny. Simulace šíření únavové trhliny 

v ţelezničním kole je řešeno pomocí modifikované Pookovy metodiky, viz kapitola 2.6.  

 

Dále je v simulaci zohledněn případ, kdy mezi lomovou plochou trhliny není uvaţováno 

tření a případ, kdy je mezi lomovými plochami uvaţována hodnota součinitele 

smykového tření 0.1f  . 
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7.2. Případ děleného kola – obručové kolo 

Je uvaţován stejný model materiálu, zatíţení a vazeb a stejný model geometrie jako 

v kapitole 5.3. Topologie a geometrie trhliny byla předpokládána stejná jako v předchozí 

podkapitole – 7.1.  

 
Obr. 57 Schéma geometrie ţelezničního kola s trhlinou 

Trhlina roste z počáteční délky 2 mm s přírůstkem 0.03 mm za 1 krok – Obr. 57, kde 1 

zátěţný krok označuje polohu kontaktu vzhledem k ústí trhliny. Simulace šíření únavové 

trhliny v ţelezničním kole je řešeno pomocí modifikované Pookovy metodiky, viz kapitola 

2.6.  

 

Dále je v simulaci zohledněn případ, kdy mezi lomovou plochou trhliny není uvaţováno 

tření a kdy je uvaţována hodnota součinitele smykového tření 0.5f  . Byla uvaţována 

obruč tloušťky 75 mm. Pro případ obručového kola je dále pojednán pouze provozní stav 

volného valení, to proto, ţe přesah má významný vliv na chování trhliny, viz podkapitola 

5.3. 
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7.3. Prezentace výsledků 

7.3.1 Dráhy trhlin 

 

V této podkapitole jsou uvedeny dráhy trhlin pro oba uvaţované typy kol a různé 

provozní podmínky. 

  

Obr. 58 Dráhy trhlin – volné valení (monoblok) 

 

 

Obr. 59 Dráhy trhlin – T ve směru trhliny (monoblok) 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými 

plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými 

plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 60 Dráhy trhlin – T proti směru trhliny (monoblok) 

 

  

Obr. 61 Dráhy trhlin – volné valení (obručové kolo) 

Jak je vidět z Obr. 58 aţ Obr. 61, dráhy trhlin jsou různé, jak pro odlišné provozní 

podmínky tak pro případ, kdy je, nebo není uvaţováno tření mezi lomovými plochami. 

Pro případ volného valení, kdy je uvaţováno monoblokové kolo má tření mezi lomovými 

plochami významný vliv. Tření zde způsobí odlišné chování trhliny. Trhlina, kde není 

uvaţováno tření mezi lomovými plochami, se bude šířit směrem ke středu kola Obr. 58a. 

Naproti tomu, pokud je tření mezi lomovými plochami uvaţováno, tak se trhlina bude 

šířit k obvodu Obr. 58b. V případě, kdy je uvaţována tečná sloţka ve směru trhliny, se 

trhlina bude vţdy šířit směrem do středu kola Obr. 59a, tření mezi lomovými plochami 

způsobí odchylku v dráze trhliny v tom smyslu, ţe pro případ tření mezi lomovými 

plochami je stáčení méně intenzivní Obr. 59b. Obdobné chování lze pozorovat v případě, 

kdy je uvaţována tečná sloţka proti směru trhliny, kdy se trhlina pro případ bez tření 

a) Bez tření mezi lomovými 

plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými 

plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 60a i se třením mezi lomovými plochami Obr. 60b stáčí směrem k obvodu kola. 

Posledním řešeným případem je případ obručového kola. Na Obr. 61a a Obr. 61b lze 

vidět, ţe se trhlina intenzivně stáčí ke středu kola, díky přítomnému přesahu. 

Z uvedených drah trhlin na Obr. 58 aţ Obr. 61 lze vidět, ţe tření mezi lomovými 

plochami má na dráhy trhlin významný vliv, a redukuje intenzitu stáčení trhliny 

v případě, kdy je uvaţována tečná sloţka, nebo přesah. Pro případ volného valení působí 

příznivě, jelikoţ vydrolení jízdního profilu je méně nebezpečné neţ případ, kdy se trhlina 

stáčí radiálním směrem – Obr. 58a. Jak lze vidět v následujících podkapitolách, 

uvaţované tření mezi lomovými plochami má nejen vliv na dráhy trhlin, ale také na 

jejich celkové chování, jako je např. rychlost šíření trhliny, nebo na hodnotu 

ekvivalentního faktoru intenzity napětí Keq. 

