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ABSTRAKT 

Vysokolegovaná austenitická manganová ocel – Hadfieldova ocel – se díky své dobré 

otěruvzdornosti pracovního povrchu při zachování vysoké houževnatosti středové části využívá 

pro odlitky srdcovek. Srdcovky jsou nejvíce dynamicky zatěžovaný díl železničních výhybek. 

Díky nízké povrchové a podpovrchové tvrdosti dochází v prvních fázích od vložení do trati k 

plastické deformaci a rychlému opotřebení pojížděných ploch srdcovek. Jednou z možností, jak 

povrchovou a podpovrchovou tvrdost zvýšit a zajistit tak zlepšení rozměrové stability včetně 

navýšení životnosti srdcovek, je zpevnění jejich horních pojížděných ploch výbuchem. Tato 

technologie spočívá v detonaci trhaviny v bezprostřední blízkosti pojížděného povrchu srdcovky 

vyvolávající vysokotlakou rázovou vlnu extrémně krátkého trvání, jejíž průchod způsobí 

plastickou deformaci ve struktuře materiálu. Práce se zabývá analýzou vlivu zpevnění výbuchem 

na strukturu a vlastnosti Hadfieldovy oceli. Na vzorcích zpevněných výbuchem je měřena 

povrchová a podpovrchová tvrdost, provedena mikroskopická a rentgenostrukturní analýza, včetně 

TEM analýzy transmisním elektronovým mikroskopem. Součástí práce je také experimentální 

testování charakteristik včetně vyhodnocení výsledků kontaktně – únavového zatížení vzorků 

Hadfieldovy oceli zpevněných výbuchem. V poslední části experimentů jsou uvedeny výsledky 

dlouhodobého sledování vlastností, povrchové tvrdosti a opotřebení pojížděných ploch srdcovky 

zpevněné výbuchem a vložené do železniční sítě v ČR. 

 

SUMMARY 

The high alloyed austenitic manganese steel, the Hadfield steel, thanks to its good wear 

resistance of the work surface and maintaining the high toughness of the internal material in the 

same time, is successfully applied for casted crossings. The crossings are the most dynamic 

stressed components in the railway turnouts. Thanks to low surface and sub-surface hardness the 

occurrence of plastic deformation and the progressive wear of the crossing running surfaces can 

be found since the initial stages of the crossing operational life. One possibility how to increase 

the surface and the sub-surface hardness and this way improve the dimensional stability and the 

crossing lifetime as well is to apply the explosive hardening of the crossing running surfaces. The 

technology mentioned above means the application of the explosives in the imminent nearness to 

the running surface of the crossing, when the high pressure wave acting within the extremely short 

period actuates the plastic deformation of the material structure. The work deals with analysis of 

influence of explosive hardening on the structure and characteristic of Hadfield steel. The 

explosive hardened samples have the surface and the sub-surface hardness checked and the 

microscopic analysis and X – ray diffraction is applied, including the TEM analysis as well carried 

out by the transmission electronic microscope. The characteristics experimental testing including 

outcomes from assessment of the contact – fatigue load of the explosive hardened Hadfield steel 

samples are the part of the work as well. As an experiment final part the outcomes of the long –

term validation, the surface hardness and wear of the crossing running surfaces of the explosive 

hardened crossing already installed into the Czech Republic railway track are introduced as well.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Hadfieldova ocel, zpevňování výbuchem, železniční srdcovka, tvrdost, 

strukturní analýza, dislokace, opotřebení 

KEYWORDS: Hadfield steel, explosive hardening, railway crossing, hardness, structural 

analysis, dislocation, wear
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1 ÚVOD 

Austenitická manganová ocel, patentovaná r. 1883 R.A. Hadfieldem, má některé specifické 

vlastnosti, pro které je nenahraditelná. V technické praxi se využívá její schopnosti zpevňovat, 

pokud působí na povrch dostatečně velké tlaky nebo rázy. Vysoká tvrdost povrchových vrstev zvýší 

odolnost proti abrazivnímu opotřebení, protože si však středová oblast zachovává dobrou 

houževnatost, snášejí součástky vysoké rázové namáhání [1]. Vlivem schopnosti deformačního 

zpevnění při tlakovém a rázovém zatížení se tato ocel používá mimo jiné pro odlitky srdcovek 

železničních výhybek, kde povrchová tvrdost narůstá v provozu až na hodnoty 550 BHN (Brinell 

hardness number). Kvůli nízké mezi kluzu ale dochází k plastické deformaci materiálu a tím i 

rychlým opotřebením v těchto kritických oblastech, jenž vede k nutnosti opravných navařování či 

dokonce k nutnosti výměny srdcovky. Jednou z možností, jak zpomalit výrazné opotřebení srdcovky 

v prvních fázích jejího provozu v trati, a tím zvýšit její životní cyklus, je zpevnění tohoto odlitku 

před jeho vložením do trati. Jako náhrada za zpevňování vyvolané tlučením či tlačením na povrch 

součásti je v současné době používáno zpevňování výbuchem, jenž spočívá v detonaci trhaviny 

v bezprostřední blízkosti povrchu zpevňovaného kovu vyvolávající vysokotlakou rázovou vlnu 

extrémně krátkého trvání, jejíž průchod způsobí plastickou deformaci ve struktuře materiálu [2], [3]. 

Tato práce popisuje Hadfieldovu ocel, především pak analyzuje procesy probíhající při 

zpevňování výbuchem povrchových a podpovrchových vrstev srdcovek vyrobených z Hadfieldovy 

oceli s použitím rentgenostrukturní a mikroskopické analýzy, měření tvrdosti, mikro tvrdosti, 

dokumentuje změny ve struktuře včetně makro deformací vzniklých vlivem zpevnění výbuchem. 

Práce dále obsahuje studium experimentálního porovnání vlastností a opotřebení vzorků 

zpevněných a nezpevněných výbuchem a dále porovnání vývoje povrchové a podpovrchové tvrdosti 

při použití více typů plastických trhavin včetně jejich vzájemné kombinace. V experimentech je také 

zahrnuto pozorování srdcovky zpevněné výbuchem, která byla vložena do železniční sítě - 

konkrétně vývoj její povrchové tvrdosti a analýzu opotřebení s porovnáním se srdcovkou, která 

zpevněna výbuchem nebyla. Tato disertační práce si klade za cíl detailněji popsat procesy vznikající 

se struktuře Hadfieldovy oceli při jejím zpevnění výbuchem a rovněž také analýzu vlivu zpevnění 

výbuchem na životnost železničních srdcovek. 
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1.1 VZNIK HADFIELDOVY OCELI 

V roce 1882 byla anglickým metalurgem Robertem Abbottem Hadfieldem (1858 Sheffield – 

1940 Surrey) vynalezená ocel s vysokým obsahem manganu a velmi zajímavými vlastnostmi. Jejímu 

objevení předcházelo Hadfieldovo hledání oceli s vysokou tvrdostí a zároveň dostatečnou 

houževnatostí. První pokusy byly založeny na přidání 3–4 % Mn do nízko uhlíkové oceli, což se 

projevilo vysokou tvrdostí, ale zároveň křehkostí oceli. Další testy již směřoval k 10–14 % Mn oceli. 

Po vhodném postupu tepelného zpracování dostal ocel s dostatečnou houževnatostí v kombinaci 

s pozoruhodnou odolností proti opotřebení a abrazi.  Kvůli vysokým nákladům na výrobu se 

Hadfieldova ocel začala vyrábět až po roce 1892. V tomto období se používala především na 

kolejové výhybky, důlní stroje a kola tramvajových vozidel. Její výrobu podnítil velký rozmach 

železnic. Až první světová válka poskytla nový druh využití tím, že došlo k zvětšení trhu s ocelí. 

Nové oblasti použití tvořily především pancéřové pláště vozidel a lodí, pásy tanků, helmy a různé 

druhy zbraní [4], [5]. 

Hadfield si nechal v patentovat tuto hypereutektoidní nemagnetickou ocel až v roce 1883 (britský 

patent č. 200), následoval americký patent č. 303150 a 303151 – r. 1884 [6], Hadfield nadále 

prováděl další testy ještě před tím, než publikoval svoje poznatky v roce 1888. Celkem vytvořil přes 

200 prací, které přednášel na turné doma v Anglii i v zahraničí [7] a [8]. 

1.2 VYUŽITÍ HADFIELDOVY OCELI V PRAXI 

Ve stavu po rozpouštěcím žíhání je tato ocel vhodná pro odlitky vystavené velkému opotřebení 

za současného působení silných dynamických rázů jako například: čelisti rypadel (pro manipulaci 

se štěrkem a kamením), zuby lžic bagrů, kužely a desky drtičů, fragmenty kladiv, lité články pásů 

traktorů a zemních stavebních a těžebních strojů, pancéřové desky pro mlýny, drtiče, granulátory, 

železniční srdcovky, vrtáky hloubkových olejových vrtů, rošty pro recyklaci automobilů, články 

pásů tanků, pancíře, neprůstřelné přilby, komponenty pro těžbu a zpracování dřeva aj. [5], [6], [9], 

[10], [11], [12], [13]. V disertační práci budou popisovány vlastnosti před a po zpevnění výbuchem 

srdcovek železničních výhybek. 

Ve stavu žíhaném pro vyšší tvrdost jsou odlitky vhodné pro součásti, u kterých se vyžaduje vyšší 

odolnost proti opotřebení s nižšími nároky na houževnatost jako například základové desky 

cementárenských mlýnů a podobně [9]. 

1.3 HLAVNÍ VÝROBCI SRDCOVEK Z HADFIELDOVY OCELI 

Mezi největší výrobce této oceli patří v České republice Slévárny Třinec, Vítkovické slévárny, 

ŽĎAS, Unex, Šmeral Brno, Královopolská slévárna, v minulosti také Přerovské strojírny. 

Železniční srdcovky z Hadfieldovy oceli vyrábí v ČR Slévárny Třinec, v Evropě např. BFM – Bari 

Fonderie Meridionali (Itálie), Amurio Ferrocarril y Equipos (Španělsko), JEZ Sistemas Ferroviarios 

(Španělsko), Outreau Technologies (Francie), VAE – Voesalpine Nortrack (USA), Materiel 

Ferroviaire d´Arbérats (Španělsko) a další. 
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2 VÝROBA, STRUKTURA A VLASTNOSTI HADFIELDOVY OCELI 

2.1 VÝROBA HADFIELDOVY OCELI 

Nejčastějším tavícím agregátem k výrobě Hadfieldovy oceli je elektrická oblouková pec (dále 

EOP) se zásaditou vyzdívkou. V EOP se vsázka taví elektrickým obloukem, který hoří mezi třemi 

grafitovými elektrodami a vsázkou. Při tavení dochází k přenosu tepla z obloukového výboje, který 

vzniká termoelektrickou emisí elektrod do vsázky pece v místě vzájemného dotyku elektrod nebo 

v místě dotyku elektrod se vsázkou, která se vlivem silného protékajícího elektrického proudu 

rozžhaví. Vsázka působí jako nulový vodič. Působením vysoké teploty plynů v okolí místa dotyku 

elektrický oblouk zůstává hořet i po vzájemném oddálení elektrod. Přitom teplota plynů v oblouku 

dosahuje 3000 až 4000 °C.  

Hadfieldova ocel je vysokolegovaná manganová ocel s obsahem manganu 11–14 %. Při jejím 

tavení vznikají oxidy manganu MnO, které jsou v žáru silně alkalické (zásadité) a reagují s oxidy 

křemíku obsaženými ve vyzdívkách a výduskách pánví. Hadfieldova ocel se tedy proto vyrábí pouze 

v zásaditých pecích. Dno a stěny (nístěj a vyzdívka) zásadité EOP jsou vyzděny tvárnicemi nebo 

bloky na bázi magnezitu (MgO), klenba (víko) elektrické obloukové pece je vyzděno ve slévárnách 

obvykle dinasovými tvárnicemi. Dinas je kyselý žáruvzdorný materiál na bázi SiO2 (stabilizovaný 

CaO), vyrobený pálením křemencových minerálů. Při odlévání Hadfieldovy oceli je možné použít 

pánev s kyselou vyzdívkou, ale pro výlevku se doporučuje volit zásaditý nebo amfoterní 

žáruvzdorný materiál [14] a [15]. Schéma metalurgické části obloukové pece je uvedeno na obr. 1. 

 

  1 – připojení pece k elektrické síti 

  2 – ramena držáků elektrod 

  3 – držák elektrod 

  4 – grafitové elektrody 

  5 – chladiče elektrod 

  6 – zařízení k pohybu elektrod 

  7 – prostor obloukové pec 

 

 

Obr. 1 Elektrická oblouková pec [14] 

2.1.1 Typy taveb Hadfieldovy oceli 

Dle volby typu vsázkových surovin se tavby dělí na:  

1) mateřské tavby – základní vsázku tvoří ocelový odpad (šrot), 

2) přetavby – základní vsázku tvoří vratný materiál z Hadfieldovy oceli a ocelový odpad. 

 

Přetavby jsou pro slévárnu zpravidla vždy ekonomicky výhodnější než mateřské tavby. Je však 

známo, že při používání vratného materiálu do vsázky se u Hadfieldovy oceli postupně obohacuje 

tavenina dusíkem a vodíkem, tzn. že Hadfieldova ocel přetavená v zásaditých EOP pecích má 

obvykle ve srovnání s mateřskými tavbami vyšší obsah vodíku a dusíku. Vodík zvyšuje u přetaveb 

12 % manganových ocelí, za jinak stejných podmínek, náchylnost k tvorbě bublin v tuhnoucích 
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odlitcích. Stálým přetavováním se v oceli zvyšuje také obsah dusíku, který se spolu s vodíkem 

rovněž podílí na tvorbě bublin. Vodík přechází do lázně z vlhkých přísad (vápno, feromangan) a 

z pecní atmosféry. Na rozhraní nadpecní atmosféry a kovu dochází k obohacování taveniny dusíkem 

a potom při tuhnutí (pod teplotou likvidu) může při překročení hranice rozpustnosti dusíku vést 

k tvorbě bublin. Dusík vedle bublin způsobuje také křehké lomy odlitků (lasturové lomy) [14], [16], 

[17], [18], [19], [20] a [21]. Obsahy dusíku a vodíku naměřené autory práce [20] v jednotlivých 

typech vsázkových surovin udává tab. 1. Materiál G–X 120Mn12 představuje Hadfieldovu ocel dle 

DIN 1.3401. 

Tab. 1 Průměrné obsahy kyslíku, dusíku a vodíku rozpuštěného v matrici oceli G–X 120Mn12 

[20] 

G–X 120 Mn12 

Vsázková 

surovina 

Obsah plynů 

O [ppm] N [ppm] H [ppm] 

nový materiál 38 110 9,2 

vrat 35 300 9,6 

2.1.2 Redukce množství vodíku a dusíku při tavbě Hadfieldovy oceli  

U přetaveb Hadfieldovy oceli je v případě nutnosti zpracovat velké množství vratného odpadu 

(vtoky, nálitky a jiný odpad z Hadfieldovy oceli) nejúčinnější způsob redukce množství vodíku a 

dusíku dmýcháním kyslíku s následným uhlíkovým varem, které probíhá v oxidačním údobí v peci. 

Průběhy oxidace Hadfieldovy oceli byly detailně pozorovány autory prací [14], [17], [19], [20], [22], 

[23], [24] a [25]. Při dmýchání kyslíku do lázně Hadfieldovy oceli je uhlíkový var řízen reakcemi 

dle [17]: 

     

        )2(

)1(

COMnCMnO

MnOOMn




 

[Mn] – mangan obsažený v tavenině 

[O] – dmýchaný kyslík 

{CO} – bubliny oxidu uhelnatého  

Kyslík dmýchaný do lázně se slučuje při ústí dmýchací trubky s manganem a vznikající oxid 

manganatý – rovnice (1) – přechází částečně do strusky a částečně do pecní atmosféry. Po nasycení 

strusky oxidem manganatým začíná probíhat jeho redukce uhlíkem podle vztahu (2). Vlivem 

nenulové koncentrace (aktivity) vodíku a dusíku v oceli difunduje vodík a dusík do bublin oxidu 

uhelnatého, které prostupují taveninou. Aktivita vodíku a dusíku v oceli postupně klesá, což je 

doprovázeno růstem parciální tlaku vodíku a dusíku v bublinách CO. Poslední fází je vyplouvání 

bubliny CO do nadpecní atmosféry – což se projeví bouřlivou reakcí na hladině taveniny – 

uhlíkovým varem. Pro správný průběh uhlíkového varu se doporučuje začít dmýchat kyslík při 

teplotě 1550–1600 °C a oxidovat min. 0,3 % uhlíku s oduhličovací rychlostí cca 0,4–0,5 % C/hod. 

Snížení obsahu dusíku v průběhu uhlíkového varu je mnohem nižší než odstranění vodíku, což je 

dáno zejména nižší pohyblivostí (difuzivitou) dusíku v tavenině. Během oxidace se kromě uhlíku 

sníží také obsah manganu o 1 až 2 %, ale oxiduje se rovněž křemík a chrom – tzn. prvky s vyšší 

afinitou ke kyslíku než k uhlíku. Podmínkou odlitků bez bublin je koncentrace vodíku ve vyrobené 

oceli 8 hm. ppm a limit dusíku 400 hm. ppm [14], [19], [20], [22], [23], [24], [25] a [26]. Určitou 

alternativou, respektive zlepšení procesu odplynění taveniny je dmýchání argonu do dna pánve [27]. 
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2.2 STRUKTURA HADFIELDOVY OCELI 

Při obvyklých podmínkách ochlazování ve slévárenské formě vysoký obsah manganu společně 

s uhlíkem značně sníží kritickou rychlost ochlazování a posouvá teplotu martenzitu Ms pod 0 °C, 

dle [28] a [29] je teplota Ms u Hadfieldovy oceli pod teplotou tekutého dusíku, konkrétně                   

Ms = –196 °C. Z toho důvodu je po zchladnutí odlitku struktura tvořena austenitem (γFe, fcc mřížka) 

a karbidy – podvojným cementitem (FeMn)3C, které jsou vyloučeny na hranicích austenitických 

zrn. Tyto karbidy vznikají za podmínky překročení hranice 1 % C v odlitku, snižují houževnatost a 

způsobují ve stavu po odlití křehkost oceli. Karbidy se mohou ve struktuře objevit i v průběhu 

provozu součásti v případě, že je součást ohřívána nad teplotu 275 °C [30].  

Homogenní nemagnetické austenitické struktury a požadovaných mechanických vlastností lze 

dosáhnout tepelným zpracováním, nejčastěji rozpouštěcím žíháním [1], [12]. Řez termárním 

rovnovážným diagramem soustavy Fe–Mn–C při obsahu 13 % manganu a 1,2 % uhlíku je na          

obr. 2, obr. 3, a dále v [31]. 

 
Obr. 2 Řez termárním rovnovážným diagramem Fe–Mn–C pro 13 % Mn [12] 

 
Obr. 3 Vertikální řez diagramem Fe–C–Mn při 13 % manganu [32] 
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2.2.1 Tepelné zpracování Hadfieldovy oceli 

Po zchladnutí odlitku ve formě je struktura Hadfieldovy oceli tvořena austenitem a 

hypereutektoidními karbidy (FeMn3)C vyloučenými na hranicích austenitických zrn. Ocel je v tomto 

stavu tvrdá, ale poměrně křehká [12] a [33], nevhodná pro běžné použití. S rostoucí tloušťkou stěny 

se rychlost ochlazování ve formě snižuje. Tato nízká rychlost ochlazování způsobuje precipitaci 

karbidů. Mez pevnosti v tahu je u Hadfieldovy oceli ve stavu po odlití pouze Rm = 345–500 MPa, 

tažnost je max. A = max. 1 % [6]. Odstranění křehkosti je dosaženo tepelným zpracováním, mezi 

nejčastější metodu tepelného zpracování Hadfieldovy oceli patří rozpouštěcí žíhání. Další, méně 

používaný způsob detailně popsaný v [12] a [34], je žíhání na dosažení vyšší tvrdosti. Zdroj [33] 

hovoří také o možnosti náhrady rozpouštěcího žíhání metodou modifikace taveniny hořčíkem pro 

odlitky s nižším a středním namáháním. 

Rozpouštěcím žíháním lze dosáhnout homogenní austenitické struktury. K tomu je nutný ohřev 

nad křivku změny rozpustnosti uhlíku v austenitu. Díky malé tepelné vodivosti a velké tepelné 

roztažnosti manganové oceli je nutné ohřívat pozvolna, přibližně 30 až 60 °C/h. Austenitizační 

teplotu lze určit z řezu rovnovážného diagramu Fe–Mn–C pro 13 % Mn – obr. 2 a obr. 3. Tato teplota 

závisí na obsahu uhlíku a je v rozmezí 950 až 1050 °C. Vyšší teploty vyvolávají hrubnutí zrna. 

Bezprostředně po tomto ohřevu, který způsobí rozpuštění karbidů v austenitu, následuje rychlé 

ochlazení do vody, aby se potlačilo zpětné vyloučení karbidů. V opačném případě hrozí pokles 

vrubové houževnatosti. Nejlepších výsledků je dosaženo při ochlazování v nádržích s vnitřní 

cirkulací vody, časová prodleva od vyjmutí odlitku z pece do vodní lázně by neměla být větší než 3 

minuty. Tenkostěnné odlitky by bylo možno z austenitizační teploty ochlazovat na vzduchu, hrozí 

však nebezpečí, že se při mírnějších rychlostech ochlazování mohou znovu vyloučit z austenitu 

karbidy [12], [35] a [36]. Podrobněji se parametry rozpouštěcího žíhání, ochlazování ve vodě a 

pozorováním struktury před a po tepelném zpracování Hadfieldovy oceli zabývali autoři [1], [6], 

[36], [37], [38], [39] a [40]. 