 

7.3.2 Závislost Keq na délce trhliny a poloze silového působení 

 

V této podkapitole jsou ukázány pomocí 3D grafů hodnoty Keq pro celý uvaţovaný 

zátěţný cyklus v závislosti na délce trhliny. Pomocí těchto závislostí lze určit trend Keq, 

pomocí kterého lze predikovat stabilní, popř. nestabilní chování trhliny z hlediska KIC 

nebo KId. Všechny tyto závislosti lze vidět na Obr. 62 aţ Obr. 65. 

 

 

Obr. 62 Závislost Keq na délce trhliny a poloze silového působení – volné valení 

 

 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 63 Závislost Keq na délce trhliny a poloze silového působení – T ve směru trhliny 

 

 

Obr. 64 Závislost Keq na délce trhliny a poloze silového působení – T proti směru trhliny 

 

Obr. 65 Závislost Keq na délce trhliny a poloze silového působení – volné valení (obručové kolo) 

a) Bez tření mezi lomovými 
plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 
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7.3.3 Závislost Keq na délce trhliny – modifikovaná Pookova metodika 

 

 V předchozí podkapitole jsou uvedeny grafy závislosti Keq na zátěţném cyklu a délce 

trhliny. Avšak k určení rychlosti šíření únavové trhliny tyto grafy pouţít nelze, to z toho 

důvodu, ţe modifikovaná Pookova metodika – viz podkapitola 2.6, uvaţuje s jedinou 

hodnotou KI a průměrovanou hodnotou KII. Proto bylo třeba sestrojit takové grafy, kde 

Keq  je vyjádřeno pomocí modifikovaného Pookova kritéria, viz Obr. 66 aţ Obr. 69. 

 

Obr. 66 Keq na délce trhliny – volné valení (monoblok) 

 

 

Obr. 67 Keq na délce trhliny – T ve směru trlhiny (monoblok) 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 68 Keq na délce trhliny – T proti směru trlhiny (monoblok) 

 

 

Obr. 69 Keq na délce trhliny – volné valení (obručové kolo) 

Grafy uvedené na Obr. 66 aţ Obr. 69 ukazují hodnotu Keq, která odpovídá hodnotám KI a 

IIK pouţitým k predikci úhlu šíření únavové trhliny dle Richarda. Závislosti zde 

uvedené, slouţí jako vstupy do modifikovaného Parisova zákona ke stanovení rychlosti 

šíření únavové trhliny v ţelezničním kole. Tato data byla před pouţitím do 

modifikovaného Parisova vztahu vyhlazena. 

 

 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami b) Tření mezi lomovými plochami 
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7.3.4 Rychlost šíření únavové trhliny – modifikovaný Parisův vztah 

 

V této podkapitole jsou prezentovány výsledky rychlosti šíření únavové trhliny pro 

různou prahovou hodnotu součinitele intenzity napětí Kth. Uvedené závislosti na Obr. 70 

aţ Obr. 73 vznikly implementací výsledků z předchozí podkapitoly do modifikovaného 

Parisova zákona, který je uveden v podkapitole 2.10. 

 

Obr. 70 Závislost délky trhliny na počtu cyklů – volné valení (monoblok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 71 Závislost délky trhliny na počtu cyklů – T ve směru trhliny (monoblok) 

 

Obr. 72 Závislost délky trhliny na počtu cyklů – T proti směru trhliny (monoblok) 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 
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Obr. 73 Závislost délky trhliny na počtu cyklů – volné valení (obručové kolo) 

Lze konstatovat, ţe v případě volného valení monoblokového ţelezničního kola – Obr. 70, 

kde je přítomný defekt typu trhlina, má významný vliv na chování trhliny moţnost 

pohybu lomových ploch vůči sobě. Tato skutečnost zde byla simulována pomocí 

smykového tření. V ideálním případě, kdy není tření mezi stykovými plochami 

uvaţováno, se bude růst trhliny s různou intenzitou zpomalovat a dokonce se můţe 

zastavit v určité hloubce pod povrchem – Obr. 70a. Naproti tomu, pokud je uvaţováno 

tření mezi lomovými plochami trhliny, můţe nastat takový případ, ţe její růst bude 

zrychlovat  dojde k vydrolení materiálu Obr. 58a. 

V případě, působení tečné sloţky kontaktního zatíţení orientované ve směru trhliny 

v monoblokovém (celistvém) kole, nemá významný vliv rychlost šíření trhliny moţnost 

pohybu lomových ploch vůči sobě při uvaţované hodnotě smykového tření mezi plochami.  

Z Obr. 71 plyne, ţe rychlost šíření trhliny s její délkou významně klesá.  

Pokud, působí tečná sloţka kontaktního zatíţení proti směru trhliny, je vidět z  Obr. 72, 

ţe omezení pohybu lomových ploch výrazně zpomaluje rychlost trhliny. Pro oba 

uvaţované případy chování lomových ploch je však chování trhliny podobné. S rostoucí 

délkou trhliny, rychlost šíření významně klesá, i kdyţ se pro tento případ trhlina stáčí 

k obvodu kola. 

b) Tření mezi lomovými plochami 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 
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Jak uţ bylo řečeno v podkapitole 5.3.3, tak v případě děleného kola se bude trhlina šířit 

vţdy skrz obruč nehledě na provozní podmínky. Z Obr. 73 plyne, ţe s narůstající délkou 

trhliny je její růst rychlejší. Tření mezi lomovými plochami trhlinu spíše urychluje, neţ 

zpomaluje, avšak rozdíl v rychlostech šíření trhliny není tak podstatný. Hlavní příčinou 

tak vysoké rychlosti šíření trhliny, je právě přesah, který vzniká v důsledku nalisování 

obruče na disk kola.  

7.3.5 Posouzení možného koplanárního růstu únavové trhliny podle Planka 

 

V této podkapitole je studována moţnost koplanárního šíření trhliny  

– viz podkapitola 2.8. 

 

Obr. 74 Součinitele intenzity napětí v závislosti na poloze silového působení – volné valení (monoblok) 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Z prostorových grafů uvedených na Obr. 74 vyplývá, ţe bude splněna podmínka (2.21), 

v obou případech, tudíţ je moţný koplanární růst trhliny, viz Obr. 16, pro případ volného 

valení. To proto, ţe amplituda černé plochy je větší neţ amplituda zelené plochy. Tento 

růst trhliny však závisí i na přísnější podmínce (2.20), která je materiálovou 

charakteristikou. 

 

 

Obr. 75 Součinitele intenzity napětí v závislosti na poloze silového působení – T ve směru trhliny (monoblok) 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Stejně jako v předchozím případě, i zde z prostorových grafů uvedených na Obr. 75 

vyplývá, ţe bude splněna podmínka (2.21), v obou případech, tudíţ je moţný koplanární 

růst trhliny, viz Obr. 16, pro případ tečné sloţky T orientované ve směru trhliny. 

 To proto, ţe amplituda černé plochy je větší neţ amplituda zelené plochy. Tento růst 

trhliny však závisí i na přísnější podmínce (2.20), která je materiálovou 

charakteristikou. 

 

Obr. 76 Součinitele intenzity napětí v závislosti na poloze silového působení – T proti směru trhliny 

(monoblok) 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Ve zde uvedeném případě – Obr. 76 není v plném rozsahu splněna Plankova podmínka 

koplanárního růstu (2.21), takţe koplanární růst trhliny nemusí být realizován,  

viz Obr. 16, pro případ tečné sloţky T orientované proti směru trhliny. 

 To proto, ţe amplituda černé plochy je menší neţ amplituda zelené plochy. Tento růst 

trhliny však závisí i na přísnější podmínce (2.20), která je materiálovou 

charakteristikou. 

 

Obr. 77 Součinitele intenzity napětí v závislosti na poloze silového působení – volné valení (obručové kolo) 

 

 

 

 

a) Bez tření mezi lomovými plochami 

b) Tření mezi lomovými plochami 
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Prezentované výsledky na Obr. 77 ukazují, koplanární růst trhliny nenastane, to proto, 

ţe amplituda černé plochy je menší neţ amplituda zelené plochy. Pro případ obručového 

kola je tedy moţné pouze šíření trhliny, které je řízené prvním módem. 