Diagram rozpouštěcího žíhání Hadfieldovy oceli publikovaný autorem práce [28] je na obr. 4. 

Struktura před tepelným zpracováním (austenit s karbidy vyloučenými na hranicích zrn, které snižují 

houževnatost) je na obr. 5. Po rozpouštěcím žíhání (struktura homogenní austenit) – obr. 6. Další 

snímky struktury Hadfieldovy oceli před a po rozpouštěcím žíhání jsou uvedeny v práci [41]. 

 
Obr. 4 Digram tepelného zpracování (rozpouštěcího žíhání) Hadfieldovy oceli [28] 
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Obr. 5 Struktura HO v litém stavu – vzorek odebrán ze zkušební tyče přilité k srdcovce, zv.100× 

 
Obr. 6 Hadfieldova ocel ve stavu po rozpouštěcím žíhání – vzorek odebrán ze zkušební tyče přilité 

k srdcovce, zvětšení 100× 

Práce autorů [6], [32] zaznamenaly pokles obsahu uhlíku a manganu v povrchových vrstvách 

tepelně zpracovaných dílů z Hadfieldovy oceli, a to až do hloubky cca 3 mm pod povrchem součásti 

– tato vrstva je částečně magnetická a vykazuje vyšší tvrdost, což dokladuje obr. 7. Magnetická 

vrstva byla ověřena také na hrubých odlitcích srdcovek železničních výhybek. Toto nepředstavuje 

větší problém, protože se tato vrstva v případě odlitků železničních srdcovek obrábí.  

 
Obr. 7 Zvýšená tvrdost v oduhličené vrstvě vzorku z Hadfieldovy oceli [32] 
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2.2.2 Chemické složení Hadfieldovy oceli 

Chemické složení Hadfieldovy oceli zůstalo od jejího patentování v podstatě beze změny. Dále 

vzniklo mnoho dalších různých variací na původní Hadfieldovu ocel, ale jen málo z nich bylo přijato 

jako výrazné zlepšení. Tyto variace obvykle zahrnují změny v obsahu manganu, uhlíku, nebo dalších 

legujících prvků jako je chrom, molybden, nikl, vanad, titan a bismut [30]. Mezi hlavní legující 

prvky patří tedy 1,0 až 1,5 % uhlíku, 11,5 až 14,5 % manganu, max. 1,0 % křemíku, max. 0,1 % 

fosforu. Některé oceli mají přísadu 0,7 až 1,2 % chromu [1] a [35]. Pro chemické složení odlitků 

srdcovek železničních výhybek vyrobených z Hadfieldovy oceli platí mezinárodní standardy a 

normy, v Evropské Unii norma EN 15689, dříve kodex UIC 866V, a další dle státu instalace 

srdcovky – tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení Hadfieldovy oceli dle různých norem a předpisů [1], [14], [35], [42], 

[43], [44], [45] a [46] 

Norma Značka 
Chemické složení v hmotnostních % 

C Mn Si max. P max. S max. Cr Mo Ni Cu V Al 

ČSN 

STN 
422920 1,10-1,50 

12,0-

14,0 
0,70 0,10 0,050       

ČSN 

STN 
422921 1,10-1,50 

12,0-

14,0 
0,70 0,10 0,050 

0,70-

1,20 
     

 17618 1,10-1,40 
11,0-

13,0 
1,00 0,10 0,040       

DIN 1.3401 
G-X 120Mn12 

1,10-1,30 
12,0-

13,0 

0,30-

0,70 
0,10 0,040 1,5      

DIN 1.3407 1,20-1,30 
12,0-

13,0 

0,30-

0,70 
   

1,9-

2,1 
    

A
S

T
M

 A
 1

2
8

 

grade A 1.05-1.35 
min. 

11,0 
1,00 0,07        

grade B-1 0.9-1.05 
11.5-

14.0 
1.00 0.07        

grade B-2 1.05-1.2 
11.5-

14.0 
1,00 0,07        

grade B-3 1.12-1.28 
11.5-

14.0 
1,00 0,07        

grade B-4 1.2-1.35 
11.5-

14.0 
1,00 0,07        

grade C 1.05-1.35 
11.5-

14.0 
1,00 0,07  

1.5-

2.5 
     

grade D 0.7-1.3 
11.5-

14.0 
1,00 0,07    

3.0-

4.0 
   

grade E-1 0.7-1.3 
11.5-

14.0 
1,00 0,07   

0.9-

1.2 
    

grade E-2 1.05-1.45 
11.5-

14.0 
1,00 0,07   

1.8-

2.1 
    

Norma, předpis Předepsané chemické složení pro odlitky srdcovek z Hadfieldovy oceli  

EN 15689 

EU 
0,95-1,30 

11,5-

14,0 
0,65 0,05 0,03 

max. 

0,5 

max. 

0,75 

max. 

1,75 

max. 

0,3 
 

max. 

0,045 

UIC 866V 0,95-1,30 
11,5-

14,0 
0,65 0,04 0,03       

ETA 03-03 
Austrálie 

1,05-1,15 
11,5-

14,0 
0,65 0,03 0,03 

max. 

0,5 

max. 

0,5 
  

max. 

0,5 
 

AREMA 100-08 

USA 
1,0-1,3 

min. 

12,0 
1,00 0,07        

IRS: T 29-2000 

Indie 
1,0-1,4 

11,0-

14,0 
0,5 0,06 0,03       
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2.3 VLASTNOSTI HADFIELDOVY OCELI 

Hadfieldova ocel, díky své austenitické struktuře nemagnetická, má jednu důležitou vlastnost, a 

to je její schopnost zpevňovat za dostatečně vysokého tlaku nebo rázu. Zpevnění pracovního 

povrchu vede ke zvýšení povrchové a podpovrchové tvrdosti součásti, která zapříčiní zvýšení 

odolnosti proti opotřebení [1]. 

2.3.1 Mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli 

Po dokonalém rozpouštěcím žíhání disponuje Hadfieldova ocel velmi dobrými mechanickými 

vlastnostmi. Měření tvrdosti této oceli je obtížné, protože za působení tlaku tvrdoměru matrice 

zpevňuje. Tvrdost povrchových vrstev se pohybuje okolo 200 HB, po deformačním zpevnění lze na 

povrchu naměřit tvrdost 450–500 HB [47]. Vrubová houževnatost KCU se u Hadfieldovy oceli 

pohybuje okolo 260 Jcm-2, za záporných teplot však zůstává mimořádně vysoká. Mez pevnosti 

v tahu Rm je přibližně 850 MPa při 20 °C. Mez kluzu se pohybuje okolo 380 MPa, při snížení teploty 

pod 0 °C se mírně zvyšuje. Podobně se také mění pevnost v tahu a ohybu [1], [4], [12], [28]. 

Výsledky tahové zkoušky Hadfieldovy oceli po rozpouštěcím žíhání je na obr. 8. Tahové zkoušky 

Hadfieldovy oceli při různých parametrech zatěžování jsou uvedeny v pracích [48], [49], [50], [51], 

[52] a [53] a rovněž v publikaci [13], kde byly měřeny mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli 

využívané pro výroby neprůstřelných přileb v závislosti na proměnlivých parametrech zatěžování a 

teplotách zkušebních vzorků. Práce [53] uvádí výsledky tahových zkoušek při různých parametrech 

zatěžování, vzorky byly získány ze srdcovky z Hadfieldovy oceli vytěžené ze železniční sítě.  

Na obr. 9a,b je autory práce [54] naměřený vliv dosažené tvrdosti na mezi kluzu a vrubové 

houževnatosti, vzorky byly zpevněny výbuchem. Z obr. 10 a obr. 11 je patrné, že Hadfieldova ocel 

má velice dobré mechanické vlastnosti i za záporných teplot. Tato skutečnost byla potvrzena také 

prostřednictvím [55], kde autoři ověřovali na zkušebních vzorcích mechanické vlastnosti oceli 

v závislosti na teplotě. Zúžení se při tahové zkoušce před lomem vůbec neobjevovalo. Při –196 °C 

tažnost klesá na hodnotu 7 %.       

 
Obr. 8 Tahový diagram vzorku odebraného ze srdcovky [56] 
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Obr. 9 Závislost tvrdosti Hadfieldovy oceli na mezi kluzu (a) a vrubové houževnatosti (b), vzorky 

zpevněny výbuchem [54] 

 
Obr. 10 Vliv záporných teplot na mechanické vlastnosti austentické manganové oceli  

Rp0,2..mez kluzu, RFR..napětí při přetržení, ΨFR..zúžení při přetržení, εmax..tažnost při přetržení [1] 

 
Obr. 11 Křivky napětí – deformace Hadfieldovy oceli za různých teplot [55] 



18 

 

Mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli před deformačním zpevněním publikovali například 

autoři prací [1], [4], [12], [28], [31], [49], [57], [58], [59] a [60]. V tab. 3 jsou výsledky 

mechanických vlastností naměřených při zkouškách provedených v rámci této disertační práce. 

Vzorky vyřezány ze srdcovky o chemickém složení (hm. %) 1,11 % C, 13 % Mn, 0,48 % Si,         

0,034 % P,  0,007 % S. 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti vzorků vyřezaných ze srdcovky z Hadfieldovy oceli 

Teplota  

[°C] 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

HBW 

2,5/187,5 

KV 

[J] 

20 849 368 58 40,7 200 153 

60 858 367 55,4 42,2 – – 

100 – – – – – 155 

2.3.2 Vliv obsahu prvků na vlastnosti oceli 

Uhlík 

Obsah uhlíku se volí podle požadované odolnosti proti opotřebení a sklonu odlitků k trhlinám. 

Při zvyšování obsahu uhlíku odolnost proti abrazivnímu opotřebení stoupá. Oceli s vyšším obsahem 

uhlíku mají naopak větší sklon k trhlinám, protože se vylučuje při chladnutí na hranicích zrn větší 

množství karbidů. U složitých resp. silnostěnných odlitků se proto doporučuje snížit obsah uhlíku 

na spodní hranici povoleného obsahu nebo přidat menší množství titanu, který zjemňuje zrno [35]. 

Na obr. 12 lze odečíst teploty Acm pro oceli s 13 % Mn, obsahující 0,6–1,4 % uhlíku. 

 
Obr. 12 Rozpustnost uhlíku v ocelích s 13 % Mn [35] 

Mangan 

Obsah manganu se u Hadfieldovy oceli pohybuje mezi 11 až 14 %. Při tomto obsahu nemá 

mangan vliv na odolnost proti opotřebení, zlepšuje však plastické vlastnosti. Mangan i uhlík 

přispívají k efektu stabilizace austenitu zadržováním transformace oceli na martenzit. Zvyšuje–li se 

obsah manganu, musí se zároveň přibližně zvyšovat obsah uhlíku tak, aby byl poměr Mn : C = 10. 

Mangan reaguje s uhlíkem za vzniku karbidu manganu Mn3C, který má podobné vlastnosti jako 

cementit Fe3C, tedy zvyšuje tvrdost a pevnost, ale s negativním vlivem na houževnatost oceli [1], 

[12], [35] a [37]. Změna teploty Ms v závislosti na obsahu uhlíku a manganu, včetně vlivu uhlíku a 

manganu na mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli byly podrobně popsány v [35]. 
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Chrom 

Přídavkem chromu do austenitické manganové oceli v rozmezí cca 1,30 % se zvýší mez kluzu 

asi o 11 %. Při zvyšujícím se obsahu chromu zároveň klesá vrubová houževnatost – obr. 13. Autoři 

prací [4], [9] a [61] ověřili zkouškami padajícím závažím na zkušebních tyčích přilitých 

k železničním srdcovkám skutečnost, že se zvyšujícím se obsahem chromu se snižují plastické 

vlastnosti Hadfieldovy oceli, konkrétně se zvyšuje náchylnost oceli ke vzniku trhlin při zatížení. 

Plastické vlastnosti snižují karbidy chromu, které se zcela rozpustí v austenitu až za teploty           

1150 °C. 

 
Obr. 13 Vliv hliníku, chromu a křemíku na vrubovou houževnatost Hadfieldovy oceli [1] 

Titan 

Čistý titan je 1,8× lehčí než železo, jeho tavící teplota je 1727 °C [37]. Ke zjemnění zrna se někdy 

přidává malé množství titanu ve formě FeTiMn. Obsah titanu nemá být vyšší než 0,05 %, protože 

při vyšším obsahu klesá vrubová houževnatost. Při legování ocelí titanem se zvyšuje současně obsah 

hliníku, protože ferotitany obsahují až 8 % hliníku [1]. Vlivem titanu na vlastnosti Hadfieldovy oceli 

se rovněž podrobně zabývaly práce [62] a [63]. 

V práci [64] autoři měřili velikost austenitického zrna a mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli 

třech různých taveb s proměnlivým obsahem titanu a vanadu – tab. 4. V těchto experimentech došlo 

k výraznému zjemnění austenitického zrna přísadou 0,05 % Ti. Přidání  0,1 % Ti se již na zjemnění 

zrna příliš neprojevilo. Přísada titanu se také projevila na zvýšení meze kluzu a pevnosti v tahu – 

obr. 14 a nárůstem tvrdosti o 10 %. Nárůst meze kluzu vlivem přísady titanu byl pozorován také v 

[65]. 

Tab. 4 Chemické složení zkušebních taveb v hmotnostních % [64] 

 No. C Si Mn P S Cr Mo Ti V 

Standard Hadfield 1 1,25 0,52 12,32 0,041 0,004 0,21 0,009 – – 

0,05 % Ti 2 1,26 0,52 12,5 0,045 0,003 0,28 0,008 0,05 – 

0,1 % Ti 3 1,26 0,55 12,2 0,047 0,003 0,24 0,009 0,1 0,03 
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Obr. 14 Vliv titanu na velikost austenitického zrna a mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli [64]   

Vlivem obsahu křemíku, fosforu, síry, niklu, vanadu, mědi a bismutu na mechanické vlastnosti 

Hadfieldovy oceli se podrobně zabývají například práce [1], [4], [9], [14], [31], [35], [61], [66], [67], 

[68] a [69]. Autoři práce [65] publikovali výsledky měření vlivu fosforu na mechanické vlastnosti 

Hadfieldovy oceli – obr. 15. 

 
Obr. 15 Vliv obsahu fosforu na mechanické vlastnosti vysoce manganových ocelí dle [65] 

2.3.3 Vliv velikosti austenitického zrna na vlastnosti Hadfieldovy oceli 

Vysoká licí teplota způsobuje zejména u masivních odlitků hrubé licí zrno v odlité oceli. Ocel při 

dalším chladnutí neprochází v tuhém stavu fázovou přeměnou, a proto není možné licí zrno zjemnit. 

Velikost austenitického zrna je závislá především na primární krystalizaci, tj. způsob tavení, 

odlévání a rychlost chladnutí. Dalším tepelným zpracováním je prakticky nemožné dosáhnout 

zjemnění zrna, naopak při překročení správné austenitizační teploty je nebezpečí jeho zhrubnutí. 

U odlitků menších rozměrů s relativně menší tloušťkou stěny se v důsledku vyšší rychlosti 

ochlazování ve formě dosáhne snáze jemnozrnné austenitické struktury. U těchto odlitků je také 

rozsah chemické nehomogenity austenitu menší. U odlitků silnostěnných se pro ovlivnění velikosti 
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zrna užívá přísad – titan, cer, niob nebo vanad. Tyto přísady zvyšují počet krystalizačních zárodků 

austenitu. Je–li počet zárodků ovlivněný přísadou dostatečně velký, pak růst sloupkovitých krystalů 

austenitu je brzděn a struktura odlitků tvoří jemná jednoosá zrna [1] a [14].  

Vliv velikosti zrna na mechanické vlastnosti materiálu nezávisle na sobě ověřili již v roce 1951 

Hall a Petch [28], přičemž tuto závislost vyjádřili vztahem:  

)3(][Re 2/1

0)( MPadKRd

  

Kde: 

Re(d) – mez pevnosti 

R0 – třecí napětí, napětí potřebné pro pohyb dislokací 

K – konstanta materiálu, kotvící napětí [MPa.m-1/2] 

d –  průměr zrna 

Jak je možno vidět na obr. 16, zmenšováním průměru zrna pevnost materiálu roste 

hyperbolickým řádem. 

 
Obr. 16 Závislost Rm na velikosti zrna [28] 

Velikost austenitického zrna Hadfieldovy oceli lze dle [1], [14] a [70] zmenšit: 

- snížením licí teploty, licí teplota závisí na tloušťce stěn a komplikovanosti tvaru odlitku, 

u většiny odlitků je licí teplota nastavena na méně než 1470 °C. 

- přísadou titanu, do koncentrace 0,05 %, je významné pouze při odlévání odlitků s větší 

tloušťkou stěny, nebo pokud je nutno odlévat komplikované odlitky za vyšší licí teploty. 

- obdobný vliv jako titan má i cer, niob nebo vanad. Tyto přísady, jež tvoří s uhlíkem karbidy 

s vysokou teplotou tání, mohou příznivě ovlivnit počet krystalizačních zárodků v průběhu 

tuhnutí oceli. Částice karbidů také brání růstu zrna austenitu při rozpouštěcím žíhání odlitků. 

 

Vliv rychlosti chladnutí na výslednou velikost a tvar austenitického zrna ukazuje obr. 17. Vzorky 

byly vyřezány z koncových partií jedné srdcovky z Hadfieldovy oceli o chemickém složení 1,0 % 

C, 12,7 % Mn, 0,53 % Si. Vzorek K1 byl odebrán z místa, kde byla umístěna vtoková soustava, 

vzorek K3 byl odebraný z konce srdcovky odvrácené od vtokové soustavy. Ochlazování vzorku K1 
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tedy probíhalo pomaleji než vzorku K3, což se projevilo výrazným rozdílem velikosti austenitického 

zrna a také rozložením dendritů ve struktuře. 

    
Obr. 17 Proměnná velikost austenitického zrna Hadfieldovy oceli, oba vzorky odebrány z jedné 

srdcovky [56] 

2.3.4 Fyzikální vlastnosti Hadfieldovy oceli 

Neexistuje příliš literárních zdrojů popisujícím fyzikální vlastnosti Hadfieldovy oceli. Díky své 

austenitické struktuře a permeabilitě μr = 1,03 je tato ocel nemagnetická, což nedovoluje manipulaci 

pomocí magnetů, například při zavážení pecí ve slévárnách používajících jako vsázkovou surovinu 

vratný materiál z Hadfieldovy oceli [71]. Charakteristiky teplotní roztažnosti austenitických 

manganových ocelí jsou shodné s ostatními austenitickými materiály. Délková roztažnost po zahřátí 

je asi 1,5× větší než u feritických ocelí. Koeficient délkové teplotní roztažnosti je při pokojové 

teplotě 18×10-6 (°C-1) [35]. V průběhu tuhnutí odlitků ve formě po odlití dochází s poklesem teploty 

ke smršťování odlitků. U manganových ocelí je lineární smrštění cca 2,6–3,0 % (při chladnutí 

odlitku ve formě). Takto vysoké smršťování způsobuje u tvarově složitých odlitků vznik příčných 

trhlin vlivem vysokého pnutí odlitku. Jedno z účinných řešení pro zamezení těchto trhlin je odlévání 

z nízkých teplot [72]. Hadfieldova ocel není odolná proti korozi, určitou alternativu k Hadfieldově 

oceli při zachování dobré otěruvzdornosti a současně korozivzdornosti publikovali autoři článku 

[49]. Fyzikální vlastnosti Hadfieldovy oceli jsou uvedeny v tab. 5. 

Tab. 5 Fyzikální vlastnosti Hadfieldovy oceli [35] a [71] 
Objemové  

smrštění 

[%] 

Délkové  

smrštění 

[%] 

Koeficient délkové 

teplotní roztažnosti 

20 °C [°C–1] 

Tepelná 

vodivost 0–50°C 

[W/mK] 

Elektrický odpor 

0–50 °C 

[nΩ.m] 

Magnetická 

permeabilita μr 

[–] 

9 2,65–3,0 18 × 10–6 13,2–14,0 6,65–7,11 1,03 

2.3.5 Deformační zpevnění Hadfieldovy oceli 

Jednou z nejdůležitějších vlastností této oceli je její schopnost zpevňovat za dostatečně vysokého 

tlaku nebo rázu. Pokud je však namáhána pouze abrazivně, tj. bez tlaku a rázu, je její odolnost proti 

opotřebení nízká. Se zpevňováním povrchu je třeba počítat také při obrábění, které je proto velmi 

obtížné [1] a je třeba volit optimální řezné podmínky a břitové destičky [73] a [74].  

Deformační zpevnění Hadfieldovy oceli bylo intenzivně studováno od r. 1960 [55]. Od této doby 

vzniklo více názorových teorií vysvětlujících příčinu schopnosti deformačního zpevnění, jako je 
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například transformace austenitu na epsilon nebo alfa martenzit. Tato teorie je ale dle [1], [55], [75]  

a dle literární rešerše v práci [13] lichá z důvodu pouze malého množství epsilon martenzitu 

v plasticky deformované austenitické manganové oceli, méně než 1 objemové procento. Větší podíl 

těchto fází je přikládán spíše vlivu místního odmíšení uhlíku (0,6 %) a manganu (8 %) na povrchu 

součásti [76]. Přítomnost martenzitu ve vzorcích z Hadfieldovy oceli nepotvrdila rovněž 

rentgenostrukturní analýza v experimentu [77]. 