Pokud je uvaţováno monoblokové kolo, tak pro případ volného valení a pro případ, kdy je 

tečná sloţka T orientována ve směru trhliny, existuje moţnost, ţe se šíření trhliny bude 

řídit módem II a bude se šířit koplanárně. Naproti tomu pro případ, kdy je tečná sloţka 

orientována proti směru trhliny, nebo v případě obručového kola, je šíření trhliny řízeno 

módem I, a koplanární růst nebude realizován. 
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8. TRHLINA A ZATÍŽENÍ ZPŮSOBENÉ TEPLOTNÍM POLEM 

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje iniciaci a růst únavové trhliny je teplotní 

pole s velkým gradientem teplot, které můţe být způsobeno např. při brzdění. Teplotní 

pole je řešeno pro lepší přehlednost na plném kole. 

8.1 Trhlina v teplotním poli – lineární chování materiálu 

Oproti předchozí kapitole je uvaţována trhlina délky 5 mm se sklonem 20°, kde není 

řešen její růst, ale pouze jeden zátěţný krok, kde není uvaţováno tření mezi lomovými 

plochami, ale ta skutečnost, ţe lomové plochy ve svých extrémních případech mohou 

fungovat jako vodič tepla nebo izolant – Obr. 78. Uvaţované provozní podmínky, jsou 

stejné, jako v předchozích kapitolách, jen s tím rozdílem, ţe není uvaţováno volné valení. 

Je uvaţován tedy případ, kdy ţelezniční kolo „klouţe― po kolejnici a v důsledku toho 

dochází k významnému lokálnímu ohřevu, viz podkapitola 2.9. 

 

 

Obr. 78 Chování trhliny v jednom kroku 

a) Trhlina jako vodič tepla 

b) Trhlina jako izolant 
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Z výsledků interpretovaných pro jeden zátěţný krok Obr. 78 je patrné, ţe extrémních 

hodnot dosahuje trhlina, kde je tečná sloţka orientována ve směru trhliny. Zde 

ekvivalentní součinitel napětí dosahuje maximálních hodnot – Obr. 78a a projevuje se tu 

stínící efekt – Obr. 78b, kdy Keq dosahuje dokonce menších hodnot neţ v případě, kdy 

není teplo uvaţováno – Obr. 35c. 

Naproti tomu v případě tečné sloţky, která je orientovaná proti směru trhliny, lze na  

Obr. 78 vidět, ţe chování je stabilní, tj. odchylka od případu kdy je trhlina vodič/izolant 

je minimální. 

V této analýze a následujících analýzách nejsou uvaţovány vlivy změny mechanických 

vlastností materiálu v důsledku moţných fázových přeměn. 

8.2 Věnec kola v teplotním poli – nelineární chování materiálu 

Vlivem intenzivního brzdění se v ţelezničním kole můţe generovat teplotní pole, které je 

charakteristické vysokým gradientem teplot – kde maximální teploty dosahují aţ 920 °C. 

Postupným ochlazováním, po skončení brzdění vznikají v kole reziduální napětí. 

Důleţitým faktorem je právě charakter těchto napětí, který je rozhodující pro iniciaci 

trhliny – Obr. 79. 

 

Obr. 79 Reziduální napětí vzniklé po intenzivním brzdění 

S1 

a) Napětí dle hypotézy maxτ 

b) Směr prvního hlavního napětí a možný 

výskyt trhlin (červeně) 
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Z uvedeného obrázku lze usoudit dva podstatné závěry. První je ten, ţe maximální 

hodnota reziduálního napětí podle Tresky je 495 MPa. Lze také předpokládat, ţe došlo 

ke změně mechanických vlastností povrchu kola vlivem intenzivní teploty a následného 

ochlazení. Dalším poznatkem je moţná orientace trhlin, které mohou vzniknout právě 

v této ovlivněné vrstvě. Trhliny se pravděpodobně budou iniciovat kolmo na směr 

prvního hlavního napětí – Obr. 79b. 

Abychom dostali vhled na to, jak se chová trhlina v teplotním poli, tak z průběhů 

uvedených na Obr. 78 byly vybrány dva reprezentativní případy: 

 

V místě, kde tyto křivky nabývají maximálních hodnot, byla vyšetřována velikost 

plastické oblasti na čele trhliny a charakter reziduálního napětí po ochlazení kola na 

původní teplotu. 

 

8.3 Trhlina jako tepelný izolant – tečná složka proti směru trhliny 

Dalším případem, který můţe nastat, je ten, kdy jiţ trhlina v ţelezničním kole existuje a 

právě v její blízkosti dojde k intenzivnímu ohřevu důsledkem brzdění a následnému 

ochlazení, kde mohou vzniknout významná reziduální napětí. Tato skutečnost můţe 

významně ovlivnit celkové chování trhliny.  

Jelikoţ se jedná o kolo s trhlinou – tj. singularitou, kde v její blízkosti vzniká vysoký 

gradient teplot a uvaţovaný materiál je nelineární a závislý na teplotě, je takováto úloha 

obtíţně spočítatelná. Z toho důvodu bylo nutné rozdělit řešení na dílčí analýzy. 

 

Problematickou částí je ochlazování odtíţeného ţelezničního kola a vznik reziduálních 

napětí. Teplotní pole vzniklé intenzivním ohřevem v ustáleném stavu je zobrazeno na 

Obr. 80.  

 

 

Trhlina jako vodič tepla - případ 
tečné sloţky ve směru trhliny 

Trhlina jako tepelný izolant -  případ 
tečné sloţky proti směru trhliny 

Statická úloha 

Řešení do   ustáleného 
stavu 

Ohřev na 920 °C 

Statická úloha 

Uvažování 
přechodových jevů 

Čas 10 s - jemný krok 

Statická úloha 

Uvažování 
přechodových jevů 

Čas 1000 s - hrubý krok 
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Obr. 80 Rozloţení teplotního pole – trhlina jako izolant 

Po získání pole teplot v ustáleném stavu následuje odstranění veškerého silového a 

teplotního zatíţení a nový navazující výpočet, pomocí kterého lze získat reziduální napětí 

a hodnoty součinitelů intenzity napětí, které odpovídají těmto napětím. 

 

 

Obr. 81 Reziduální napětí 

Na Obr. 81 jsou znázorněna reziduální napětí na čele trhliny. Červená kruţnice na 

zvětšeném čele trhliny je poloměru 0.01 mm. Lze říci, ţe reziduální napětí, které jiţ není 

významně ovlivněno čelem trhliny, nabývá hodnot  400 MPa. Vypočtené hodnoty 

součinitelů intenzity napětí jsou uvedeny pro přehlednost v tabulce 2. 
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 K [MPam1/2] 

KI 3.2 

KII 5.7 

Keq 8.4 

Tab. 2 – Přehled reziduálních součinitelů intenzity napětí  

Z uvedených hodnot v Tab. 2 a porovnáním s hodnotami získanými v průběhu zátěţného 

kroku Obr. 78 plyne, ţe reziduální napětí mohou významným způsobem přispět 

k rychlosti šíření únavové trhliny, jelikoţ hodnota ekvivalentního součinitele intenzity 

napětí Keq nabývá přibliţně 25% hodnoty za provozu.  

 

8.4 Trhlina jako tepelný vodič – tečná složka ve směru trhliny 

Posledním řešeným případem trhliny v teplotním poli je případ, kdy trhlina slouţí jako 

vodič tepla a tečná sloţka je orientována ve směru trhliny. Stejně jako v předchozí 

podkapitole i zde je cílem sledovat reziduální napětí a jejich vliv na součinitele intenzity 

napětí. Teplotní pole v ustáleném stavu pro řešený případ je znázorněno na Obr. 82. 

 

 

Obr. 82 Rozloţení teplotního pole – trhlina jako vodič tepla 

Po získání pole teplot v ustáleném stavu následuje, stejně jako v předchozí podkapitole, 

odstranění veškerého silového a teplotního zatíţení a nový navazující výpočet, pomocí 

kterého lze získat reziduální napětí a hodnoty součinitelů intenzity napětí, které 

odpovídají těmto napětím. 
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Obr. 83 Reziduální napětí 

Na Obr. 81 jsou znázorněna reziduální napětí na čele trhliny. Modrá kruţnice na 

zvětšeném čele trhliny je poloměru 0.01 mm. Lze říci, ţe reziduální napětí, které jiţ není 

významně ovlivněno čelem trhliny, nabývá hodnot  400 MPa. Vypočtené hodnoty 

součinitelů intenzity napětí jsou uvedeny pro přehlednost v tabulce 3. 