Plastická deformace Hadfieldovy oceli je způsobena pohybem soustavy dislokací, při kterém se 

tvoří nové vrstevné chyby a deformační dvojčata, schéma jejich vzniku jsou uvedeny v [51]. Vznik 

nových strukturních poruch je příčinou zvýšené tvrdosti v počátečním stadiu deformace. Při 

pokračující deformaci je zpevňování vyvoláno tím, že obě strukturní poruchy zabraňují pohybu 

soustavy dislokací, takže se jejich hustota zvyšuje. Současně se zvyšuje při vyšším stupni deformace 

hustota deformačních dvojčat, které svým nerovnoměrným uspořádáním znovu rozdělují matrici na 

stále menší oblasti. Deformační dvojčata sama o sobě ale nejsou příčinou tvrdosti deformované 

oceli. Vysoká schopnost deformačního zpevňování této oceli je možno také spojit s nízkou energií 

vrstevné chyby. Dle [13] je energie vrstevné chyby Hadfieldovy oceli 50 mJ/m2 za pokojové teploty, 

ve vzorcích v rámci této práce byly nalezeny deformační dvojčata, dislokační kluzové čáry i vrstevné 

chyby. Dle autorů [51] je energie vrstevné chyby Hadfieldovy oceli 23 mJ/m2. 

Při plastické deformaci vznikají nové dislokace, které ve své původní formě nemohou přejít přes 

deformační dvojčata. Musí proto vznikat tzv. interface dislokace, které se mohou pohybovat až za 

působení vyššího napětí. Čím jemnější je nové rozdělení matrice deformačními dvojčaty, tím větší 

je hustota těchto interface dislokací a tím větší musí být napětí, nutné pro plastickou deformaci. Při 

zpevňování působí také atomy uhlíku, které jsou přitahovány do míst s maximální koncentrací 

dislokací. V deformačně zpevněné vrstvě jsou tedy vrstevné chyby, deformační dvojčata a síť 

kluzových dislokací. Stupeň zpevnění závisí na celkovém množství a poměru těchto strukturních 

poruch. Vznik deformačních dvojčat je převážným mechanismem plastické deformace kovů 

s šesterečnou mřížkou těsně uspořádanou [1], [55], [75] a [78]. 

Struktura Hadfieldovy oceli (vzorky vyřezany ze srdcovky železniční výhybky) je rovněž 

zobrazena na obr. 19. 

    
Obr. 18 Struktura Hadfieldovy oceli před (a) a po (b) deformačním zpevnění [78] 

b 
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Obr. 19 Struktura Hadfieldovy oceli obsahující větší počet deformačních dvojčat (a), kluzové 

dislokační čáry vzniklé deformací povrchu při řezání vzorku (b) [56] 

Díky schopnosti deformačního zpevnění Hadfieldovy oceli při dostatečném rázovém a tlakovém 

zatížení je materiál schopen zvyšovat svoji povrchovou tvrdost, z původních cca 220 HV až na 900 

HV v závislosti na zatěžovacích podmínkách. Na srdcovkách železničních výhybek vyrobených 

z Hadfieldovy oceli je běžné naměřit povrchovou tvrdost okolo 500 HB [35]. Měřením povrchové 

a podpovrchové tvrdosti před a po deformačním zpevnění se z velké části zabývá tato disertační 

práce. 

 

3 ZPEVŇOVÁNÍ SRDCOVEK ŽELEZNIČNÍCH VÝHYBEK 

VÝBUCHEM  

3.1 SRDCOVKY – OBECNĚ 

Hadfieldova ocel se díky své schopnosti deformačního zpevňování pracovního povrchu při 

průjezdy náprav železničních vozidel a pro svou dostatečně vysokou houževnatost středové oblasti 

používá na odlitky srdcovek železničních výhybek.  

Železniční výhybka – obr. 20, umožňuje jízdu drážního vozidla v příslušném směru. Srdcovka – 

obr. 21, je speciální konstrukce, jenž umožňuje překřížení kolejnic a definitivní oddělení kolejí dvou 

různých směrů – hlavní a vedlejší větve výhybky, tzn. přejezd železničního dvojkolí z jednoho směru 

výhybky na druhý. Srdcovka je extrémně namáhána dynamickými rázy a také tlakovým a rázovým 

zatížením od náprav železničních vozidel, a je nejvíce dynamicky zatěžovanou komponentou 

výhybky. Srdcovku vloženou do železniční výhybky lze pozorovat na obr. 22. 

Deformační dvojče 

a b 
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Obr. 20 Železniční výhybka s vyznačením hlavních částí 

 
Obr. 21 Průjezd železničního dvojkolí přes srdcovku 

 
Obr. 22 Odlévaná monobloková srdcovka z Hadfieldovy oceli umístěná do železniční výhybky 
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Nejčastěji používaným typem je odlévaná monobloková srdcovka z Hadfieldovy oceli – obr. 23. 

Kromě Hadfieldovy oceli lze pro železniční srdcovky využít i jiné materiály, například speciální 

bainitické oceli a jiné [79], [80] a [81]. Typy srdcovek jsou přehledně uvedeny a roztříděny v [82], 

[83] a [84]. Přivaření srdcovky z Hadfieldovy oceli s přípojnými kolejnicemi z uhlíkové kolejnicové 

oceli se provádí pomocí odtavovacího stykového svařování s odtavením pomocí Cr – Ni mezikusu 

[85], [86] a [87]. Srdcovky z Hadfieldovy oceli lzes rovněž (v případě vzniku nadměrného 

opotřebení nebo vzniku vad na pojížděném povrchu) navařovat [88]. 

 
Obr. 23 Srdcovka – konstrukce monoblok s přivařenými přípojnými kolejnicemi [89] 

3.2 DŮVOD APLIKACE ZPEVNĚNÍ VÝBUCHEM NA SRDCOVKU 

Srdcovka vyrobená z Hadfieldovy oceli má běžně po jejím obrobení povrchovou tvrdost 180–

220 HB. Průjezdy železničních kol narůstá v srdcovce normálové a smykové napětí, a to až do 

hloubky 10 mm pod povrchem – obr. 24. Přitom deformační zpevnění srdcovky dosahuje v provozu 

pouze do hloubky kolem 5 mm [90] a [91], což dokladuje obr. 25. Z těchto důvodů dochází v prvních 

týdnech od vložení srdcovky do trati k výrazné plastické deformaci horních pojížděných ploch a tím 

i rychlým opotřebením v těchto kritických oblastech. Jednou z možností, jak zpomalit výrazné 

opotřebení srdcovky v prvních fázích jejího provozu v trati, a tím zvýšit její životnost, je zpevnění 

tohoto odlitku výbuchem před jeho vložením do trati.  

Tato technologie spočívá v detonaci trhaviny v bezprostřední blízkosti povrchu zpevňovaného 

kovu vyvolávající vysokotlakou rázovou vlnu (cca 17–28 GPa) extrémně krátkého trvání, jejíž 

průchod způsobí plastickou deformaci ve struktuře materiálu včetně zvýšení povrchové tvrdosti až 

na hodnoty 350 HB a podpovrchové tvrdosti, a to až do hloubky 15 mm a více (záleží na typu použité 

trhaviny). Dojde tedy ke zvýšení odolnosti horních pojížděných ploch srdcovky proti plastické 

deformaci a zpomalení jejich opotřebení, způsobeného rázy železničních vozidel. Sníží se tak 

nutnost častějších nezbytných oprav pojížděného povrchu srdcovek broušením či navařováním, 

které je časově dosti náročné, vyžaduje kvalifikovaný personál a v některých případech nutnost 

výluky koleje. Provádění těchto udržovacích prací je v době vzrůstajícího vlakového provozu v 

některých případech dosti komplikované (časově i logisticky) a zvyšuje náklady na provoz 

železniční infrastruktury [47], [90], [92] a [93]. 
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Obr. 24 Nárůst normálového a smykového napětí způsobený rázy železničních kol při průjezdu 

přes srdcovku vyrobenou z Hadfieldovy oceli [90] 

  
Obr. 25 Zvýšení podpovrchové tvrdosti srdcovky v trati – srdcovka nezpevněna výbuchem [91]  
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3.3 HISTORIE VZNIKU TECHNOLOGIE ZPEVŇOVÁNÍ VÝBUCHEM 

Technologie zpevnění manganové oceli výbuchem pomocí vysoce rychlostní rázové vlny byla 

vynalezena v USA, a patentována 1. 3. 1955 – patent č. US 2703297 A, vynálezce Norman A. 

MacLeod. Patent popisuje možnosti zpevňování výbuchem různých součástí z Hadfieldovy oceli. 

Největší přínos této technologie připisuje MacLeod tomu, že na rozdíl od běžného provozního 

zpevňování manganové oceli vyvolávající zvýšení tvrdosti na hodnoty 500 HB maximálně do 

hloubky 1,5 mm a tvrdosti 200 HB v hloubce větší, jenž se projevuje možností plastické deformace 

při namáhání materiálu, dokáže zpevnění výbuchem zvýšit tvrdost i do větší hloubky, maximální 

tvrdost na povrchu činí okolo 400 HB [2], [81] a [94].  

Poměrně brzy, konkrétně v roce 1956, byl v americké chemičce E. I. du Pont de Nemours and 

Company, ve spolupráci s Normanem A. MacLeodem, vyvinut nový typ plastické trhaviny jednotné 

tloušťky, kterou bylo možno jednoduše nařezat na požadovaný tvar a jíž bylo možné pokrýt povrch 

tvarově složitých součástí a připevnit ji k nim pomocí speciálního lepidla. Tato plastická trhavina 

byla v podstatě na bázi pentaerythritol tetranitrate (PENT), známá pod obchodním názvem 

DETASHEET. Společnost du Pont de Nemours and Company si dále nechala v USA i ve světě 

patentovat tuto trhavinu i trhaviny s rozdílným složením [2]. 

3.4 PRINCIP TECHNOLOGIE ZPEVŇOVÁNÍ VÝBUCHEM 

 Technologie zpevňování výbuchem spočívá v aplikaci tenké vrstvy brizantní výbušniny tloušťky 

2–4 mm na povrch součásti. Detonací výbušniny se vybudí rázová vlna o vysokém tlaku (17–28 

GPa) velmi krátkého trvání, detonační rychlost se pohybuje okolo 6900 až 8300 m.s1 (detonační 

rychlost závisí na použitém typu trhaviny). Procházející rázová vlna a odražené vlny vygenerují 

větší či menší množství defektů v krystalové mřížce kovu (pohyb dislokací, vznik deformačních 

dvojčat a kluzových dislokačních čar). Pevnost a tvrdost kovu zpracovávaného procházející rázovou 

vlnou se tímto způsobem zvyšuje bez větších makrodeformací. Materiál je navíc schopen si i přes 

značné zpevnění a zvýšení tvrdosti zachovat poměrně vysokou houževnatost [47].  

Jedná se o jednu z mála metod využití konstrukčních účinků výbušniny a získání materiálů s 

lepšími vlastnostmi, především s vyšší pevností a tvrdostí. Tato metoda se nejvíce rozšířila při 

zpevňování odlitků z Hadfieldovy oceli, případně u některých jiných kovů (nikl, Inconel 600, 

uhlíková ocel, korozivzdorná ocel, měď). Jednou z předností zpevňování výbuchem je možnost 

zpevnit tvarově složité součásti, čímž tato metoda konkuruje klasickému mechanickému způsobu 

zpevnění, při kterém již během zpevňování dochází k objemovým změnám a opotřebení. 

Technologie zpevňování srdcovek železničních výhybek výbuchem se ve světě běžně používá, 

především pak v Severní Americe, Evropě, Asii a také Austrálii. Za nevýhodu této technologie lze 

ovšem považovat problematiku aplikací náloží, zejména z hlediska legislativy a dále z hlediska 

akustického zatížení vlastního pracoviště [95]. Je také třeba kontrolovat parametry trhavin a rovněž 

zabezpečit co nejlepší kvalitu srdcovek určených ke zpevnění výbuchem, v opačném případě hrozí 

nevratné poškození srdcovek [90]. Pozorováním změn ve struktuře a měřením povrchové a 

podpovrchové tvrdosti srdcovek či vzorků vyrobených z Hadfieldovy oceli zpevněné výbuchem se 

zabývají například práce autorů z České republiky i zahraničí, například [54], [93], [90], [95], [96], 

[97], [98], [99], [100], [101], [102], [103] a [104]. 
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Na obr. 26 je schematicky vysvětlen princip zpevňování rázovou vlnou. Autoři práce [100] 

schematicky ukazují působení rázové vlny vlivem exploze plastické trhaviny na povrchu železniční 

srdcovky za vzniku plastické deformace uvnitř austenitických zrn na obr. 27. 

 
Obr. 26 Zpevňování rázovou vlnou postupující kolmo (a) nebo šikmo (b) k povrchu kovu [95] 

 1 – trhavina, 2 – výbuchové zplodiny, 3 – čelo rázové vlny, 4 – kov 

 
Obr. 27 Schéma aplikace trhaviny na povrch hrotu železniční srdcovky [100] 

3.5 PRAXE ZPEVŇOVÁNÍ VÝBUCHEM 

3.5.1 Aplikace listových trhavin na povrch součásti 

Listová nálož se připravuje z dané listové trhaviny vytvořením vhodného tvaru. Tvar vychází 

z geometrie zpevňované plochy, řezání trhaviny probíhá podle předem připravených papírových 

nebo kovových šablon – obr. 28a. Polotovarem pro výrobu nálože jsou listové trhaviny válcované 

nebo šenkované do různých formátů – obr. 28b. Nálož se klade na místa srdcovky, která budou 

v budoucnu nejvíce vystavena opotřebení, jsou čistá a po finální úpravě – obr. 29a,b.  

Zpracovávané odlitky srdcovek, na které je aplikována trhavina, mají povrch surový po odlití 

nebo opracovaný třískovým obráběním či broušením. Zpravidla je povrch srdcovky nerovný, hrubý, 

mívá ostré hrany, stopy po obráběcích nástrojích a znesnadňuje přilnutí trhaviny. Přitom je nutné, 

aby trhavina byla v těsném kontaktu s povrchem kovu bez jakýchkoliv vzduchových mezer a 

přilnula k povrchu kovu ve všech ohybech a hranách. Z těchto potřeb vyplývá požadavek na tvárnost 

a přilnavost listové trhaviny. Ta by navíc měla být neměnná v určitém rozmezí teplot řádově od         

–20 °C do +40 °C. Odlitky srdcovek se běžně zpevňují výbuchem za teploty okolí a zvláště 

v chladnějším období se tvárnost a přilnavost trhaviny zhoršuje. Určitým řešením je zpracování 

odlitků ve výbuchové komoře, kde lze zaručit určité přiměřené rozmezí teplot. Samozřejmostí je 

konstantní tloušťka trhavinové vrstvy aplikované na povrch kovu [102]. 
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Obr. 28 Příprava papírových šablon pro pozdější stříhání trhaviny (a), balení trhaviny Semtex 10-

SE. Listová trhavina tloušťky 2 mm, šířky 300 mm, délky 10 m (b) [103] 

   
Obr. 29 Aplikace listové trhaviny na povrch železničních srdcovek 

Tloušťka trhavinové vrstvy ovlivňuje hloubku zpevnění, výsledná tvrdost se ale s tloušťkou 

trhavinové vrstvy příliš nemění, protože amplituda tlaku rázové vlny je na tloušťce trhavinové vrstvy 

téměř nezávislá. Používat větší tloušťky náloží je nežádoucí i z důvodu namáhání zpracovávaného 

odlitku z Hadfieldovy oceli. Proto se aplikují tenké listové nálože opakovaně na jedno místo dvakrát 

až třikrát. Další důvod vícenásobného zpevnění je ten, že trhavina položená na povrch kovu při 

detonaci postupně podél povrchu vybudí šikmou rázovou vlnu, která nedosahuje takového účinku 

jako kolmo působící detonační tlaková vlna. 

Po prvém odpalu nálože dochází k vyrovnání tvrdosti povrchu kovu. Rozdíly v tvrdosti před 

zpevněním výbuchem jsou často dány způsobem opracování odlitku srdcovky, například způsobem 

třískového obrábění. Už po odpálení jedné nálože je dosaženo poměrně dobré hloubky zpevnění. 

Pro zvýšení tvrdosti se následně aplikuje stejným způsobem druhá případně třetí nálož. Rozsah a 

způsob zpevnění je závislý na konkrétním výrobku z Hadfieldovy oceli. 

U tvarově složitějších součástí se nelze vyhnout napojování několika dílů tvořící nálož. Spoje 

jsou choulostivá místa, protože musí být zajištěn spolehlivý přenos detonace, avšak nemůže dojít 

k překrývání listů trhaviny. Tím by narostla tloušťka trhavinové vrstvy a měnil by se účinek trhaviny 

oproti místům pokrytým pouze jednou rovnoměrnou vrstvou trhaviny. Spoje listů trhaviny se také 

a b 

a b 
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vyskytují v místech, kde trhavina zcela obaluje hrany a konce součásti, aby se omezily účinky 

odrážených napěťových vln [102]. 

3.5.2 Vady na povrchu součásti vzniklé po zpevnění výbuchem 

Při zpevňování výbuchem se předpokládá, že odlitek srdcovky z Hadfieldovy oceli je vhodně 

tepelně zpracován, nevykazuje žádné licí vady, zejména povrchové a podpovrchové vady. 

V opačném případě se po odpálení nálože tyto vady projeví, často jsou rozpoznatelné na povrchu 

kovu pouhým okem a brání dalšímu zpracování nebo užití výrobku. Do jisté míry lze považovat 

zpevnění výbuchem za určitou kontrolu jakosti odlitku srdcovky. Typickým příkladem vady na 

povrchu srdcovky po zpevnění výbuchem jsou malé propadliny, změť porezity, příčné lineární vady 

nebo trhliny – obr. 30a,b,c,d. Většinu těchto vad lze podle příslušných předpisů opravit zavařením 

či zabroušením. 

    

    
Obr. 30 Vady na povrchu srdcovek po zpevnění výbuchem, propadliny (a), malé póry (b), příčné 

lineární vady (c), trhliny (d) 

3.5.3 Deformace srdcovky při zpevnění výbuchem 

Trhavina se většinou aplikuje po celé délce srdcovky, na horní pojížděné plochy a také na boční 

plochy, které jsou také v provozu v kontaktu s železničním kolem. Zdroj [102] uvádí, že zpevnění 

výbuchem není provázeno makrodeformacemi. V rámci experimentů této disertační práce ale byla 

makrodeformace po zpevnění výbuchem zaznamenána, a naměřena.  

a b 

c d 
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Díky extrémně vysokým rázovým tlakům vzniklým detonacím trhaviny vznikají deformace na 

povrchu srdcovky vždy. Jedná se především o: 

 plošnou a směrovou deformaci srdcovky. Díky vysoké tažnosti Hadfieldovy oceli lze 

srdcovky po zpevnění výbuchem rovnat a dosáhnout tak požadovaných rozměrových 

parametrů, včetně požadované rovinnosti v příčném i podélném směru. Lze konstatovat, že 

po zpevnění výbuchem se musí srdcovky plošně a směrově rovnat vždy.  

 deformaci povrchu, který byl v kontaktu s trhavinou. V místech (na horních a bočních 

plochách srdcovky), kde byla aplikována trhavina, dochází k deformaci materiálu. Jedná se 

o propad materiálu spojený s vytlačením materiálu, popřípadě také o lokální deformaci ve 

směru působení největšího rázu. Obr. 31 ukazuje deformaci povrchu srdcovky při aplikaci 

různých typů a kombinací trhavin. Propad materiálu je nutné eliminovat tzv. přídavkem na 

zpevnění, který se aplikuje při obrábění srdcovky (operace, která se provádí před zpevněním 

výbuchem). Přídavek na zpevnění se pohybuje v řádu desetin milimetru. Větší lokální 

deformace je nutné eliminovat optimalizací umístění listové trhaviny na povrchu srdcovky. 

Velikost deformace je dána typem a tloušťkou použité trhaviny a počtem kroků zpevnění 

výbuchem. Použitím trhaviny s vyšší detonační rychlostí bude dosaženo větší deformace a 

propadu materiálu. Podobných závěrů dospěli autoři práce [54], [93], [100] a [101], kteří se 

soustředí především na velikost propadu materiálu v závislosti na tloušťce trhaviny. 

 deformace (propad) materiálu v místech, kde je konstrukce srdcovky pod aplikovanou 

náloží tenkostěnná. Deformace se projeví propadem materiálu v těchto kritických místech 

srdcovky. Lze tomu předejít tvarovou optimalizací srdcovky, např. zvýšením tloušťky stěny 

odlitku srdcovky či aplikací spodních podélných výztužných žeber. 