 K [MPam1/2] 

KI 1.7 

KII -5.9 

Keq 7.7 

Tab. 3 – Přehled reziduálních součinitelů intenzity napětí  

Z uvedených hodnot v Tab. 3 a porovnáním s hodnotami získanými v průběhu zátěţného 

kroku Obr. 78 plyne, ţe reziduální napětí mohou významným způsobem přispět 

k rychlosti šíření únavové trhliny, jelikoţ hodnota ekvivalentního součinitele intenzity 

napětí Keq nabývá přibliţně 33% hodnoty za provozu.  
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9. ZÁVĚR  

 

V první části této práce bylo cílem posoudit lomové chování primární trhliny ve věnci a 

obruči ţelezničního kola, a to pro případ kola celistvého (monobloku) a obručového pro tři 

základní provozní podmínky. Byla řešena primární přímá trhlina variabilní délky a 

variabilního sklonu definovaného mezi trhlinou a tečnou k obvodu kola. Z uvedených 

analýz plyne, ţe provozní podmínky mají významný vliv na šíření podpovrchové trhliny. 

To je ukázáno na Obr. 39, který dává jasnou představu o šíření trhliny v závislosti na 

provozních podmínkách pro danou vstupní konfiguraci trhliny. Pro typický sklon trhliny 

v kole, který se pohybuje kolem 15°20° pro trhliny malých délek cca 25 mm, je jasně 

vidět, ţe pro všechny provozní podmínky bude trhlina mít tendenci se větvit, tudíţ závisí 

na provozních podmínkách, zdali bude mít směr radiální, nebo zdali bude způsobovat 

vydrolování.  

Oproti tomu trhliny, které svírají větší úhel s jízdním obrysem, viz Obr. 13, budou mít 

tendenci se vţdy šířit směrem ke středu kola, nezávisle na provozních podmínkách. 

Z uvedených grafů na obrázku Obr. 35 plyne, ţe nejvíce je trhlina citlivá na kontaktní 

zatíţení a samotná rotace na trhlinu nemá podstatný vliv, je-li trhlina lokalizována ve 

věnci nebo obruči kola [21]. Pro trhlinu v této části kola zatíţenou silovým působením od 

kontaktního zatíţení pak platí: 

Pro případ volného valení (tečná sloţka je uvaţována jako nulová): 

Téměř pro všechny konfigurace délek a úhlů se trhlina stáčí ke středu kola (KII < 0), 

ale trhliny malých délek a sklonů se stáčí k obvodu (KII > 0), Obr. 36d.   

Pro případ tečné sloţky působící ve směru trhliny: 

V tomto provozním stavu se bude trhlina šířit vţdy ke středu kola (KII < 0), Obr. 37d.   

Pro případ tečné sloţky působící proti směru trhliny: 

Trhliny malých délek a sklonů se šíří k obvodu kola (KII > 0), ale trhliny velkých délek 

a sklonů se stáčí ke středu (KII < 0), Obr. 38d.  

Dále lze udělat ještě jeden důleţitý závěr a to tento: 

Pro volné valení a kombinaci brzdění s různou orientací tečné sloţky vzhledem k trhlině 

nedochází ke stavu, kdy se trhlina bude stáčet pouze k obvodu kola.  

Dalším cílem práce bylo posoudit vliv chování trhliny pro případ obručového kola, kde je 

obruč nasazována na disk kola. Z kapitoly 5.3 lze vyvodit závěr, ţe uvaţovaná tloušťka 

obruče a hodnota její reprofilace nemají významný vliv na chování trhliny. Avšak trhlina 

je velice ovlivněna deformačním zatíţením ve formě přesahu, který je právě realizován 

s ohledem na tloušťku obruče. Ukázalo se, ţe trhlina situovaná v obruči se stává velice 

nebezpečnou, protoţe získané hodnoty ekvivalentního součinitele intenzity napětí jsou 

velmi vysoké, a to i s porovnáním trhliny za provozu v celistvém kole, viz kapitola 5.3. 

Pouze pro případy trhlin malých délek a mělkých úhlů lze prohlásit, ţe mají významný 

vliv, ale nejsou nebezpečné, tj. nepřekračují hodnotu KId jako delší trhliny, nebo trhliny 

pod většími úhly. Ale to platí pouze v případě, pokud neuvaţujme spolupůsobící vliv 

kontaktního zatěţovaní. 

Kombinace obou zatěţování je uvaţována v kapitole 7, kde jsou vyneseny hraniční křivky 

stability trhlin vůči hodnotě KId = 48 MPam1/2. Superpozicí obou účinků se významně 

sníţila plocha stability trhliny, tj. konfigurace délek a úhlů jednotlivých přímých trhlin, 

pro které platí stabilní chování. Mezní hodnota délky trhliny je přibliţně 20 mm (pro 

sklon 10 °) a mezní úhel je 30° (pro délku 2 mm) při proloţení exponenciální funkcí.  
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Druhá část práce se zabývá případem trhliny dlouhé 2 mm skloněné pod mělkým úhlem 

20°, tato geometrie trhliny je typická v ţelezničních kolech jak uvádí mnoho autorů, 

např. Bogdański a Zerbst. Je simulováno šíření trhliny pro různé provozní podmínky pro 

celistvé kolo a v případě kola obručového pouze pro případ volného valení, jelikoţ se 

trhlina bude vţdy šířit radiálním směrem, coţ je dokázáno v podkapitole 5.3.3. Pro 

všechny zde zmíněné případy bylo uvaţováno různé chování lomových ploch, za prvé 

takový případ kdy jsou lomové plochy dokonale hladké a oproti tomu případ, kdy je mezi 

lomovými plochami uvaţováno tření. Pro takto definovanou úlohu bylo simulováno šíření 

trhliny a výpočet její rychlosti závislé na Kth a také byla posouzena moţnost jejího 

koplanárního růstu. Z provedených analýz v kapitole 7 lze udělat tyto závěry: 

 

Pro případ volného valení – monoblokové kolo 

 Bez uvaţování tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost klesá  moţné zastavení 

- Je moţný koplanární růst trhliny 

 

 S uvaţováním tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří směrem k obvodu kola 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost roste  vydrolení 

- Je moţný koplanární růst trhliny 

 

Pro případ tečné sloţky ve směru trhliny – monoblokové kolo 

 Bez uvaţování tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost klesá  moţné zastavení 

- Je moţný koplanární růst trhliny 

 

 S uvaţováním tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost klesá  moţné zastavení 

- Je moţný koplanární růst trhliny 

 

Pro případ tečné sloţky proti směru trhliny – monoblokové kolo 

 Bez uvaţování tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří k obvodu kola 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost klesá  vydrolení materiálu 

- Není pravděpodobný koplanární růst trhliny 

 

 S uvaţováním tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost klesá  vydrolení materiálu 

- Není pravděpodobný koplanární růst trhliny 
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Všechny uvaţované provozní podmínky – obručové kolo  

 Bez uvaţování tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost roste  trhlina skrz obruč 

- Není pravděpodobný koplanární růst trhliny 

 

 S uvaţováním tření mezi lomovými plochami 

- Trhlina se šíří radiálním směrem 

- S rostoucí délkou trhliny její rychlost roste  trhlina skrz obruč 

- Není pravděpodobný koplanární růst trhliny 

 

Třetí a zároveň poslední část práce se zabývá vlivem teplotního pole vzniklého při 

intenzivním brzdění mezi kolem a kolejnicí. Při intenzivním brzdění vzniká teplotní pole 

s velmi strmým gradientem teplot. Maximální vyvinutá teplota dosahuje přibliţně  

920 °C. Toto je teplota, kdy nastávají fázové přeměny v oceli a po následném ochlazení se 

perlitická struktura mění na tvrdý, ale křehký martenzit. V práci je řešen případ takto 

zahřátého monoblokového kola bez uvaţování trhliny a s trhlinou, kde předmětem řešení 

je vliv reziduálních napětí.  

Reziduální napětí pro případ monoblokového kola bez trhliny dosahuje hodnot přibliţně 

500 MPa v případě nezatíţeného kola. 

Pro případ kola s trhlinou lze říci, ţe reziduální napětí nabývá podobných hodnot 

v dostatečné vzdálenosti od čela trhliny. Avšak pokud je v kole přítomný defekt typu 

trhlina, tak z hlediska posouzení je zajisté více důleţité znát vliv těchto napětí na jiţ 

přítomnou trhlinu. Jsou uvaţovány dva typy trhliny. První typ je takový, kdy 

předpokládáme trhlinu jako vodič tepla a v druhém případě jako tepelný izolant. Pro 

případ tečné sloţky ve směru a proti směru trhliny byly řešeny oba tyto případy – viz 

kapitola 8. Pro kaţdý případ trhliny – vodič/izolant byl v grafu na Obr. 78. byl vybrán 

nejvíc nepříznivý případ z hlediska velikosti hodnoty ekvivalentního součinitele intenzity 

napětí. A pro tento nepříznivý případ byla řešena reziduální napětí a jejich vliv na jiţ 

přítomnou trhlinu, jak lze vidět z Tab. 4 

Stav trhliny Keq [MPam1/2] Porovnání s provozem [%] 

Tepelný izolant 8.4 25  

Tepelný vodič 7.7 33 

Tab. 4 – Porovnání reziduálních součinitelů intenzity napětí  

Z uvedených hodnot v Tab. 4 plyne, ţe reziduální ekvivalentní součinitel intenzity napětí 

má významný vliv na chování únavové trhliny.  