  
Obr. 31 Výstup z analýzy srdcovky po zpevnění výbuchem pomocí 3D skeneru, pohled na 3D 

vyhodnocení (a), 2D řez z naznačením deformace po zpevnění výbuchem (b) 

  

a 

b 
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3.6 POŽADAVKY NA SRDCOVKY ZPEVNĚNÉ VÝBUCHEM 

Požadavky zákazníků na Mn srdcovky zpevněné výbuchem se liší v závislosti na interních 

předpisech, standardech a normách země, ve které pak bude srdcovka instalována. Rozdíly lze nalézt 

především v požadované povrchové tvrdosti, rozsahu zpevněných ploch, hloubce umístění trhaviny 

a místech na zpevněných plochách srdcovky, kde se výsledná povrchová tvrdost měří. Tab. 6 

ukazuje přehled požadavků na Mn srdcovky zpevněné výbuchem dle různých předpisů a norem, 

tabulku doplňuje obr. 32. Odběratel výhybky může (například v případě vysokozátěžové výhybky) 

požadovat výslednou povrchovou tvrdost po zpevnění výbuchem vyšší, než kterou udává příslušný 

předpis [104]. 

Tab. 6 Porovnání požadavků na Mn srdcovky [42], [44], [45], [105] a [106] 

Platnost 

předpisu 
Předpis 

Minimální 

povrchová tvrdost 

po zpevnění 

výbuchem  

Hloubka  

aplikace 

trhaviny  

Z [mm] 

Délka  

zpevněné 

oblasti L 

Místa měření 

povrchové 

tvrdosti 

Evropská  

unie 
EN 15689 321 HBW * 10 100 % 3, 4, 5 

Švýcarsko 
SBB CFF FFS 

10–028–C3 
321 HBW 10/3000 14 100 % 1 až 8 

Severní  

Amerika 
AREMA 100–08 352 BHN ** 25,4 (1”) 100 % 

jedno měření na každé 

zpevněné ploše 

Austrálie ETA–03–03 350–415 HBW 20 (35 ***) 100 % 1 až 5, 7, 8 

Rusko 
GOST 7370–98 

FTS ŽT CP 015–99 
331–398 HBW nespecif. nespecif. nespecifikováno 

 

* Předpis EN 15689 povoluje měřit povrchovou tvrdost také jinými přístroji na bázi vnikací kuličky, 

tyto přístroje musí být schopny přepočet tvrdosti na jednotky HB 

** BHN = Brinell hardness number, stejná metoda jako HBW 10/3000 

*** V nejvíce zatěžovaných partiích srdcovky musí být hloubka aplikace trhaviny Z = 35 mm 

 
Obr. 32 Oblasti srdcovky zpevněné výbuchem včetně míst měření povrchové tvrdosti 

3.7 TYPY TRHAVIN POUŽÍVANÝCH KE ZPEVŇOVÁNÍ SRDCOVEK 

Z HADFIELDOVY OCELI 

Existuje několik typů plastických trhavin, které přicházejí v úvahu při zpevňování srdcovek z 

Hadfieldovy oceli výbuchem. Každý výrobce výhybek používá různé trhaviny dle svých zkušeností, 
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dle dostupnosti, ceny trhavin a rovněž dle požadavků zákazníka. Možná je samozřejmě také určitá 

kombinace více typů trhavin na jedné srdcovce.      

Z hlediska technika používajícího listovou trhavinu, lze požadavky na vlastnosti trhaviny shrnout 

do několika bodů: 

 stabilní detonační parametry v tenké rovnoměrné vrstvě 

 dobrá tvárnost a přilnavost a přitom vhodná mechanická pevnost trhaviny 

 možnost vyrobení listové nálože mnohdy velkých plošných rozměrů vzhledem k tloušťce 

trhaviny 

 dobrá a bezpečná manipulace 

Složení trhaviny je ve výsledku kompromisem mezi požadavky z hlediska aplikace a požadavky 

z hlediska technologie výroby trhavin a nelze vynechat stanovisko ceny trhaviny. Ceny trhaviny a 

náklady na zpevnění výbuchem se promítají do ceny výrobku a musí být úměrné získané životnosti 

výrobku [102]. Níže jsou uvedeny trhaviny, které se používají při zpevňování srdcovek výbuchem 

v České republice, jejich parametry jsou shrnuty v tab. 8. 

 

SEMTEX 10-SE  

Tato trhavina se začal vyrábět v roce 1987 ve firmě Synthesia (nyní Explosia, a.s.) v Pardubicích. 

Název Semtex vznikl spojením dvou slov: SEMTín a EXplosive = SEMTEX. Plastická trhavina pro 

zpevňování kovů výbuchem SEMTEX 10-SE je trhavina na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž 

účinnou složkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. 

Používá se pro zpevňování výbuchem kovových materiálů. V ČR je rozšířená především pro 

zpevňování srdcovek železničních výhybek. Jedná se o dobře tvárnou a přilnavou trhavinu bílé 

barvy, ve tvaru listové nálože. Trhavinu lze dělit a tvarovat za podmínek uvedených v návodu na 

její používání. Trhavina SEMTEX 10-SE se dodává v podobě listové nálože o rozměrech 300×2 mm 

a délce odpovídající 10 kg, tj. cca 10 m. Nálož je z obou stran pokrytá PE fólií nebo silikonovým 

papírem a natočena na cívce – obr. 28b. Parametry trhaviny Semtex 10-SE, které udává její výrobce, 

jsou v tab. 7. 

Tab. 7 Parametry trhaviny Semtex 10-SE, které udává výrobce [107] 

Parametr Jednotka Semtex 10-SE 

Výbuchové teplo kJ/kg 3992 

Měrný objem zplodin dm3/kg 944 

Výbuchová teplota °C 2600 

Kyslíková bilance % O2 –62,6 

Detonační rychlost m/s 7000 

Brizance dle Hesse mm 20 

Relativní pracovní schopnost % 70 

Přenos detonace cm 1 

Hustota kg/m3 1490 

Sypná hmotnost kg/m3 – 

Citlivost k iniciaci – rozbuška č. 8 

Vodovzdornost – 10 h /1 MPa 

Nejmenší dovolený průměr mm 1,5 

Spotřební doba rok 2 
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PRIMASHEET 1000 

Trhavinu vyrábí firma EBAD (Ensign–Bickord Aerospace&Defense), v USA. Parametry 

trhaviny jsou obdobné jako u trhaviny Semtex 10-SE. Jde rovněž o voděodolnou trhavinu na bázi 

pentritu, která se vyrábí v různých tloušťkách. Pro zpevňování Hadfieldovy oceli výbuchem je 

nejvhodnější vyráběná tloušťka 2 nebo 3 mm. Detonační rychlost je dle údajů výrobce 7100 m/s, 

hustota 1,44 g/cm3, lze s ní pracovat při teplotách –40 °C až 74 °C [108]. 

 

PRIMASHEET 2000 

Stejně jako Primasheet 1000 vyrábí tuto trhavinu firma EBAD. Na rozdíl od trhaviny Semtex 10-

SE a Primasheet 1000, je tato trhavina na bázi hexogenu. To znamená, že je mnohem brizantnější, 

má vyšší detonační rychlost 8200–8300 m/s, hustotu 1,62 g/cm3. Pracovní teploty stejné jako u 

Primasheet 1000 [108]. V ČR proběhly první zkoušky s trhavinou Primasheet 1000 a Primasheet 

2000 v roce 2014, výsledky jsou uvedeny v této disertační práci. 

 

PL SE M 

Trhavina tloušťky 3 mm je na bázi hexogenu, vyrábí ji Explosia Pardubice, běžné užití jako 

demoliční trhavina. V 3/2015 proběhl první test této trhaviny při zpevnění srdcovky z Hadfieldovy 

oceli. Detonační rychlost byla při testu naměřena 7920 m/s, což představuje detonační tlak 24,78 

GPa. Aplikace na pojížděný povrch srdcovky je bezproblémová, omezující faktor je max. délka 

trhaviny 2000 mm – pro delší srdcovky je nutné provést napojení. 

 

Tab. 8 Parametry trhavin používaných ke zpevňování srdcovek výbuchem [107] a [108] 

Trhavina Výrobce 

Tloušťka 

trhaviny 

[mm] 

Typ 

trhaviny 

Detonační 

rychlost 

[m/s] 

Detonační 

tlak 

[GPa] 

Hustota 

trhaviny 

[g/cm3] 

Semtex 10-SE 
Explosia 

(CZ) 
2 Pentrit 7070 18,12 1,45 

Primasheet 1000 
EBAD 

(USA) 
3 Pentrit 6976 17,52 1,44 

Primasheet 2000 
EBAD 

(USA) 
3 Hexogen 8305 27,93 1,62 

PL SE M 
Explosia 

(CZ) 
3 Hexogen 7920 24,78 1,58 

 

Samozřejmě existují další typy trhavin, které lze použít při zpevňování srdcovek z Hadfieldovy 

oceli výbuchem. Například autoři [100] porovnávali nárůst podpovrchové tvrdosti a velikost 

propadu materiálu při použití více typů trhavin různých tlouštěk.  
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je analyzovat procesy probíhající při zpevňování výbuchem v 

povrchových a podpovrchových vrstvách Hadfieldovy oceli. Pomocí rentgenostrukturní analýzy, 

mikroskopické analýzy a transmisního elektronového mikroskopu bude zjišťován mechanismus 

deformačního zpevňování, včetně vyvrácení či ověření vzniku martenzitu ve vzorcích Hadfieldovy 

oceli, které byly zpevněny výbuchem pomocí plastických trhavin různých tlouštěk a detonačních 

parametrů. Bude provedena analýza zvýšení povrchové tvrdosti a hloubky zpevnění v závislosti na 

počtu kroků zpevnění a použité kombinaci trhavin. Práce dále bude obsahovat studium 

experimentálního porovnání vlastností a opotřebení vzorků zpevněných a nezpevněných výbuchem 

v rámci kontaktně – únavové zkoušky. V experimentech bude také zahrnuto pozorování srdcovky 

zpevněné výbuchem, která byla vložena do železniční sítě – konkrétně vývoj její povrchové tvrdosti 

a analýzu opotřebení s porovnáním se srdcovkou, které zpevněna výbuchem nebyla. Tato disertační 

práce si klade rovněž za cíl, pomocí všech výše popsaných experimentů, ověřit vliv zpevnění 

výbuchem na životnost a opotřebení železničních srdcovek. 
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5 PROVEDENÉ EXPERIMENTY 

5.1 ZKOUŠKY PROVEDENÉ NA VZORCÍCH ZPEVNĚNÝCH VÝBUCHEM 

První etapa experimentů disertační práce se týká analýzy vzorků, které byly zpevněny výbuchem, 

a zpevněný povrch nebyl nijak dále upravován. Tyto experimenty se dělí na dvě části:  

 analýza vzorků, které byly zpevněny výbuchem, použitá trhavina Semtex 10-SE 

 analýza vzorků, které byly zpevněny výbuchem, použitá trhavina Semtex 10-SE a 

Primasheet 2000 

5.1.1 Analýza vzorků – použitá trhavina Semtex 10-SE 

Pro účely experimentu byly z odlitku kolejnice (atest kolejnice – Příloha A) vyrobené z 

Hadfieldovy oceli, která byla zpevněna postupně třemi výbuchy trhavinou Semtex 10-SE, odebrány 

vzorky a provedena jejich analýza. Ověřovala se tak technologie zpevňování výbuchem a zjišťovaly 

se změny ve struktuře materiálu, které způsobují jeho zpevnění. Zkoušky částečně probíhaly ve 

společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, Ústavu materiálových věd a inženýrství na Fakultě 

strojního inženýrství v Brně a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky v Brně. Byla 

provedena chemická analýza, retgenostrukturní analýza k ověření fázového složení, měření 

podpovrchové mikrotvrdosti, metalografická strukturní analýza a pozorování struktury transmisním 

elektronovým mikroskopem TEM. Kompletní výsledky jsou uvedeny v [109], [110] a [112]. 

Částečné výsledky byly také publikovány v [96] a [114]. 

5.1.1.1 Popis průběhu zpevnění zkušební kolejnice výbuchem 

Odlitek kolejnice vyrobený z Hadfieldovy oceli, o rozměrech 700×172×156 mm (délka × výška 

× šířka) profilu UIC 60 byl obroben frézováním v DT – Výhybkárna a strojírna a následně odvezen 

do areálu Explosia Pardubice, kde byla na jeho horní plochy aplikována trhavina Semtex 10-SE 

tloušťky 2 mm, výrobce trhaviny Explosia Pardubice. Parametry trhaviny jsou uvedeny v tab. 8. 

Průběh zpevnění je znázorněn na obr. 33. Povrch kolejnice byl před zpevněním rozdělen na čtyři 

části, z nichž každá má délku přibližně v rozsahu 100–200 mm: 

A0 – oblast, na které nebyla trhavina aplikována; 

A1 – oblast, na které byla trhavina aplikována jednou (jeden výbuch); 

A2 – oblast, na které byla trhavina aplikována dvakrát (dva výbuchy); 

A3 – oblast, na které byla trhavina aplikována třikrát (tři výbuchy). 

 
Obr. 33 Průběh zpevnění kolejnice výbuchem s naznačením zpevňovaných oblastí [96] 
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5.1.1.2 Měření povrchové tvrdosti kolejnice v průběhu zpevnění výbuchem 

V průběhu zpevňování výbuchem byla na horní ploše kolejnice měřena povrchová tvrdost 

přenosným tvrdoměrem Proceq Equotip, se sondou typu D, s vyhodnocením v jednotkách HL a 

přepočtem na jednotky HBLD. Povrchová tvrdost je aritmetickým průměrem ze tří měření. 

Výsledky měření povrchové tvrdosti jsou uvedeny v tab. 9, a byly rovněž publikovány v práci [104]. 

Tab. 9 Povrchová tvrdost v průběhu zpevnění kolejnice výbuchem 

Povrchová tvrdost [HBLD] 

Oblast A0 

(bez výbuchu) 

Oblast A1 

(1×výbuch) 

Oblast A2 

(2×výbuch) 

Oblast A3 

(3×výbuch) 

249 321 354 357 

Nárůst povrchové tvrdosti [HBLD] 

 Po 1. výbuchu Po 2. výbuchu Po 3. výbuchu 

+72 +33 +3 

 

Povrchová tvrdost po obrobení kolejnice v oblasti A0 vykazovala hodnotu 249 HBLD, 

nejvýraznější nárůst tvrdosti byl naměřen po prvním výbuchu (+72 HBLD) na hodnotu 321 HBLD. 

Přírůstek povrchové tvrdosti po 2. výbuchu je 33 HBLD, po třetím výbuchu pouze 3 HBLD. 

Aplikace třetího výbuchu je tedy podle výše uvedených výsledků téměř zbytečná, naproti tomu 

zvyšuje náklady na trhavinu a zvyšuje riziko vzniku povrchových a podpovrchových vad 

v materiálu. 

5.1.1.3 Postup přípravy vzorků potřebných k analýzám 

Z výše uvedených oblastí kolejnice byly vyřezány 4 příčné řezy označené A0 až A3, tloušťka 

těchto segmentů byla 20 mm. Segmenty byly oboustranně frézovány a následně broušeny na 

dosažení dostatečné drsnosti. Z horní plochy všech segmentů kolejnice byly vyřezány čtyři vzorky 

označené A0, AI, AII, AIII o rozměrech 20×25×20 mm – příklad příčného segmentu A1 a z něj 

vyřezaného vzorku AI je ukazuje obr. 34. 

 
Obr. 34 Vzorek AI vyřezán ze segmentu kolejnice A1 
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5.1.1.4 Chemické složení vzorků 

Analýza chemického složení vzorků proběhla na Ústavu materiálových věd a inženýrství VUT 

FSI v Brně na SEM mikroskopu Zeiss Ultra Plus s EDS analyzátorem OXFORD Instruments X–

MAX. Obsah uhlíku byl ověřen metodou OES na zařízení Spectrumat GDS 750. Chemické složení 

je uvedeno v tab. 10 včetně porovnání s výsledky uvedenými v atestu výrobce odlitku kolejnice. 

Tab. 10 Výsledky chemické analýzy vzorků A0 – AIII [109] 

Vzorek 
Chemické složení [hm %] 

C Mn Si Cr P S 

A0 (bez výbuchu) 

1,10 

12,43 0,41 0,12 – – 

AI (1x výbuch) 12,35 0,40 0,13 – – 

AII (2x výbuch) 12,79 0,41 0,11 – – 

AIII (3x výbuch) 12,81 0,39 0,10 – – 

Atest výrobce 

kolejnice 
1,09 12,76 0,41 0,09 0,026 0,005 

5.1.1.5 Měření podpovrchové tvrdosti 

Podpovrchová tvrdost vzorků A0 až AIII byla měřena metodou HV0,2 na zařízení LECO LM 

247 AT. Rozteč vtisků byla zvolena 0,5 mm, tvrdost byla měřena po celé výšce vzorků. První měření 

proběhlo v hloubce 0,1 mm pod povrchem. Výsledky měření podpovrchové tvrdosti jsou na obr. 35 

a v detailu na obr. 36. Souhrnná tabulka naměřených hodnot – Příloha B. 

 

 
Obr. 35 Profil podpovrchové tvrdosti vzorků A0 – AIII [110] 



40 

 

 
Obr. 36 Profil podpovrchové tvrdosti vzorků A0 – AIII, detail hloubky zpevnění [110] 

Z obr. 35 je vidět, že tvrdost vzorku A0 neovlivněného výbuchem je na úrovni 150–200 HV0,2 

po celé výšce vzorku. Tvrdost vzorku AI je v hloubce 0,1 mm pod povrchem 418 HV0,2 a s rostoucí 

vzdáleností od povrchu klesá, hodnotu 200 HV0,2 dosahuje v hloubce 12,9 mm pod povrchem (což 

symbolizuje zelená svislá přerušovaná čára v obr. 36). Na vzorku AII byla v hloubce 0,1 mm 

naměřena tvrdost 439 HV0,2 a tvrdosti 200 HV0,2 dosahuje v hloubce 14,3 mm. Profil 

podpovrchové tvrdosti vzorku AII leží pod profilem tvrdosti vzorku AI v hloubce 1,0–9,0 mm. 

Aplikací třetího výbuchu na vzorku AIII bylo dosaženo zvýšení podpovrchové tvrdosti (v hloubce 

0,1 mm byla tvrdost 512 HV0,2) v celé hloubce vzorku. Tvrdost 200 HV0,2 byla u vzorku AIII 

naměřena v hloubce 20 mm pod povrchem. Tab. 11 shrnuje výsledky měření tvrdosti v hloubce 

bezprostředně pod povrchem vzorků včetně dosažené hloubky zpevnění jednotlivých vzorků. 

Tab. 11 Tvrdost vzorků A0 až AIII pod povrchem a dosažená hloubka zpevnění 

Vzdálenost od 

povrchu [mm] 

Tvrdost [HV0,2] 

A0 AI AII AIII 

0,1 197 418 439 512 

0,5 167 339 366 419 

Hloubka zpevnění 

[mm] 
– 12,9 14,3 20,0 

5.1.1.6 Rentgenostrukturní analýza 

    Na povrchu vzorků A0–AIII byla ještě před měřením podpovrchové tvrdosti provedena 

kvalitativní fázová analýza z práškové rentgenové difrakce (XRD). Vzorky byly před fázovou 

analýzou leptány pro odstranění korozních zplodin na povrchu. XRD bylo měřeno na rentgenu 

X´Pert od fy PANAnalytical (Philips) s využitím CoKα záření. Přístroj pracoval s napětím V = 45 

kV a proudem A = 30 mA. Jako detektor byl zvolen X´Celerátor s β–filtrem v primárním svazku. 

Pro kvantitativní i kvalitativní analýzu byl použit software od fy PANAnalytical – High Score Plus 

s využitím databází pdf2 a ICSD [96]. 

Kvalitativní analýza prokázala u všech vzorků přítomnost jediné fáze – austenitu (FCC mřížka). 

Pro názornost je na obr. 37 uvedena poloha difrakčních píků pro martenzit (BCC mřížka).  
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Obr. 37 Výsledky analýzy pomocí rentgenové difrakce, vzorky A0–AIII [109] 

5.1.1.7 Metalografická analýza 

Vzorky A0, AI, AII, AIII byly pro strukturní analýzu pozorovány po naleptání 2 % roztokem 

NITALU a dokumentovány na světelném mikroskopu ZEISS axio. Na obr. 38a je znázorněna 

struktura vzorku A0 (nezpevněný výbuchem) s jasně patrnou dendritickou strukturou a bez známek 

deformace. Rozměrová heterogenita polyedrických austenitických zrn je značná, od velikosti řádově 

v jednotkách µm, až po zrna přes 500 µm a více.  Na vzorku AI (obr. 38b) jsou již vidět zrna s patrnou 

odezvou na deformaci vzorků prvním výbuchem. U jednotlivých náhodných zrn je možné pozorovat 

jednosměrně orientované deformační pásy. Výsledkem jejich výrazného brzdného účinku na pohyb 

dislokačních smyček je nárůst zpevnění materiálu, který se projevuje vyšší změřenou tvrdostí. U 

vzorku AII (obr. 38c) se následná deformace druhým výbuchem projevila zvýšeným podílem zrn 

s výraznými deformačními pásy, nezřídka orientovanými i ve dvou směrech v rámci jednoho zrna. 

Evidentně došlo k aktivaci dalších skluzových systémů FCC mřížky austenitu. Deformace vzorku 

AIII je na vyšší úrovni než u vzorku AII, což koresponduje s dalším nárůstem podpovrchové tvrdosti 

po aplikaci třetího výbuchu. Přitom polyedrický charakter zrn je u všech vzorků zachován, stejně 

jako heterogenita velikostí zrn [96]. 
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a)      b) 

    
c)      d) 

Obr. 38 Struktura vzorků A0–AIII [109] 

5.1.1.8 Substrukturní analýza – TEM 

Pro popis mikrostrukturních změn pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) byly 

vybrány vzorky A0 a AII (A0 – vzorek bez zpevnění výbuchem, AII – vzorek zpevněn dvěma 

výbuchy), vzorky AI a AIII nebyly pozorovány. Vzorek A0 byl zvolen z důvodu zaměření 

výchozího stavu materiálu, vzorek AII kvůli tomu, že se srdcovky železničních výhybek zpevňují 

nejčastěji dvěma výbuchy. 

Experiment byl proveden na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, kompletní výsledky jsou uvedeny 

v [112]. Ze vzorků A0 a AII byly připraveny tenké fólie o průměru 3 mm klasickou metodou 

tryskového elektroleptání roztokem kyseliny octové a kyseliny chloristé (95:5). Fólie byly následně 

doleštěny svazkem iontů argonu v zařízení PIPS (Precision Ion Polishing System) firmy GATAN. 

Pozorování fólií bylo provedeno pomocí transmisního elektronového mikroskopu Philips CM12. 

Tenkou kovovou fólii vzorku AII pro analýzu na transmisním elektronovém mikroskopu ukazuje 

obr. 39. 

 
Obr. 39 Tenká kovová fólie vzorku AII, stupnice přiloženého pravítka je 1 mm [96] 

Vzorek A0 

Mikrostruktura nezpevněného vzorku A0 znázorňuje obr. 40a,b. Je tvořena zrny s velmi 

rozdílnou velikostí, řádově od jednoho až po několik stovek μm. Hustota dislokací je poměrně nízká. 

Dislokace vytvářejí v některých zrnech zárodky subzrn. Mikrostruktura odpovídá standardnímu typu 

Vzorek AII 

zvětšení 100x 

Vzorek AIII 

zvětšení 200x 
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mikrostruktury vyskytující se v austenitické Hadfieldově oceli po obvyklém výchozím tepelném 

zpracování – rozpouštěcím žíhání.  

    
a)      b) 

Obr. 40 TEM analýza – vzorek A0 [96] 

Vzorek AII 

Mikrostruktura dvakrát zpevněného vzorku AII je na obr. 41a,b. Deformace oceli způsobená 

dvěma výbuchy vedla k výrazným změnám mikrostruktury. TEM zkoumání mikrostruktury vzorku 

AII vedlo ke zjištění vysoké hustoty dislokací, přítomnosti deformačních pásů a deformačních 

dvojčat ve struktuře. Dominantním mikrostrukturním rysem jsou rovnoběžné deformační pásy 

v několika směrech, které se vzájemně protínají, a dále také vysoká hustota skluzových dislokací, 

které tvoří pravoúhlé buňkové uspořádání kopírující rozložení pásů – obr. 42a, v detailu na obr. 42b. 

Na tomto obrázku jsou při velkém zvětšení pozorovatelné shluky dislokací, které v některých 

místech tvoří pravoúhlou buňkovou strukturu kopírující rozložení vzájemně se křížících 

deformačních pásů. Deformační pásy mají tloušťku asi 100 nm. Hustota dislokací je extrémně 

vysoká a jejich pohyb probíhá v těsně uspořádaných rovinách {111} austenitu. Všechny tyto změny 

mikrostruktury vyvolané silnou deformací mají svůj podíl na zpevnění materiálu. Zpevnění je 

možno považovat jako důsledek interakce dislokací a deformačních pásů. Síťoví těchto pásů brání 

velmi účinně pohybu dislokací, protože krystalová struktura je v deformačních pásech silně 

porušena, a proto je průchod dislokací přes tyto pásy jen velmi obtížný. Dislokace jsou vlastně 

zachyceny v buňkách tvořených křížícími se deformačními pásy. 
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a)      b) 

Obr. 41 TEM analýza – vzorek AII [96] 

    
a)      b) 

Obr. 42 Rozložení deformačních pásů ve vzorku AII [112] 

Podobný případ zaznamenali autoři práce [116], kde ale byla deformace podstatně menší a místo 

deformačních pásů se vytvářela úzká dvojčata nebo pásy tvořené mikrodvojčaty. V případě vzorku 

AII zpevněného dvěma výbuchy byla tvorba dvojčat zjištěna jen ve velmi omezené míře. Nedá se 

však vyloučit, že deformační pásy obsahují mikrodvojčata, jejichž rozlišení je pod možnostmi 

použitého experimentálního zařízení [96].  

K podobným závěrům, co se týče zkoumání mikrostruktury pomocí TEM analýzy, dospěli autoři 

práce [54], ve které byly vzorky odebrány přímo z železniční srdcovky. Práce [99] také publikuje 

TEM snímky Hadfieldovy oceli. Zde ale byla provedena simulace zpevnění výbuchem pomocí lehké 

plynové pistole. V publikaci [100] autoři prováděli analýzu TEM na vzorcích vyřezaných přímo ze 

železniční srdcovky, konkrétně z místa nezpevněného a zpevněného výbuchem (tloušťka trhaviny 4 

mm). Výsledky potvrzují přítomnost dislokací a deformačních dvojčat. Martenzit v průběhu analýzy 

na TEM snímcích pozorován nebyl. 
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5.1.1.9 Shrnutí naměřených výsledků – zpevnění vzorků trhavinou Semtex 10-SE 

Výsledky měření povrchové tvrdosti přenosným tvrdoměrem Proceq Equotip s vyhodnocením v 

jednotkách HBLD (tab. 9) ukazují větší rozdíly s hodnotami naměřenými 0,1 mm pod povrchem 

metodou HV0,2 (obr. 35). Ukazuje se, stejně jako v práci [114], že při měření tvrdosti Hadfieldovy 

oceli nelze jednoznačně stanovit spolehlivou metodu měření. Největší nárůst tvrdosti 0,1 mm pod 

povrchem vzorků byl naměřen po prvním výbuchu (+221 HV0,2). Tvrdost klesá u vzorků 

zpevněných výbuchem se vzrůstající vzdáleností od povrchu, dosah zpevnění je cca 13 mm (vzorek 

AI), cca 14 mm (vzorek AII) a 20 mm (vzorek AIII). Autoři práce [93] naměřili dosah zpevnění 35 

mm pod povrch vzorku při použití pouze jednoho výbuchu, pro experiment ale použili trhavinu 

vlastní výroby o tloušťce 3 mm na bázi hexogenu (RDX), detonační rychlost této trhaviny byla 7600 

m/s, což je v porovnání s trhavinou Semtex 10-SE o přibližně 600 m/s více. Autoři experimentu 

[101] zaznamenali při zkoušce zpevnění výbuchem rovněž nejvyšší tvrdost těsně pod povrchem 

vzorku (39 HRC) a pokles na tvrdost 28 HRC v hloubce 10 mm pod povrchem vzorku. V hloubce 

35 mm naměřili tvrdost 18 HRC. 

Retgenostrukturní analýzou všech vzorků byla dokázána přítomnost jediné fáze – austenitu (FCC 

mřížka), bez přítomnosti α martenzitu s BCC mřížkou. Přítomnost martenzitu vyloučili rovněž 

svými experimenty autoři práce [54], kteří provedli zpevnění výbuchem srdcovky z Hadfieldovy 

oceli dvěma výbuchy a trhavinou o tloušťce 5 mm a detonační rychlosti 7600 m/s.  

Zpevnění výbuchem se ve struktuře vzorků projevilo vznikem kluzových pásů vzniklých 

pohybem dislokací. Tyto deformační pásy se ve struktuře objevily ve více směrech v rámci jednoho 

austenitického zrna – obr. 38c. Velikost austenitického zrna naměřena nebyla z důvodu rozdílné 

velikosti mezi jednotlivými vzorky a rovněž rozdílné velikosti zrn v rámci jednoho vzorku. Nejvyšší 

podíl kluzových pásů byl pozorován ve vzorku AIII, na němž byla rovněž naměřena největší 

podpovrchová tvrdost – obr. 38d. Výskyt deformačních dvojčat nebyl ve větší míře zaznamenán, lze 

tedy usuzovat, že při zpevnění výbuchem Hadfieldovy oceli je primárním mechanismem zpevnění 

pohyb dislokací a vznik kluzových pásů v austenitických zrnech. Tento fakt byl ověřen rovněž 

analýzou vzorku AII na transmisním elektronovém mikroskopu – obr. 41 a obr. 42.  
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5.1.2 Analýza vzorků – použitá trhavina Semtex 10-SE a Primasheet 2000 

Pro účely tohoto experimentu byla vybrána srdcovka z Hadfieldovy oceli geometrie 1/11–300, 

srdcovka byla kompletně obrobena v DT – Výhybkárna a strojírna a zpevněna výbuchem třemi 

různými typy plastických trhavin o různé detonační rychlosti včetně použití jejich kombinace. Před 

zpevněním a v jeho průběhu byla měřena povrchová tvrdost v jednotkách HBW 10/3000. 

Experiment s více typy trhavin byl proveden především z důvodu ověření, zda při použití trhaviny 

s vyšší detonační rychlostí dochází ve struktuře Hadfieldovy oceli k podobným jevům jako při 

použití trhaviny Semtex 10-SE.  

Po provedení zpevnění výbuchem byly ze srdcovky vyřezány vzorky k dalším analýzám, které 

proběhly ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, Ústavu materiálových věd a inženýrství na 

Fakultě strojního inženýrství v Brně a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky v 

Brně. Provedena byla metalografická analýza, stanovení velikosti austenitického zrna obrazovou 

analýzou, měření mikrotvrdosti, EBDS analýza krystalografické orientace zrn a pozorování 

struktury na transmisním elektronovém mikroskopu TEM. Kompletní výsledky jsou uvedeny v 

[111] a [113]. 

5.1.2.1 Chemické složení srdcovky 

Chemické složení srdcovky dle atestu výrobce je v tab. 12 a vyhovuje požadavkům normy EN 

15689. 

Tab. 12 Chemické složení – z atestu výrobce srdcovky 

Geometrie srdcovky 
Chemické složení [hm. %] 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu Co 

1:11–300 1,17 12,22 0,4 0,033 0,004 0,14 0,18 0,04 0,02 0,24 0,025 

5.1.2.2 Popis průběhu zpevnění srdcovky výbuchem 

Pro účely experimentu byly použity tři typy plastických trhavin různých výrobců a rozdílných 

parametrů. Využity byly tyto trhaviny: 

 Semtex 10-SE 

 Primasheet 1000 

 Primasheet 2000 

Parametry použitých trhavin jsou v tab. 8, schéma rozmístění trhaviny včetně reálné aplikace na 

pojížděné plochy testované srdcovky ukazuje obr. 43 a obr. 44. Trhavina byla aplikována v určitých 

kombinacích tak, aby byla plně využita délka srdcovky a aby experiment přinesl co nejvíce dat k 

dalším analýzám. 
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Obr. 43 Rozmístění trhavin použitých pro experiment, srdcovka geometrie 1/11–300 

    
Obr. 44 Umístění trhaviny na povrch srdcovky (a), obroušení míst měření povrchové tvrdosti (b)  
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5.1.2.3 Výsledky měření povrchové tvrdosti 

Na povrchu srdcovky byla v průběhu experimentu měřena povrchová tvrdost přístrojem 

Foundrax 134 s vyhodnocením v jednotkách HBW 10/3000 v předem stanovených místech povrchu 

srdcovky (obr. 43) a to ve čtyřech fázích zpevnění: 

 před 1. výbuchem (tzn. po obrobení) 

 po 1. výbuchu 

 po 2. výbuchu 

 po 3. výbuchu (byl-li aplikován) 

 

Povrch měřeného místa byl před provedením vtisku jemně obroušen tak, aby vyhodnocovací 

software tvrdoměru (resp. optická kamera čtecího zařízení) neměl problém naměřit průměr vtisku. 

Výsledky měření povrchové tvrdosti jsou shrnuty v tab. 13 a na obr. 45. 

 

Tab. 13 Výsledky měření povrchové tvrdosti v závislosti na použitém typu plastické trhaviny 

MÍSTO 

č. 
TYP TRHAVINY 

POVRCHOVÁ TVRDOST 

[HBW 10/3000] 

Před  

1. výbuchem 

(po obrobení) 

Po 

1. výbuchu 

Po 

2. výbuchu 

Po 

3. výbuchu 

1 

3×Semtex 10-SE 

206 310 327 368 

2 218 296 326 330 

3 221 299 331 350 

PRŮMĚR (1–3) 215 302 328 349 

4 

2×Primasheet 1000 

191 262 332 – 

5 213 275 332 – 

6 208 273 321 – 

PRŮMĚR (4–6) 204 270 328 – 

7 
2×Primasheet 2000 

205 332 384 – 

8 200 340 397 – 

PRŮMĚR (7–8) 203 336 391 – 

9 
2×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE 

218 334 390 420 

10 220 323 393 402 

PRŮMĚR (9–10) 219 329 392 411 

11 
1×Primasheet 2000 

209 344 – – 

12 205 316 – – 

PRŮMĚR (11–12) 207 330 – – 

13 
1×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE 

205 334 347 – 

14 182 316 344 – 

PRŮMĚR (13–14) 194 325 346 – 

 

 

 

  



49 

 

 
Obr. 45 Průměrné hodnoty povrchové tvrdosti včetně hodnot nárůstu tvrdosti 

Povrchová tvrdost srdcovky po obrobení byla naměřena v rozmezí 182–221 HBW 10/3000, což 

zcela odpovídá základní tvrdosti Hadfieldovy oceli.  

Nejvyšší nárůst tvrdosti po 1. výbuchu byl zaznamenán v oblastech, kde byla aplikována trhavina 

Primasheet 2000, nárůst se pohyboval mezi +110 až +134 HBW 10/3000 a tvrdost byla naměřena v 

rozmezí 325 až 336 HBW 10/3000. Naopak nejnižší tvrdost byla po 1. výbuchu naměřena po použití 

trhaviny Primasheet 1000, pouze +66 HBW 10/3000 na hodnotu 270 HBW 10/3000. Trhavinou 

Semtex 10-SE bylo dosaženo zvýšení tvrdosti na hodnotu 302 HBW 10/3000, což znamenalo nárůst 

o 87 HBW 10/3000. 

Aplikace druhého výbuchu na povrchu srdcovky způsobila další nárůst povrchové tvrdosti. V 

místech, kde byla při prvním i druhém výbuchu aplikována trhavina Primasheet 2000 (místa 7 až 

10), bylo naměřeno zvýšení tvrdosti po druhém výbuchu až na hodnoty 392 HBW 10/3000. V těchto 

místech tedy vzrostla povrchová tvrdost po druhém výbuchu o dalších přibližně +60 HBW 10/3000. 

V místech aplikace trhavin Semtex 10-SE (1–3) a Primasheet 1000 (4–6) bylo naměřeno po druhém 

výbuchu shodných tvrdostí, a to 328 HBW 10/3000. Lze tedy konstatovat, že trhaviny Semtex 10-

SE a Primasheet 1000 dosahují podobných parametrů zpevnění Hadfieldovy oceli po druhém 

výbuchu. V místech 13–14 (první výbuch Primasheet 2000, druhý výbuch Semtex 10-SE) byla 

naměřena tvrdost po druhém výbuchu průměrně 346 HBW 10/3000 – což se jeví jako optimální 
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kombinace (s určitou rezervou) k dosažení požadovaných min. 321 HBW (požadavek normy EN 

15689). 

Třetí výbuch byl proveden pouze v oblasti 1–3 (3× Semtex 10-SE) a oblasti 9–10 (2×Primasheet 

2000 + 1×Semtex 10-SE). V oblastech 1–3 byla naměřena tvrdost po třetím výbuchu průměrně 349 

HBW 10/3000 a v oblastech 9–10 průměrně 411 HBW 10/3000. 

5.1.2.4 Příprava vzorků pro další analýzy 

Z výbuchem zpevněných oblastí srdcovky byly vyřezány celkem 4 vzorky, z výbuchem 

nezpevněné oblasti 1 vzorek. Těchto pět vzorků sloužilo k dalším analýzám. Rozřezový plán vzorků 

je na obr. 46 včetně rozsahu aplikace trhaviny (černé oblasti na pojížděných plochách srdcovky v 

jednotlivých řezech). Identifikace vzorků včetně naměřené povrchové tvrdosti je v tab. 14. Vzorky 

zpevněné výbuchem byly odebrány z míst srdcovky, ve kterých byla rovněž měřena povrchová 

tvrdost v jednotkách HBW 10/3000. Z důvodu podobných výsledků tvrdosti (v porovnání s výsledky 

trhaviny Semtex 10-SE) nebyl z oblasti zpevněné trhavinou Primasheet 1000 žádný vzorek odebírán. 

Vzorky A, B, C byly vyřezány z hlavy kolejnicového profilu konce srdcovky, vzorek D z oblasti 

hrotu v jeho tloušťce 40 mm, vzorek 0 byl odebrán z konce křídlové kolejnice, kde se zpevnění 

výbuchem neprovádělo. Výška vzorku 0 byla 30 mm. Vyřezané segmenty jsou na obr. 47. 

  
Obr. 46 Rozřezový plán vzorků pro další analýzy 

Tab. 14 Identifikace vyřezaných vzorků včetně naměřených hodnot povrchové tvrdosti 

Vzorek Použitá trhavina 

Tloušťka 

trhaviny 

[mm] 

Povrchová tvrdost [HBW 10/3000] 

Před  

1. výbuchem 

Po  

1. výbuchu 

Po  

2. výbuchu 

Po  

3. výbuchu 

A 3×Semtex 10SE 2+2+2 206 310 327 368 

B 1×Primasheet 2000 3 205 316 – – 

C 
1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10SE 
3+2 182 316 344 – 

D 2×Primasheet 2000 3+3 205 332 384 – 

0 
Bez zpevnění 

výbuchem 
– – – – – 
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Obr. 47 Segmenty vyřezané ze srdcovky [111] 

Ze střední části výše uvedených vyřezaných vzorků byly mechanickým dělením pod vodou 

vyrobeny plátky o šířce cca 10 mm, které byly následně oboustranně frézovány. Z nich pak byly 

připraveny vzorky pro další analýzy (včetně TEM analýzy) dělením na zařízení Struers Discotom 5. 

Ukázka rozřezového plánu pro vzorky A, B, C je na obr. 48.  

 
Obr. 48 Schéma odběru jednotlivých vzorků, rozdělení vzorku na části pro jednotlivé analýzy 

Vzorek A Vzorek B Vzorek C 

Vzorek 0 

Vzorek D 
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5.1.2.5 Metalografická analýza 

Vzorky vyřezané z jednotlivých segmentů srdcovky byly pro strukturní analýzu naleptány 2 % 

roztokem NITALU a dokumentovány na světelném mikroskopu ZEISS axio. Snímky 

mikrostruktury byly rozděleny na dvě části: 

 část 1: povrch vzorku – hloubka do 20 mm (viz níže) 

 část 2: hloubka 20 mm – hloubka 40 mm (Příloha C) 

 

Vzorek A – část 1 (3×Semtex 10-SE) 

   

   
Obr. 49 Mikrostruktura vzorku A, část 1 [111] 

  

a) b) 

c) d) 
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Vzorek B – část 1 (1×Primasheet 2000) 

    

   
Obr. 50 Mikrostruktura vzorku B, část 1 [111] 

Vzorek C – část 1 (1×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE) 

   

b) a) 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 51 Mikrostruktura vzorku C, část 1 [111] 

Vzorek D – část 1 (2×Primasheet 2000) 

   

   
Obr. 52 Mikrostruktura vzorku D, část 1 [111] 

 

  

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Vzorek 0 – část 1 + část 2 (bez zpevnění výbuchem) 

   

   
Obr. 53 Mikrostruktura vzorku 0 [111] 

Struktura všech výbuchem zpevněných vzorků je tvořena rovnoběžnými deformačními pásy 

vniklými pohybem dislokací. Deformační pásy protínají celé austenitické zrno a vyskytují se v 

několika směrem v rámci jednoho zrna. Ve struktuře vzorků B, C a 0 je jasně patrná dendritická 

struktura. Výskyt deformačních dvojčat je méně častý nebo není možné deformační dvojčata 

zpozorovat z důvodu rozlišovacích schopností použitého mikroskopu. Nejvýraznější deformace byla 

zpozorována u vzorku D (2×Primasheet 2000), což koresponduje s výsledky měření povrchové 

tvrdosti. Velikost austenitického zrna vzorku 0 je rovněž nehomogenní, ale bez známek deformace 

– vzorek nebyl zpevněn výbuchem.  

Velikost austenitického zrna je nehomogenní v rámci jednotlivých vzorků, velmi výrazný je 

rozdíl velikosti zrna vzorků B a C oproti vzorkům A a D. Vzorky B, C jsou odebrány z konce 

srdcovky, u kterého je umístěna vtoková soustava odlitku. Nastává zde proto pomalejší ochlazování 

(vtoková soustava je v průběhu lití stále doplňována tekutým kovem), což má za následek větší 

velikost austenitického zrna. Podrobná analýza velikosti zrna u všech vzorků je uvedena v 

následující kapitole. 

 

a) b) 

c) d) 
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5.1.2.6 Stanovení velikosti austenitického zrna obrazovou analýzou 

Z důvodu velkých rozdílů velikosti austenitického zrna mezi jednotlivými vzorky bylo provedeno 

statistické vyhodnocení pomocí SW obrazové analýzy JMicroVision. Analyzovány byly všechny 

vzorky v oblasti 1 mm pod povrchem vzorku v kruhové oblasti Ø = 4 mm, při zvětšení 34×. Zrna na 

rozhraní měřené oblasti byla vzata do analýzy pouze za podmínky, že zasahovala více jak 50 % do 

měřené oblasti [111]. Analyzovaná oblast je na obr. 48, grafický výstup z analýzy je na obr. 54.  