V práci byl zkoumán vliv různých provozních podmínek na chování primární trhliny 

v ţelezničním kole. Z uvedených výsledků vyplývá, ţe provozní podmínky mají významný 

vliv na chování přítomného defektu typu trhlina.   
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PŘEHLED VYBRANÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK (DLE VÝSKYTU V TEXTU) 

 

 tangenciální napětí 

 úhel šíření trhliny  II mód 

KI,KII,KIII součinitel intenzity napětí pro mód I, II, III 

U energie napjatosti, přetvárná energie 

σxx, σyy, σzz normálová napětí 

σxy tečné napětí 

r vzdálenost od čela trhliny 

W hustota deformační energie 

V objem elementárního prvku 

S součinitel hustoty deformační energie 

 Poissonovo číslo 

E Youngův modul pruţnosti v tahu 

G Youngův modul pruţnosti ve smyku 

a11,a12,a22,a23 koeficienty pro součinitel hustoty def. energie 

 úhel šíření trhliny  III mód 

Keq ekvivalentní součinitel intenzity napětí  

IIK  střední hodnota součinitele intenzity napětí 

 zátěţný krok (poloha silového působení) 

,I IIK   součinitel intenzity napětí v přírůstku 

da infinitesimální přírůstek délky trhliny 

dN infinitesimální přírůstek počtu cyklů 

C,n materiálové konstanty pro Parisův zákon 

Kth prahová hodnota součinitele intenzity napětí 

KIC hodnota statické lomové houţevnatosti  

KId hodnota dynamické lomové houţevnatosti  

L délka trhliny 

β sklon trhliny 

N normálová sloţka silového působení 

T tečná sloţka silového působení 

 součinitel teplotní roztaţnosti 

t teplotní spád 

f součinitel smykového tření 
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biomechaniky 

- doktorské studium 

2007 – 2009   VUT Brno, FSI, Ústav Mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky  

 - obor Inţenýrská mechanika (navazující magisterské 

studium) 

2004 – 2007    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inţenýrství 

     - obecný bakalář 

2000 – 2004    Střední průmyslová škola strojnická, Chrudim  

 

PŘEDCHOZÍ PRAXE 

5 – současnost/2012  FEA student inţenýr v Honeywell s.r.o. (turbodmychadla) 

2 – 5/2012   Výpočtář v Sobriety s.r.o  

10 – 11/2011   Výpočtář ve firmě RIE s.r.o  

09/2010   Studie a analýza  mikrointendace u firmy APERTEC s.r.o., 

Brno             

07 – 09/2008   Výpočtář u firmy AV Engineering a.s., Chrudim 

08 – 09/2007   Konstruktér u firmy Tramontáţ, Chrudim 

07/2006   Strojní zámečník u firmy Engel Gematex, Sezemice 
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SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH 

2010 – 2011 Realizace výpočtového modelování lomového chování a 

zbytkové ţivotnosti povrchových vrstev ţelezničního kola s 

výskytem primárních trhlin 

(Dislokované pracoviště DFJP UPa v České Třebové) 

2009 – 2010 Lomová analýza střední části ţelezničního kola pro provozní 

podmínky 

(Dislokované pracoviště DFJP UPa v České Třebové) 

2008 – 2009 Analýza směru šíření trhlin v ţelezničním kole za provozních 

podmínek 

(Dislokované pracoviště DFJP UPa v České Třebové) 

 

KURZY 

leden 2012 – červen 2012    Jazykový kurz – anglický jazyk (JŠ Jílek) 

leden 2010 – březen 2010 Konverzace v anglickém jazyce (Royal School Brno) 

léto 2008  Školení v ProE a ProMechanice v rámci stáţe u AV 

Engineering 

2000 – 2003   Angličtina (První soukromá škola jazyků, Chrudim) 

 

 

 