   

   

 
Obr. 54 Grafický výstup z analýzy velikosti austenitického zrna pomocí SW JMicroVision [111] 

vzorek A vzorek B 

vzorek C vzorek D 

vzorek 0 
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Výsledky měření velikosti austenitického zrna včetně tvrdosti do hloubky 6 mm jsou v tab. 15. 

Tabulka obsahuje průměrnou velikost zrna, včetně počtu zrn v kruhu průměru 4 mm a přepočet na 

počet zrn/mm2. Příloha D obsahuje histogramy četností velikosti austenitického zrna a kumulativní 

podíly pro jednotlivé velikosti zrn. 

Z metalografických snímků a rovněž z analýzy velikosti austenitického zrna vyplývá, že velikost 

zrna v rámci celé srdcovky je výrazně proměnná, záleží na pozici odběru vzorku. Nejmenší velikost 

zrna byla naměřena na vzorku D, což může být dáno rychlejších ochlazováním oceli v hrotu 

srdcovky. Společnost DT – Výhybkárna a strojírna zadala pro účely této disertační práce vyzkoušet 

zpevnění na srdcovce. Do výsledků vnáší rozdílná velikost austenitického zrna další stupeň volnosti. 

Tomu by se dalo předejít zpevněním například krátkého úseku odlitku kolejnice, který by měl mít 

velikost zrna více konstantní po její délce (na rozdíl od srdcovky). Vyloučil či značně omezil by se 

tak vliv zpevnění oceli na velikost zrna. 

Tab. 15 Naměřené parametry velikosti austenitického zrna včetně tvrdosti do hloubky 6 mm [111] 

Měřený parametr 

Vzorek 

A 
3× Semtex 10SE 

B 
1× Primasheet 2000 

C 
1× Primasheet 2000 

1× Semtex 10SE 

D 
2× Primasheet 2000 

O 
bez zpevnění 

výbuchem 

Průměrná velikost zrna [µm] 360 992 626 276 836 

Směrodatná odchylka [µm] 190 771 453 188 507 

Počet zrn/oblast Ø 4 mm 106 15 33 142 23 

Počet zrn/mm2 (přepočítáno) 8 1 3 11 2 

Tvrdost, hloubka 1– 6 mm [HV0,2] 532 302 428 752 197 

 

Velikost austenitického zrna všech vzorků stanovená obrazovou analýzou byla srovnána s 

výsledky měření podpovrchové tvrdosti v hloubce 1–6 mm. Výsledná závislost je uvedena na obr. 

55. Každý vzorek byl zpevněn rozdílnou kombinací trhavin, závislost velikosti zrna na tvrdosti je 

tedy ovlivněna tímto proměnlivým faktorem. Jistá závislost ale na obr. 55 patrná je, výrazně vyšší 

podpovrchovou tvrdost vzorku D mohl ovlivnit fakt, že tento vzorek obsahoval zrna nejmenší 

velikosti, jejich hustota byla naměřena na 11 zrn/mm2. 

 
Obr. 55 Závislost velikosti austenitického zrna na tvrdosti v hloubce 1–6 mm [111]  
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5.1.2.7 Měření podpovrchové tvrdosti  

Podpovrchová tvrdost byla měřena metodou HV0,2 na zařízení LECO LM 247 AT na 

neleptaných vzorcích A, B, C, D a 0. Vzorky pro měření tvrdosti byly vyřezány dle obr. 48. Rozteč 

vtisků byla zvolena 0,5 mm, tvrdost byla měřena po celé výšce vzorků až do vzdálenosti 40 mm pod 

zpevněným povrchem. První měření proběhlo v hloubce 0–0,5 mm pod povrchem vzorků. Výsledky 

měření podpovrchové tvrdosti jsou na obr. 56, v tab. 16 a kompletně shrnuty – viz. Příloha E. 

 
Obr. 56 Průběh podpovrchové tvrdosti vzorků A, B, C, D, 0 [111] 

Největší podpovrchová tvrdost a dosah zvýšení tvrdosti způsobené zpevněním výbuchem bylo 

naměřeno na vzorku D (2×Primasheet 2000). V některých místech pod povrchem byla naměřena 

maximální tvrdost 983 HV0,2 a v hloubce 0–0,5 mm pod povrchem byla naměřena tvrdost 668 

HV0,2. Z obr. 56 je patrné, že hloubka zpevnění je při použití dvou vrstev trhaviny Primasheet 2000 

dosahuje více než 40 mm pod povrch materiálu.  

Použitím tří výbuchů trhavinou Semtex 10-SE na vzorku A vedlo k nárůstu tvrdosti 620 HV0,2 

(v hloubce 0–0,5 mm pod povrchem vzorku). V celé výšce vzorku je průběh tvrdosti výrazně pod 

křivkou tvrdosti vzorku D, v hloubce 39,5 mm pod povrchem vzorku byla naměřena tvrdost 520 

HV0,2. Z toho lze usuzovat, že při použití kombinace trhaviny 3×Semtex 10-SE je hloubka zpevnění 

rovněž větší než 40 mm. Tato hloubka zpevnění je ale dvojnásobná oproti výsledkům naměřeným v 

prvním experimentu této disertační práce, kdy byla třemi výbuchy zpevňována pouze kolejnice. 

Zajímavé rovněž je, že v hloubce pod povrchem cca 17 mm nastává pokles tvrdosti na hodnotu 376 

HV0,2 a od hloubky 24 mm zase tvrdost narůstá. Tento jev by mohl být způsoben určitou interakcí 

a odrazem vln vzniklých při průchodu rázové vlny v průběhu zpevnění výbuchem. 

Použitím kombinace dvou různých trhavin Primasheet 2000 a Semtex 10-SE u vzorku C bylo 

dosaženo zvýšení tvrdosti až do hloubky 21 mm – v této hloubce byla naměřena tvrdost 204 HV0,2 

(což lze považovat za základní tvrdost nezpevněné Hadfieldovy oceli). Tvrdost v hloubce cca 29 

mm opět narůstala, což může mít stejné vysvětlení jako v případě vzorku A.  
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Podpovrchová tvrdost vzorku B (1×Primasheet 2000) byla až do hloubky 20 mm pod úrovní 

vzorku C (1×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE). V hloubce 20 až 28,5 mm byla tvrdost vzorku 

B větší než vzorku C. Od hloubky 28,5 mm pod povrchem již opět tvrdost vzorku B byla nižší než 

u vzorku C. Základní tvrdost cca 200 HV0,2 nebylo u vzorku B dosaženo vůbec v celé měřené 

výšce. Použitím jedné vrstvy trhaviny Primasheet 2000 (vzorek B) lze tedy dosáhnout obdobné 

hloubky zpevnění jako při kombinaci trhaviny Primasheet 2000 + Semtex 10SE (vzorek C) s tím 

rozdílem, že při použití pouze jedné vrstvy trhaviny Primasheet 2000 nebylo dosaženo tak vysoké 

tvrdosti do hloubky 8 mm pod povrchem jako při použití kombinace Primasheet 2000 + Semtex 10-

SE. 

Výška vzorku 0 neovlivněného výbuchem byla 30 mm, tvrdost byla měřena do hloubky 12 mm, 

tvrdost se pohybuje na úrovni 150–236 HV 0,2. Tato tvrdost odpovídá deformačně nezpevněné 

Hadfieldově oceli. 

 

Tab. 16 Výsledky měření povrchové a podpovrchové tvrdosti vzorků A, B, C, D, 0  

Identifikace vzorku 
A 

 
3×Semtex 10SE 

B 

 
1×Primasheet 2000 

C 
1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10SE 

D 

 
2×Primasheet 2000 

0 
bez zpevnění 

výbuchem 

Povrchová tvrdost 

[HBW 10/3000] 
368 316 344 384 – 

 

P
o

d
p

o
v
rc

h
o
v

á 
tv

rd
o

st
 [

H
V

0
,2

] 

průměr v hloubce 

0–1 mm 
630 371 467 642 193 

průměr v hloubce 

1–10 mm 
507 326 407 764 204 

průměr v hloubce 

10–20 mm 
441 299 326 784 186 

průměr v hloubce 

20–30 mm 
476 287 251 742 – 

průměr v hloubce 

30–39,5 mm 
533 276 324 742 – 

průměr  

celá výška vzorku 
494 300 330 754 200 

směrodatná 

odchylka 
66 39 70 73 19 

rozptyl 4340 1500 4891 5300 352 

maximum 645 507 488 983 236 

minimum 376 221 204 565 150 

5.1.2.8 EBSD analýza 

Difrakce zpětně odražených elektronů – EBSD analýza (Electron backscatter diffraction), také 

známá jako BKD analýza (backscatter Kikuchi diffraction) je technika umožňující rozšířit studium 

mikrostruktury polykrystalických materiálů pomocí SEM (scanning electron microscope – 

řádkovací elektronový mikroskop) o krystalografické aspekty. EBSD představuje významný nástroj 

pro identifikaci krystalové struktury fází přítomných v analyzovaných vzorcích, pomocí ní je možné 

studovat defekty krystalové mřížky a hranice a orientace zrn v povrchové vrstvě studovaných 

vzorků. Výstupem EBSD analýzy jsou difraktogramy [115].  

Vzorky pro analýzu EBSD byly odebrány dle rozřezového plánu v obr. 48. Vzorky byly 

celoplošně vybroušeny zamokra a leštěny na diamantových pastách do zrnitosti 1 µm. Následně 
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byly elektrolyticky leštěny na zařízení Struers Lectropol. Jako elektrolyt byla použita směs kyseliny 

octové a chloristé při teplotě 27–28 °C. Analytický komplex pro analýzu EBSD se sestával z 

rastrovacího elektronového mikroskopu Philips XL 30 (max. rozlišení 3,5 nm při urychlovacím 

napětí 30 kV), vybaveným detektorem EBSD a CCD kamerou DigiView 1612 (max. rozlišení 

1300×1030 pixelů). Zpracování dat bylo provedeno v PC s video kartou Matrox Meteor II. Použitý 

ovládací software pro mapování orientací – OIM Data Collection 3.54, pro fázovou identifikaci – 

OIM Delphi 2.0. Vlastní vyhodnocení bylo realizováno OIM Analysis 3.08/5.31. Analýza proběhla 

na VUT FSI v Brně, Ústavu materiálových věd a inženýrství. Podrobné výsledky jsou uvedeny v 

[111]. Základní parametry EBSD analýzy jsou uvedeny v tab. 17. 

Tab. 17 Parametry EBSD analýzy [111] 

Vzorek 
A 

3×Semtex 10SE 
B 

1×Primasheet 2000 
C 

1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10SE 

D 
2×Primasheet 2000 

0 

bez zpevnění 

výbuchem 

Parametr   

Oblast snímání 

Acquisition: 

area=450 x 896,34 

µm, step=5 µm. 

Acquisition: area=540 x 1996,19 µm, step=5 µm. 

Počet analyzovaných bodů pts=18824 pts=50127 

Filtrace šumu dat 
NCIC: CImin=0,1 

(424 pts affected) 

NCIC: CImin=0,1 

(841 pts affected) 

NCIC: 

CImin=0,1 (4545 

pts affected) 

NCIC: 

CImin=0,1 (2926 

pts affected) 

NCIC: 

CImin=0,1 (752 

pts affected) 

Mez hranice zrna GTA 

Min. počet bodů na zrno 

GSmin 

Partition definition: GTA=10°, GSmin=5px 

Filtr vyhlazení zrn 

GD: GTA=10°, GSmin=5px 

 single iteration (34 

pts affected) 

single iteration (43 

pts affected) 

single iteration 

(39 pts affected) 

single iteration 

(170 pts affected) 

single iteration 

(80 pts affected) 

GSmin= 11,68 µm GSmin= 11,7 µm GSmin= 11,7 µm GSmin= 11,7 µm GSmin= 11,7 µm 

 

Na obr. 57 jsou zobrazeny oblasti analýzy EBSD cca 1 mm pod povrchem (kolmý výbrus). 

Analýza hranic zrn je zaznamenána červenou barvou, analýza dvojčatových hranic pak barvou 

žlutou. Na grafech (Příloha F) je zobrazena závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–

65°, přičemž za hranici dvojčatění je považována velkoúhlová hranice v intervalu 55°–65°. 

Obr. 58 zobrazuje sledovanou oblast z pohledu orientace zrn vůči normále (kolmo na povrch 

vzorku). Konkrétní směrová orientace je dána legendou uvedenou pod barevnými schématy. 

Barevné odstíny v rámci jednotlivých zrn vzorků A, B, C a D svědčí o skutečnosti, že i části zrn 

mohou být vůči sobě v jisté úhlové orientaci. Tento jev se na vzorku 0 nevyskytuje. 

Výsledky zobrazeny na obr. 59 jsou podobné jako na obr. 58, ale v tomto případě je orientace zrn 

vztažena ke směru rovnoběžnému s normálou vzorku (rovnoběžně s povrchem vzorku, tedy v 

kolmém směru na předpokládanou maximální detonační sílu. 

Snímky na obr. 60 představují Ø Kernelovo odchýlení (KAM) zrn. Barevná škála vyjadřující 

míru odchylky v intervalu 0°–3° je uvedena v legendě ve spodní části obrázku [111]. 

Pomocí SEM a EBSD analýzy nebyla ve větší míře ve struktuře vzorků zpevněných výbuchem 

zjištěna deformační dvojčata, bylo tedy třeba provést další experimenty pomocí transmisní 

elektronové difrakce.  
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Obr. 57 Výsledky EBSD analýzy, kolmý výbrus [111] 

 

 
Obr. 58 Výsledky EBSD analýzy, orientace zrn je vůči normále (kolmo na povrch vzorku) [111] 
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Obr. 59 Výsledky EBSD analýzy, orientace zrn vztažena ke směru rovnoběžnému s normálou 

vzorku (rovnoběžně s povrchem vzorku) [111] 

 
Obr. 60 Výsledky EBSD analýzy, Ø Kernelovo odchýlení zrn [111] 
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5.1.2.9 Substrukturní analýza – TEM 

Pro analýzu pomocí transmisního elektronového mikroskopu byly ze vzorků A, B, C, D a 0 

vyřezány tenké kovové fólie dle rozřezového plánu na obr. 48. Tenké fólie byly připraveny metodou 

tryskového elektroleptání roztokem kyseliny octové a kyseliny chloristé (95:5). Fólie byly následně 

doleštěny svazkem iontů argonu v zařízení PIPS (Precision Ion Polishing System) firmy GATAN. 

Pozorování fólií bylo provedeno pomocí transmisního elektronového mikroskopu Philips CM12 na 

Ústavu fyziky materiálů, Akademie věd České republiky v Brně. Kompletní výsledky analýzy 

pomocí TEM jsou v [113]. Velikost oblasti pro analýzu TEM je patrná na snímku metalografie ze 

vzorku A – obr. 61. 

 
Obr. 61 Metalografický snímek povrchu vzorku s vyznačením velikosti oblasti zobrazované na 

TEM snímcích [113] 

Studium mikrostruktury pomocí TEM ukázalo, že mikrostruktura se mění postupně se vzrůstající 

tvrdostí (povrchovou i podpovrchovou), a proto budou výsledky z jednotlivých vzorků uvedeny dále 

v pořadí podle tab. 18. Základní charakteristiky mikrostruktury uvnitř zrn všech vzorků jsou pro 

srovnání změn mikrostruktury v důsledku různých postupů zpevnění dokumentovány na vybraných 

TEM snímcích při stejném zvětšení na obr. 62. 

Tab. 18 Vzestupné seřazení vzorků dle dosažené povrchové a podpovrchové tvrdosti 

Pořadí 

dle 

tvrdosti 

Vzorek 
Aplikovaná 

kombinace trhavin 

Povrchová tvrdost 

[HBW 10/3000] 

Podpovrchová tvrdost 

v hloubce 1–6 mm  

[HV 0,2] 

1 0 
Bez zpevnění 

výbuchem 
200 HV0,2 197 

2 B 1×Primasheet 2000 316 302 

3 C 
1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10-SE 
344 428 

4 A 3×Semtex 10-SE 368 532 

5 D 2×Primasheet 2000 384 752 
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Obr. 62 TEM snímky zachycující základní rysy mikrostruktury vzorků A, B, C, D a 0 [113] 

Obr. 62a zobrazuje vzorek O, referenční vzorek vyřezaný z oblasti srdcovky, jenž nebyla 

zpevněna výbuchem. Na snímku jsou patrné dislokace v austenitické matrici bez deformačních pásů.     

Vzorek B (1×Primasheet 2000) na obr. 62b obsahuje výrazně zvýšenou hustotu dislokací s 

ojedinělými deformačními pásy, které se tvoří pouze v zrnech s vhodnou orientací ke směru působící 

síly vyvolané výbuchem. Na obr. 62c se na vzorku C (1×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE) 

objevují deformační pásy ve větším množství a ve více zrnech. Aktivován je pouze jeden skluzový 

systém. Na vzorku A – obr. 62d (3×Semtex 10-SE) dochází k aktivaci dalších skluzových systémů 

b)  

vzorek B 

c)  

vzorek C 

d)  

vzorek A 

e)  

vzorek D 

a)  

vzorek 0 
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v mřížce, takže deformační pásy na snímcích tvoří mřížku. Obr. 61 (vzorek A) je uveden pro 

pochopení souvislosti mezi deformačním pásy viditelnými na metalografickém snímku a pásy 

viditelnými na TEM snímcích. Na metalografických snímcích jsou viditelné pouze deformační pásy 

s největší šířkou. Hustota dislokací na vzorku D – obr. 62e (2×Primasheet 2000) je podobná vzorku 

A, ale je místně tak vysoká, že fólie není v některých místech prakticky průhledná. Příloha G 

obsahuje další TEM snímky zkoumaných vzorků včetně snímků SAED (selekční elektronové 

difrakce). 

Selekční elektronová difrakce v TEM prokázala přítomnost dvojčat ve výbuchem deformovaných 

vzorcích (Obr. G5b a Obr. G6d – Příloha G), zatímco metodou EBSD dvojčata zjištěna nebyla. 

Podle snímků z TEM mají dvojčata tloušťku menší než 100 nm. Dvojčata o tak malé tloušťce je 

možno označit termínem mikrodvojčata. Primárním cílem EBSD analýz bylo zobrazení zrna, a k 

dosažení tohoto cíle byly zvoleny i parametry skenování svazku elektronů při snímání EBSD map. 

Svazek elektronů se pohyboval s krokem 5 mikrometrů a vzdálenost jednotlivých řádků EBSD mapy 

byla také 5 mikrometrů. Je proto zcela evidentní, že při těchto podmínkách snímání EBSD map 

nemohla být mikrodvojčata detekována. Z oblasti vzorku D (2×Primasheet 2000) zachycené na Obr. 

G6a (Příloha G), která má velikost 14×10 mikrometrů, byly sejmuty cca 4 body do EBSD mapy. V 

této souvislosti je nutno uvést, že prostorové rozlišení metody EBSD jako takové není dostatečné 

pro detekci mikrodvojčat  s tak malou tloušťkou, jako v případě studovaných vzorků. Závěr uvedený 

v analýze EBSD, tedy že ve studovaných vzorcích nebyla zjištěna dvojčata, je tedy nutno 

specifikovat tak, že ve vzorcích nebyla zjištěna makroskopická deformační dvojčata. 

Na snímcích z TEM je možné pozorovat změny mikrostruktury v důsledku působícího napětí. 

Pokud je aktivován jeden skluzový systém, jsou na snímcích viditelné rovnoběžné skluzové pásy, v 

nichž došlo k posuvu jednotlivých částí mřížky vůči sobě navzájem. Na snímcích z TEM se oblasti 

s porušenou krystalovou strukturou jeví jako tmavé proto jsou skluzové pásy zobrazeny jako tmavší 

než okolí. Při dalším působení vnějšího napětí se aktivují další skluzové systémy a na snímcích z 

TEM je viditelná mříž vzájemně se protínajících skluzových pásů. Na vzorcích vyřezaných ze 

srdcovky zpevněné výbuchem je tento proces patrný na obr. 62. Vzorek 0 bez aplikace zpevnění 

výbuchem nemá skluzové pásy, ve vzorcích B a C byl aktivován jeden skluzový systém a ve 

vzorcích A a D byly aktivovány dva skluzové systémy. Každý směr skluzových pásů odpovídá 

určitému skluzovému systému. Deformace probíhá v každém zrnu jinak, v závislosti na jeho 

orientaci vůči působícímu napětí. To znamená, že u jednoho vzorku mohou existovat zrna, ve 

kterých byl aktivován jeden skluzový systém i zrna v nich byly aktivovány dva skluzové systémy 

[113], jak je možno vidět na Obr. G4 a Obr. G5 (Příloha G). 

Pomocí TEM analýzy bylo zjištěno, že mikrostrukturní změny vzniklé vlivem zpevnění 

Hadfieldovy oceli výbuchem se nejvíce projevily ve vzorcích A (3×Semtex 10-SE) a ve vzorku D 

(2×Primasheet 2000). To je v souladu se zjištěním, že právě tyto dva vzorky vykázaly největší 

povrchovou a také podpovrchovou tvrdost. 
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5.1.2.10 Shrnutí naměřených výsledků – zpevnění vzorků trhavinou Semtex 10-SE a Primasheet 

2000 

V rámci experimentu bylo na srdcovku z Hadfieldovy oceli aplikováno více typů plastických 

trhavin a byl pozorován jejich vliv při zpevnění výbuchem.  

Nejvyšší povrchová tvrdost byla dosažena použitím trhaviny Primasheet 2000, která disponuje 

nejvyšší detonační rychlostí a detonačním tlakem.  Použitím zpevnění ve dvou krocích s použitím 

trhaviny Primasheet 2000 byla naměřena povrchová tvrdost 390 HBW 10/3000. Hodnot kolem 345 

HBW 10/3000 bylo dosaženo použitím kombinace trhavin 3×Semtex 10-SE a rovněž 1×Primasheet 

2000 + Semtex 10-SE. Výsledky měření povrchové tvrdosti – tab. 13 a obr. 45.  

Tvrdost 370 HB byla naměřena v rámci experimentu autorů [54], a to konkrétně po druhém 

výbuchu trhavinou tloušťky 3 mm o detonační rychlosti 7600 m/s. Ukazuje se tedy, že použitím 

trhaviny s vyšší detonační rychlostí lze dosáhnout vyšší povrchové tvrdosti. Autoři výše zmíněné 

práce rovněž naměřili závislost zvýšení mechanických vlastností (Rp0,2) vlivem vyšší dosažené 

tvrdosti při aplikaci zpevnění výbuchem, výsledky jsou na obr. 9. Mechanické vlastnosti nebyly v 

rámci této disertační práce na vzorcích zpevněných výbuchem měřeny.  

Zvýšení podpovrchové tvrdosti a rovněž dosažená hloubka zpevnění odpovídá výsledkům měření 

povrchové tvrdosti. To znamená, že větší hloubka zpevnění byla naměřena při použití trhavin s vyšší 

detonační rychlostí, resp. při dosažení vyšší povrchové tvrdosti. Kombinací trhavin Primasheet 2000 

+ Semtex 10-SE bylo dosaženo zpevnění do hloubky 21 mm.  

Měřením velikosti austenitického zrna byly zjištěny velké rozdíly z důvodu odběru vzorků po 

celé délce srdcovky. Na obr. 55 je rovněž závislost velikosti austenitického zrna a použité trhaviny 

na dosažené tvrdosti v hloubce 1–6 mm. 

Pomocí SEM mikroskopu a analýzy EBSD nebyl prokázán vliv zpevnění výbuchem na vznik 

deformačních dvojčat, analýzou TEM byly zjištěny mikrodvojčata s tloušťku menší než 100 nm. 

Mikrodvojčata byla rovněž pozorována při provádění tahových zkoušek v rámci experimentů [117] 

a [118]. Výsledky analýz SEM, EBSD a TEM korespondují s výsledky měření povrchové a 

podpovrchové tvrdosti. To znamená, že při dosažení vyšší tvrdosti byly v mikrostruktuře oceli 

objeveny skluzové dislokační pásy ve více skluzových rovinách.  
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5.2 ZKOUŠKY KONTAKTNĚ – ÚNAVOVÉHO ZATÍŽENÍ NA VZORCÍCH 

ZPEVNĚNÝCH VÝBUCHEM 

Druhá etapa experimentů disertační práce je experimentální testování charakteristik včetně 

vyhodnocení výsledků kontaktně – únavového zatížení Hadfieldovy oceli. Experimenty byly 

zaměřeny na srovnání odezvy dvou různých stavů materiálu (zpevněného a nezpevněného 

výbuchem), nárůstu povrchové, podpovrchové tvrdosti a hodnocení struktury vzorků Hadfieldovy 

oceli. Experiment byl proveden na zařízení pro simulaci kontaktně – únavového zatížení při 

definovaném poměru kontaktního tlaku a podélného skluzu na Univerzitě Pardubice, Dopravní 

fakultě Jana Pernera. Kompletní výsledky analýz jsou uvedeny v [119] a [120]. Obdobné analýzy 

provedl v disertační práci Zbořil [82], který experimentálně ověřoval jiné typy kovových materiálů 

a nezaměřoval se na vzorky Hadfieldovy oceli zpevněné výbuchem. 

5.2.1 Cíl experimentu a předpokládané výsledky testování 

Cílem experimentu bylo přiblížit se v laboratorních podmínkách dějům v soustavě železniční 

kolo – srdcovka a ověřit tak charakteristiky Hadfieldovy oceli, porovnat vlastnosti oceli zpevněné a 

nezpevněné výbuchem a v jisté míře tak nasimulovat chování oceli bez nutnosti sledování srdcovek 

v trati. Předpokládaný výsledek experimentu byl tedy stanoven tak, aby po jeho ukončení bylo 

možné v určité míře konstatovat, zda má zpevnění výbuchem určitý dopad (pozitivní či negativní) 

na charakteristiky Hadfieldovy oceli využívané pro odlitky srdcovek železničních výhybek.  

5.2.2 Postup výroby vzorků použitých pro experiment 

Pro účely výroby potřebných vzorků byla srdcovka z Hadfieldovy oceli geometrie 1/11–300 

(atest – Příloha H) kompletně obrobena a zpevněna dvěma výbuchy trhavinou Semtex 10-SE. 

Aplikace trhaviny byla provedena dle požadavků normy EN 15689, tzn., že zpevněny byly všechny 

plochy přicházející do kontaktu s železničním kolem. Výjimku tvořila levá křídlová kolejnice, která 

byla zpevněna pouze částečně – trhavina na části křídlové kolejnice aplikována nebyla z důvodu 

výřezu vzorků nezpevněných výbuchem – obr. 63. 

    
Obr. 63 Postup zpevnění srdcovky 1/11–300, levá křídlová kolejnice částečně bez aplikace 

trhaviny 
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Po zpevnění výbuchem byly ze srdcovky mechanicky vyřezány dva bloky materiálu z pravé 

(zpevněna výbuchem) a levé (nezpevněna výbuchem) křídlové kolejnice, rozměry bloků: délka 350 

mm, hloubka 40 mm – obr. 64 a obr. 65. 

    
Obr. 64 Nákres výřezu bloků z pravé a levé křídlové kolejnice, srdcovka 1/11–300 

 
Obr. 65 Blok materiálu vyřezaný z levé, výbuchem nezpevněné křídlové kolejnice 

Z těchto dvou bloků byly vyřezány a obrobeny vzorky Ø 14 mm a výšky 18 mm – obr. 66. 

Identifikace vzorků: 

 Z1 až Z12 – vzorky vyřezané z bloku – Zpevněného výbuchem (pravé křídlové kolejnice) 

 N1 až N12 – vzorky vyřezané z bloku – Nezpevněného výbuchem (levé křídlové kolejnice) 

 

Horní plocha vzorků byla viditelně označena barvou – aby na této ploše nedošlo při přípravě 

vzorků k žádnému obrábění, které by vedlo k ovlivnění povrchové tvrdosti. 

    
a) vzorky „Z“ zpevněné výbuchem  b) vzorky „N“ nezpevněné výbuchem 

Obr. 66 Částečná sestava vzorků použitých pro experiment [119] 

Konečnou fází přípravy experimentu byla výroba unašeče vzorků o průměru 136 mm, který je 

složen ze dvou symetrických částí, do příslušných otvorů byly vsazeny vyrobené vzorky. Nosič 

vzorků je na obr. 67. Kontaktní povrch unašeče byl zároveň s nasazenými vzorky obroušen na rádius 

R300. 
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Obr. 67 Kompletní sestava nosiče vzorků s osazenými vzorky a hřídelí [119], systém vkládání 

vzorků do nosiče 

   
Obr. 68 Kompletní sestava nosič – železniční kolo [119] 

5.2.3 Metodika experimentu 

Zkouška byla založena na odvalování železničního kola o průměru 920 mm v kontaktu s nosičem 

vzorků o průměru 136 mm. Odvalování probíhalo za průběžné evidence: 

 normálové zatěžující síly (stanovené pro požadovaný kontaktní tlak podle Hertzovy teorie 

pro styk dvou válcových ploch), 

 rychlosti odvalování, 

 hodnoty podélného skluzu (relativní skluz vzhledem k otáčkám nosiče vzorků). 

Test  probíhal  při  souběžném testování 8 ks vzorků (4 ks vzorků zpevněné výbuchem, 4 ks 

vzorků nezpevněné výbuchem), vzorky byly do unašeče vkládány tak, aby vedle sebe nebyly vzorky 

stejné kategorie, bez výměny vzorků během zkoušky. Kompletní sestava zkušebního zařízení s 

osazeným nosičem je na obr. 68, identifikace a využití vzorků – tab. 19.  

Parametry experimentu: 

 Výchozí normálové zatížení 5 kN (pro dané geometrické výchozí podmínky v kontaktu 

s kolem odpovídající kontaktnímu tlaku 974 MPa), 

 Hodnota normálové zatížení byla průběžně upravována pro konstantní hodnotu kontaktního 

tlaku v závislosti na opotřebení kontaktní plochy (vliv změny kontaktní stopy), 

 Podélný skluz 1 %, 

 Hodnota podélného skluzu byla průběžně upravována na aktuální „volné“ otáčky nosiče 

vzorků, ovlivněné opotřebením kotouče, 

 Interval měření 100 tis. cyklů, 

 Celkový počet cyklů byl stanoven na 1 mil. cyklů. 
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Vyhodnocení experimentu: 

 Vyhodnocení povrchového zpevnění v závislosti na době zatěžování, 

 Fotodokumentace stavu opotřebení povrchu v jednotlivých etapách zkoušky, 

 Metalografický rozbor dosahu plastické zóny, 

 Vyhodnocení podpovrchové tvrdosti v závislosti na době zatěžování, 

 Měření hloubky dosahu povrchově iniciovaných vad [119]. 

 

Tab. 19 Identifikace a využití vyrobených vzorků pro kontaktně – únavovou zkoušku 
Z1 až Z4 Z5, Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 

Kontaktně–

únavové 

zkoušky v 

unašeči 

rezerva Povrchová 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

Podpovrch. 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

rezerva Povrchová 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

Podpovrch. 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

rezerva 

Z1 až Z4 Z5, Z6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

Kontaktně–

únavové 

zkoušky v 

unašeči 

rezerva Povrchová 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

Podpovrch. 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

rezerva Podpovrch. 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

rezerva Povrchová 

tvrdost ve 

výchozím 

stavu 

5.2.4 Stanovení metody měření povrchové tvrdosti 

Pro stanovení počáteční povrchové tvrdosti vzorků umístěných v unašeči (Z1–Z4, N1–N4) včetně 

povrchové tvrdosti v průběhu experimentu bylo uvažováno použití dynamické metody (tvrdoměrem 

Equotip 2), metody HBW 2,5 a metody HV10. První dvě zmiňované metody měření byly ale 

zamítnuty z důvodu velkého rozptylu měření (Equotip 2) a z důvodu značnému poškození 

hodnoceného povrchu vzorku (HBW 2,5). Jako nejvhodnější byla vyhodnocena metoda HV10 – 

proběhlo její ověření na vzorcích Z7, N7, Z10 a N13. Tato metoda způsobuje menší stopy na 

povrchu vzorku při vyšší přesnosti měření s možností korekce v případě výraznějšího vlivu rádiusu 

kontaktní plochy. Nevýhodu  jsou vyšší  nároky na jakost povrchu. Na povrchu vzorků v nosiči byly 

zřetelné stopy opracování; v daném stavu nebyla tato metoda použitelná, proto byl povrch vzorků 

před měřením broušen. Pro zachování výchozího stavu zpevnění jednotlivých vzorků bylo toto 

broušení provedeno pouze do hloubky nerovností po opracování (kontrolováno vizuálně) [119]. 

Postup měření povrchové tvrdosti včetně stojánku pro nosič vzorků – obr. 69. 

 
Obr. 69 Měření povrchové tvrdosti vzorků umístěných v nosiči [119] 



71 

 

5.2.5 Měření povrchového zpevnění v jednotlivých etapách zatěžování 

Měření výchozího stavu povrchu před zkouškou ukázalo intenzivní zpevnění povrchu, bez 

měřitelného rozdílu u vzorků bez vs. po zpevnění výbuchem. Vzhledem k tomu, že nebylo možné 

zjistit hloubku tohoto zpevnění, byl test zahájen s uvažovanou možností odstranění této vrstvy 

působením skluzu v prvních etapách zkoušky. K částečnému adhesivně – abrazivnímu opotřebení 

skutečně došlo, o čem svědčí naměřený pokles tvrdosti povrchu v etapě I prvního spuštění 

experimentu – tab. 20. Pokles tvrdosti byl ale relativně malý, další pokračování zkoušky v tomto 

stavu testované oceli by nezaručovalo nalezení hledané tendence zpevnění kontaktním zatížením. 

Proto byl povrch vzorků spolu s nosičem přebroušen a test opakován.  

Hodnoty výchozího stavu povrchu po přebroušení, tj. před opětovným zahájením zkoušky jsou 

v tab. 20 – výchozí stav č. 2. I když přebroušení vedlo k podstatnému poklesu tvrdosti, kompletní 

odstranění zpevnění nebylo dosaženo, proto rovněž následující měření neodráží rozdíl tvrdosti 

vzorků před vs. po zpevnění výbuchem. 

Souhrn průměrných hodnot (z 3 měření v jednotlivých etapách zatěžování) ukazuje tab. 20 a obr. 

70. 

Ve výchozím stavu povrchu (rovněž po přebroušení) byl výrazný rozdíl tvrdosti povrchu nosiče 

a testovaných vzorků (nosič po přebroušení cca 250HV10, po zpevnění v etapě II cca 350HV).  

Během zkoušky docházelo k intenzivnímu rázovému zatížení jak vzorků, tak uložení celé sestavy. 

V důsledku toho došlo k únavovému lomu hřídele a test byl ukončen a vyhodnocen při 800 tis. 

cyklech [119]. 

 

Tab. 20 Dosažené hodnoty povrchové tvrdosti v HV10 [119] 

Č. 

vzorku 

První spuštění 

experimentu 
Druhé spuštění experimentu 

Výchozí 

stav č. 1 

Etapa 

zatěžování 

Výchozí 

stav č. 2 

– po 

přebroušení 

povrchu 

vzorků 

Etapa zatěžování 

I I II III IV V VI VII VIII 

Z1 660 650 382 614 614 498 598 642 712 746 739 

N1 665 652 371 598 580 570 596 653 697 722 696 

Z2 713 679 380 633 583 530 601 657 711 749 725 

N2 691 669 349 609 594 517 599 642 726 751 739 

Z3 669 662 373 611 574 576 582 649 718 732 731 

N3 672 665 377 616 560 511 602 641 697 735 752 

Z4 713 660 361 621 666 535 577 658 707 759 761 

N4 684 541 406 633 524 474 616 644 675 765 763 
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Obr. 70 Změny povrchové tvrdosti v jednotlivých etapách kontaktně – únavového zatížení [119] 

 

Jak je patrné z obr. 70, přebroušení povrchu vzorků umístěných v unašeči vedlo ke snížení vlivu 

opracování do té míry, že test umožnil evidenci etapovitého povrchového zpevnění, bez rozlišení 

výchozího stavu vzorků (bez / po zpevnění výbuchem). Nejintenzivnější nárůst povrchové tvrdosti 

(přibližně 250 HV10) byl naměřen u všech vzorků v první etapě zatěžování (prvních 100 tis. cyklů). 

Mezi etapou II a III došlo ke snížení povrchové tvrdosti, což lze přičíst vyšší míře opotřebení 

povrchu vzorků v této etapě zatěžování – obr. 71. 

Při ukončení experimentu byla naměřena povrchová tvrdost v rozmezí 696 HV10 (N1) a 763 

HV10 (N4), nepotvrdil se tedy předpoklad rozdílů mezi vzorky zpevněnými a nezpevněnými 

výbuchem. Pro vyhodnocení rozdílné reakce na dynamické zatěžování byl proto proveden strukturní 

rozbor spolu s hodnocením dosahu zpevnění v podélných řezech vzorků [119]. 

 

 

     
Obr. 71 Makroskopický vzhled povrchu vzorku Z3 [119] 

  

Směr odvalování 

Etapa I Etapa III Etapa IV Etapa VII 
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5.2.6 Měření podpovrchového zpevnění po kontaktně – únavové zkoušce 

Jelikož výsledky měření povrchové tvrdosti neprokázaly výrazné rozdíly mezi vzorky 

zpevněnými a nezpevněnými výbuchem, byla provedena analýza podpovrchové tvrdosti vzorků 

vyjmutých z unašeče. Pro podrobnou analýzu hloubky zpevnění vlivem kontaktně – únavového 

namáhání byly vybrány vzorky: 

 Z1, Z4: vzorky po kontaktně – únavovém zatížení materiálu ve stavu po zpevnění výbuchem, 

 N1, N4:vzorky po kontaktně–únavovém zatížení materiálu ve stavu bez zpevnění výbuchem, 

 Z11, N11: vzorky ve výchozím stavu, kde neproběhlo kontaktně – únavové zatížení. 

Tvrdost byla vyhodnocena přístrojem ZWICK ROELL ZHU 2.5/Z2.5 měřením mikrotvrdosti 

v jednotkách HV1 v podélných metalografických výbrusech výše zmíněných vzorků. Měření 

mikrotvrdosti začínalo vždy v hloubce 50µm pod povrchem. Tato vzdálenost byla nastavena 

vzhledem k velikosti vtisku (vzniklého průběžným měřením povrchové tvrdosti vzorků v unašeči) 

v povrchové vrstvě. Mikrotvrdost byla měřena směrem od původního povrchu srdcovky pro každý 

vzorek: 

a) kolmo k zatěžovanému povrchu v dosahu pro bezpečné zachycení celé hloubky vlivu 

kontaktního zatížení (dosah měření 5 mm, krok měření 250 µm), obr. 72a,b. 

b) podrobnější měření povrchové zpevněné vrstvy v linii pod úhlem 20° k povrchu 

vzorku, výsledky propočteny na vzdálenost k povrchu; dosah měření byl stanoven podle 

výsledků měření v kolmém směru (dosah měření 1,5 mm, krok měření 200 µm), obr. 72c,d. 

c) přímo povrchu po zatížení, pro zjištění tvrdosti kontrastních vrstev, spojených s 

poškozováním (viz metalografický rozbor v následující kapitole). 

  
a) vzorky zpevněné výbuchem  b) vzorky nezpevněné výbuchem 

  
c) vzorky zpevněné výbuchem  d) vzorky nezpevněné výbuchem 

Obr. 72 Průběh podpovrchové tvrdosti testovaných vzorků [120] 
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Z výsledků měření podpovrchové tvrdosti, které jsou zobrazeny na obr. 72, lze usuzovat: 

 

1) Vzorky Z1, Z4, Z11, N1, N4, N11: Tvrdost pod povrchem v hloubce 0,05 mm je u všech vzorků, 

které byly podrobeny kontaktně – únavovou zkouškou, na hranici 600 HV1. Tvrdost na povrchu 

byla u těchto vzorků naměřena výrazně vyšší – nad 700 HV10 – obr. 70. Sklon křivek průběhu 

podpovrchové tvrdosti tento trend potvrzuje. Tvrdost pod povrchem v hloubce 0,05 mm je u vzorků, 

které nebyly podrobeny kontaktně – únavovou zkouškou (Z11, N11), na hranici 500 HV1. Tvrdosti 

350 HV1 dosahují vzorky zpevněné výbuchem v hloubce 0,5 mm, stejné tvrdosti dosahují vzorky 

N1 a N4 v hloubce přibližně 0,6 mm – vyjádřeno zelenou svislou čarou v obr. 72c,d. 

2) Vzorky N1, N4, N11: Podpovrchová tvrdost se u výbuchem nezpevněných vzorků N1 a N4 

dostává na základní hranici 250 HV1 v hloubce přibližně 1,3 mm, oproti tomu u vzorku N11 již 

v hloubce 0,6 mm. Lze tedy usuzovat, že hloubka deformačního zpevnění vlivem opracování je 0,6 

mm, a hloubka deformačního zpevnění je u vzorků podrobených kontaktně – únavovému zatížení 

na hranici 1,3 mm. Zda je hloubka deformačního zpevnění přibližně 1,3 mm také v reálných 

podmínkách, tzn. na srdcovkách z Hadfieldovy oceli umístěných do železniční sítě, je třeba 

samozřejmě experimentálně potvrdit měřením. Hloubku zpevnění 1 mm na vzorcích nezpevněných 

výbuchem naměřili rovněž autoři práce [91]. Vzorky nezpevněné výbuchem mají gradient tvrdosti 

výrazně ostřejší. Ve vazbě na výše uvedená zjištění byl u obou srovnávaných stavů materiálu 

(zpevněné / nezpevněné výbuchem) naměřen ostřejší gradient v bezprostředně povrchové vrstvě do 

hloubky cca 0,1 mm. 

3) Vzorky Z1, Z4, Z11: Vzhledem k tomu, že vlivem zpevnění výbuchem došlo k navýšení výchozí 

podpovrchové tvrdosti materiálu o cca 100 HV1, nejsou výrazné rozdíly dosahu zpevnění u těchto 

vzorků spojeny s ostřejším gradientem tvrdosti, což je podstatné z hlediska odezvy na další 

dynamické zatížení. Lze konstatovat, že vzorky zpevněné výbuchem, které byly podrobeny 

kontaktně – únavovou zkouškou, vykazují stejný průběh podpovrchové tvrdosti jako vzorky ve 

výchozím stavu. Z obr. 72a je dokonce patrné, že podpovrchová tvrdost vzorku Z11 je cca o 50 HV1 

vyšší než je tomu u vzorků Z1 a Z4. 

4) Povrchová tvrdost vzorků Z1, Z4, N1, N4: Povrchová tvrdost byla měřena dvěma metodami: 

a) v nosiči vzorků v jednotkách HV10 – obr. 70, výsledky v tab. 20 (VIII etapa). Zde je povrchová 

tvrdost po kontaktně – únavové zkoušce v rozmezí 696–763 HV10. 

b) měření na povrchu vzorků stejnou metodou jako měření na metalografických výbrusech 

v jednotkách HV1. Touto metodou byla naměřena povrchová tvrdost výrazně vyšší – tab. 21. 

 

Z tab. 21 vyplývá, že maximální hodnoty tvrdosti, zjištěné měřením na metalografických 

výbrusech, nevypovídají o skutečně dosaženém maximu, spojeném s poškozením povrchu [120]. 

Tab. 21 Povrchová tvrdost vzorků po kontaktně – únavové zkoušce, v jednotkách HV1 [120] 

Identifikace 

vzorku 

Číslo měření 

1 2 3 4 5 

N1 917 851 813 897 724 

N4 735 917 905 876 846 

Z1 834 943 946 934 947 

Z4 837 756 720 906 968 
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5.2.7 Metalografický rozbor 

Metalografické rozbory byly provedeny u vzorků podrobených kontaktně – únavovou zkouškou 

(Z1, Z4, N1, N4), pro porovnání také na vzorcích ve stávajícím stavu (Z11 a N11). Vzorky byly 

broušeny, leštěny diamantovou pastou a leptány 3 % roztokem NITALU. Výbrusy byly připraveny 

ve směru podélného skluzu, kolmo na zatěžovanou rovinu. Bylo použito světelného 

metalografického mikroskopu Neophot 32 včetně obrazové analýzy AnalySis DOCU Olympus a 

rovněž rastrovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 5130SB. 

    
a) vzorek Z1     b) vzorek Z4 

    
c) vzorek N1      b) vzorek N4 

Obr. 73 Metalografický rozbor vzorků po kontaktně – únavové zkoušce, zv. 32× [120] 

Z obr. 73a,b,c,d je patrné, že největší hustota dislokací je v blízkosti povrchu vzorků do hloubky 

0,5–0,6 mm. V této hloubce pod povrchem byla naměřena tvrdost přibližně 350 HV1 u všech vzorků 

podrobených kontaktně – únavovou zkouškou – obr. 72c,d (zelená svislá linie v grafu).  Je zde také 

vidět rozdíl ve velikosti austenitického zrna mezi vzorky Z1, Z4 a vzorky N1, N4. Důvodem je 

pravděpodobně fakt, že vzorky byly odebrány z rozdílných křídlových kolejnic srdcovky – obr. 64. 

Obr. 73a,b rovněž ukazuje, že zvýšený výskyt dislokací je také ve větší hloubce od povrchu, což 

rovněž koresponduje s výsledky měření podpovrchové tvrdosti v obr. 72a,c. U vzorků N1, N4 se již 

od hloubky 0,5 mm směrem ke středu vzorků dislokace vyskytují pouze v omezeném množství, 

v této hloubce se tedy již důsledky kontaktně – únavové zkoušky neprojevují, tvrdost je zde okolo 

250 HV1. Příloha I ukazuje metalografické snímky zkoumaných vzorků včetně vzorků Z11 a N11 
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při zvětšení 100×. Zde na Obr. I3 je jasně patrný rozdíl v hustotě dislokací mezi vzorkem Z11 

(zpevněn výbuchem) a vzorkem N11 (nezpevněn výbuchem). Dokumentována je oblast 1 mm pod 

povrchem, tj. mimo dosah výchozího zpevnění opracováním povrchu. 

Detailnějším pozorováním povrchové vrstvy vzorků po kontaktně – únavové zkoušce v hloubce 

cca 10 µm pod povrchem byly zjištěny tenké vrstvy materiálu typické pro dynamicky namáhané 

perlitické oceli. Tvorba této vrstvy u Hadfieldovy oceli, použité při zkoušce, prokazatelně souvisí s 

mechanizmem poškozování povrchu.  Docházelo k odlupování vrstev, popř. drolení vrstev – obr. 74 

a Obr. I4  (Příloha I), v reakci na ostrý kontrast tvrdosti na přechodu do okolní matrice. Rozdíl 

tvrdosti lze určit z rozdílu naměřeného maxima v hloubce 50 µm, tj. na výbrusech bezpečně mimo 

dosah kontrastní vrstvy (cca 600 HV1) a hodnotou z přímého měření povrchu naměřenou tvrdostí 

(cca 900 HV1, tab. 21). Také v souvislosti s tím, že okolní tvrdost byla u obou srovnávaných 

výchozích stavů prakticky na stejné úrovni, byla hloubka takto extrémně lokalizované deformace a 

s tím spojené hloubky poškozování povrchu „drolením“ bez výrazných rozdílů [120]. 

    
a) vzorek Z1      b) vzorek Z4 

    
c) vzorek N1      b) vzorek N4 

Obr. 74 Povrchová kontrastní vrstva vzorků po kontaktně – únavovém zatížení, zv. 1000x [120] 

Obr. I5a,b (Příloha I) obsahuje v detailu tvorbu mikrotrhlin v kontrastní vrstvě, resp. na rozhraní 

s okolní strukturou. Podrobnější charakteristiku vyvolané strukturní změny nelze danou metodou 

zjistit. Podpovrchová iniciace defektů v kontrastní vrstvě může spojena s výskytem nečistot, 

mikroředin nebo karbidických vměstků po hranici zrna [120] – Příloha I (Obr. I6a,b).  
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5.2.8 Shrnutí dosažených výsledků kontaktně – únavové zkoušky 

Ze dvou křídlových kolejnic (zpevněné/nezpevněné výbuchem) železniční srdcovky 

z Hadfieldovy oceli byly odebrány vzorky, které byly po obrobení vloženy do unašeče o průměru 

136 mm. Zkouška byla založena na odvalování železničního kola o průměru 920 mm v kontaktu 

s unašečem. Celkem proběhlo 800 tis. cyklů (otáček železničního kola). V průběhu odvalování byla 

měřena povrchová tvrdost vzorků v unašeči. Po ukončení kontaktně – únavové zkoušky byly vzorky 

z unašeče dále analyzovány, konkrétně byla změřena podpovrchová tvrdost včetně provedení 

metalografické analýzy. Z výsledků vyplývá: 

 

1) Povrchová tvrdost vzorků narostla z původních 350 HV10 na konečných 750 HV10 – obr. 70. 

Vlivem deformačního zpevnění, vzniklého při obrábění a broušení povrchu vzorků, nebyl 

zaznamenán rozdíl v povrchové tvrdosti vzorků zpevněných a nezpevněných výbuchem. Měřením 

tvrdosti v kontrastní vrstvě na povrchu vzorků byly naměřeny tvrdosti atakující hodnoty 900 HV1. 

Tyto extrémně vysoké tvrdosti zaznamenali při kontaktně – únavových zkouškách také autoři práce 

[91]. 

 

2) Měřením podpovrchové tvrdosti byl prokázán pozitivní vliv zpevnění výbuchem, jelikož u vzorků 

zpevněných výbuchem došlo k menšímu kontrastu tvrdosti povrchu vůči středu vzorků. Tento jev 

má vliv na následné kontaktní zatížení.  

 

3) U obou typů vzorků došlo ke zvýšení podpovrchové tvrdosti: 

 Vlivem deformačního zpevnění způsobeném obráběním vzorků, u obou typů vzorků cca do 

hloubky 0,5 mm, 

 Vlivem deformačního zpevnění v průběhu kontaktního namáhání: 

 - u vzorků Z1, Z4 nedošlo ke zvýšení podpovrchové tvrdosti v průběhu experimentu, tzn. od 

 hloubky 0,5 směrem ke středu vzorku vykazovala tvrdost neměnný charakter, 

 - u vzorků N1, N4 došlo ke zvýšení podpovrchové tvrdosti do hloubky 1,3 mm, v této

 hloubce dosáhly vzorky základní tvrdosti 250 HV1. Podobný profil tvrdosti zaznamenali 

 autoři práce [49], podmínky zatěžování ale byly rozdílné oproti experimentu v této 

 disertační práci. Tyto výsledky se ale neshodují se závěry práce [121], ve které byly odebrány 

 vzorky ze srdcovky nezpevněné výbuchem a vytěžené z trati. Autoři této práce naměřili 

 nárůst tvrdosti až do hloubky 10–12 mm. Rozdíly ve výsledcích by mohly být způsobeny 

 jiným způsobem zatěžování (kontaktně – únavové  zatížení oproti reálnému pojíždění 

 srdcovky v trati). 

 

4) Výsledky metalografické analýzy potvrzují závěry měření povrchové i podpovrchové tvrdosti. 

Ve struktuře nebyl zaznamenán zvýšený výskyt deformačních dvojčat, zpevnění probíhalo 

mechanismem pohybu dislokací, které se projevily na povrchu zrn deformačními čarami. 

 

5) Zvýšená povrchová tvrdost (900 HV1) byla naměřena z důvodu přítomnosti tvrdé kontrastní 

vrstvy, která se vyskytovala ve všech testovaných vzorcích na povrchu vzorků do hloubky max. 0,02 

mm. Bylo zaznamenáno odlupování této velmi tvrdé vrstvy z povrchu vzorků. 
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5.3 ANALÝZA SRDCOVKY ZPEVNĚNÉ VÝBUCHEM A VLOŽENÉ DO 

ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ 

Z důvodu ověření technologie zpevňování Hadfieldovy oceli výbuchem bylo zapotřebí zpevnit 

prototypovou srdcovku výbuchem, vložit ji do železniční sítě a sledovat dlouhodobě její vlastnosti, 

tzn. vývoj povrchové tvrdosti a její opotřebení na pojížděných plochách. Z důvodu porovnání 

vlastností srdcovky zpevněné a nezpevněné výbuchem byla zároveň stejným způsobem sledována 

srdcovka vyrobená standardním způsobem, tzn. bez zpevnění výbuchem. Experiment popisuje 

technologii zpevňování srdcovek výbuchem, metodiku a výsledky měření vlastností srdcovky 

zpevněné a nezpevněné výbuchem, které byly vloženy do stejné železniční sítě, stejné železniční 

koleje. 

5.3.1 Postup zpevnění srdcovky výbuchem 

Jako prototypová byla ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna vybrána srdcovka geometrie 

1/12–500, jejíž pracovní povrch byl obroben s přídavkem na zpevnění 0,5 mm a zpevněn trhavinou 

Semtex 10-SE ve dvou krocích. Oblasti a hloubka aplikace trhaviny jsou uvedeny na obr. 75, na 

kterém jsou současně zobrazeny místa měření povrchové tvrdosti a rovněž aplikace trhaviny na 

povrch srdcovky na střelišti. Oblasti zpevněné výbuchem a místa měření povrchové tvrdosti č. 3, 4, 

5 vychází z požadavků normy EN 15689. Místa měření tvrdosti 1, 2, 6, 7 byla přidána z důvodu 

důkladnějšího rozboru rozložení tvrdosti po délce srdcovky. 

  

 
Obr. 75 Oblasti aplikace trhaviny, místa měření povrchové tvrdosti a uložení srdcovky na střelišti 

Hloubka aplikace trhaviny je dle EN 15689 minimálně 10 mm. Pro zpevnění této srdcovky byla 

zvolena hloubka aplikace trhaviny Z = 14 mm a to z důvodu dosažení vyšší tvrdosti více do žlábku 

srdcovky –  obr. 76. 
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Obr. 76 Aplikace trhaviny 14 mm do žlábku srdcovky 

Povrchová tvrdost byla měřena po obrobení (tzn. před prvním výbuchem), po prvním a druhém 

výbuchu přenosným tvrdoměrem Proceq Equotip, použitá sonda D, s vyhodnocením v jednotkách 

HBLD. Výsledky měření povrchové tvrdosti jsou v tab. 22 a obr. 77. Norma EN 15689 povoluje 

měření tvrdosti libovolným tvrdoměrem, který je schopen přepočítat tvrdost do jednotek Brinell.  

Tab. 22 Výsledky měření povrchové tvrdosti před, v průběhu a po zpevnění výbuchem 

Místo měření 

tvrdosti 

 Povrchová tvrdost (HBLD) 

Před 

1. výbuchem 

Po 

1. výbuchu 

Po 

2. výbuchu 

Požadavek  

EN 15689 

1 165 283 307 – 

2 187 307 354 – 

3 232 302 357 

min. 321 4 263 365 396 

5 175 279 326 

6 177 297 326 – 

7 182 277 310 – 

 

 
Obr. 77 Výsledky měření povrchové tvrdosti v průběhu zpevnění srdcovky výbuchem 

Z tab. 22 je vidět, že nárůst povrchové tvrdosti po 1. výbuchu je průměrně 104 HBLD, nárůst 

povrchové tvrdosti po 2. výbuchu již není tak výrazný, průměrně o 38 HBLD, což koresponduje s 

výsledky uvedenými v [95] a [104]. 

Požadavek normy EN 15689 je, aby v místech křídlových kolejnic a hrotu (místa 3, 4 a 5) byla 

tvrdost po zpevnění výbuchem min. 321 HBW. Tato podmínka byla pro tuto srdcovku splněna. 
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Srdcovka byla po zpevnění výbuchem svařena s přípojnými kolejnicemi, smontována 

s podkladnicemi a vložena do existující výhybky v železniční síti 3. transitního koridoru SŽDC 

v České republice jako náhradní díl místo srdcovky opotřebované – obr. 78a. 

5.3.2 Parametry sledovaných srdcovek 

Z důvodu možného porovnání charakteristik vývoje povrchové tvrdosti a opotřebení na 

pojížděných plochách srdcovky zpevněné a nezpevněné výbuchem byla srdcovka zpevněná 

výbuchem vložena do železniční sítě stejné koleje jako srdcovka standardní – tzn. nezpevněná 

výbuchem. Geometrie, výrobce odlitku a železniční kolej je u obou srdcovek shodná. Parametry 

obou srdcovek jsou v tab. 23, srdcovky vložené do železniční sítě jsou zobrazeny na obr. 78. Výrobní 

atesty sledovaných srdcovek včetně chemického složení – Příloha J. 

Tab. 23 Parametry sledovaných srdcovek 

Označení 

srdcovky 

Zpevnění 

výbuchem 

Geometrie 

srdcovky 
Železniční síť 

Železniční 

stanice 
Kolej č. 

Datum vložení 

srdcovky do 

železniční sítě 

Roční 

projetá zátěž 

 

Srdcovka A ANO 1/12–500 
3. transitní 

koridor SŽDC 
Polom 1 19. 12. 2012 

37–41 

mil.hrt 

Srdcovka B NE 1/12–500 
3. transitní 

koridor SŽDC 
Drahotuše 1 13. 11. 2010 

34 

mil.hrt 

 

    
Obr. 78 Srdcovka A – zpevněná výbuchem (a), srdcovka B – nezpevněna výbuchem (b) po vložení 

do železniční sítě 

Obě sledované srdcovky byly v přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot opatřeny přídavkem 

na zajetí v řádu několika milimetrů. Jediným rozdílem ve tvaru obou sledovaných srdcovek je tvar 

horní plochy křídlové kolejnice. U srdcovky A je křídlová kolejnice plná, srdcovka B má křídlovou 

kolejnici odlehčenou. Průjezd železničního kola je u obou sledovaných srdcovek srovnatelný, 

odlehčení křídlové kolejnice srdcovky B nemá vliv na průjezd kola, rozdíl obou variant je patrný 

z obr. 79. Jak je patrné z tab. 23, srdcovka A zpevněná výbuchem byla do železniční sítě vložena 

cca 2 roky po vložení srdcovky B.  

a b 
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Obr. 79 Rozdíl ve tvaru křídlových kolejnic sledovaných srdcovek včetně naznačení průjezdu 

železničního kola přes srdcovku 

5.3.3 Metodika hodnocení vlastností srdcovek 

Zvolené termíny měření obou srdcovek byly vybrány s ohledem na možnost porovnání ve stejné 

projeté vlakové zátěži, která se uvádí v miliónech hrubých tun – mil.hrt. Z důvodu dvouročního 

odstupu při vkládání sledovaných srdcovek do železniční sítě nebylo možno provádět měření ve 

stejné projeté vlakové zátěži. Termíny měření na srdcovce A byly tedy předem stanoveny tak, aby 

měření proběhlo v přibližně stejné projeté zátěži jako u srdcovky B. Projetá zátěž je vyhodnocována 

zpětně za předchozí rok ze strany Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Při plánování termínů 

měření srdcovky A byly brány v potaz údaje projeté zátěže roku 2012, ale v roce 2013 se mírně 

projetá zátěž na sledovaných srdcovkách změnila. To je důvod k tomu, že termíny měření srdcovky 

A (resp. projetá zátěž) ne vždy přesně koresponduje s termíny měření (projeté zátěže) srdcovky B.  

Jako optimální řešení se ukázalo měření povrchové tvrdosti a opotřebení pojížděných ploch 

srdcovky A (zpevněné výbuchem) ve stejných intervalech projeté vlakové zátěže jako u srdcovky B 

(nezpevněné výbuchem). Částečné výsledky tohoto sledování byly publikovány v [47]. Intervaly 

sledování srdcovek byly zvoleny tak, aby měření povrchové tvrdosti a opotřebení pojížděných ploch 

probíhalo s menším rozestupem v prvních týdnech od vložení srdcovek do železniční sítě a v delších 

časových intervalech přibližně od 3 měsíce od vložení do trati. Tyto intervaly byly zvoleny z důvodu 

možnosti detailnějšího měření výrazného deformačního zpevňování (a tím rovněž nárůstu 

povrchové tvrdosti a opotřebení) pojížděného povrchu srdcovky bezprostředně po vložení srdcovky 

do železniční sítě. 
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5.3.4 Povrchová tvrdost sledovaných srdcovek 

    Povrchová tvrdost srdcovky A (zpevněná výbuchem, počátek sledování v trati od 19. 12. 2012) 

a srdcovky B (nezpevněná výbuchem, počátek sledování v trati od 13. 11. 2010) byla měřena ve 

stanovených intervalech tvrdoměrem Proceq Equotip, jehož parametry jsou v tab. 24  Povrchová 

tvrdost byla měřena na pojížděných plochách srdcovek A a B v místech uvedených na obr. 75 (na 

hrotu srdcovky – místo 5, na křídlové kolejnici – místo 3). Každé místo bylo měřeno 3×, výsledná 

tvrdost je aritmetickým průměrem těchto tří měření. Souhrnná tabulka průběhu povrchové tvrdosti 

ve všech měřících bodech – Příloha K. 

5.3.4.1 Měření povrchové tvrdosti – použitý tvrdoměr 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, pro měření povrchové tvrdosti pojížděných ploch 

v průběhu zpevnění výbuchem a také po vložení srdcovky do železniční sítě se využíval přenosný 

tvrdoměr Proceq Equotip, se sondou typu D, s vyhodnocením v jednotkách HL a přepočtem na 

jednotky HBLD. Parametry použitého tvrdoměru jsou v tab. 24 včetně dalších možných 

využitelných tvrdoměrů pro tuto konkrétní aplikaci.  

Praktická ukázka měření povrchové tvrdosti na povrchu srdcovky je na obr. 80. Volba 

přenosného tvrdoměru pro měření povrchové tvrdosti pojížděných ploch srdcovek byla zvolena 

kvůli jednoduché manipulaci v železniční síti. Díky tomuto tvrdoměru bylo možno dosáhnout 

rychlého a hlavně bezpečného měření bez bezpečnostního rizika z důvodu průjezdů vlakových 

souprav. Vlivem použití různých metod měření tvrdosti Hadfieldovy oceli zpevněné výbuchem na 

naměřenou hodnotu zpevnění se zabývá práce [114]. 

Tab. 24 Parametry použitého tvdoměru Proceq Equotip se sondou D, porovnání parametrů dalších 

možných tvrdoměrů 

Tvrdoměr Sonda 

Průměr 

kuličky 

tvrdoměru 

[mm] 

Testovací 

síla  

[kg] 

Rázová 

energie 

[Nmm] 

Metoda měření 
Vyhodnocení 

tvrdosti 

Jednotka 

tvrdosti 

Proceq 

Equotip 
D 3 – 11 dynamická odrazová automatické HBLD 

Proceq 

Equotip 
G 5 – 90 dynamická odrazová automatické HBLG 

Poldi – 10 – – dynamická indentační porovnávací HB 

Foundrax 

134 
– 10 3000 – statická indentační automatické HBW 10/3000 

 
Obr. 80 Měření povrchové tvrdosti přenosným tvrdoměrem Proceq Equotip 
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5.3.4.2 Výsledky měření povrchové tvrdosti – hrot 

Obr. 81a ukazuje průběh povrchové tvrdosti na hrotu v jeho tloušťce 40 mm, obr. 81b zobrazuje 

nárůst povrchové tvrdosti na hrotu v detailu. Na obr. 82 je uvedena závislost povrchové tvrdosti na 

době provozu srdcovky v trati. 

   

a) průběh tvrdosti                 b) detail 

Obr. 81 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na hrotu v závislosti na projeté zátěži 

 

   
a) průběh tvrdosti     b) detail 

Obr. 82 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na hrotu v závislosti na době provozu 

srdcovky v trati 

Z obr. 81 a obr. 82 je patrné, že nejvýraznější nárůst povrchové tvrdosti byl měřením zaznamenán 

v prvním měsíci po vložení srdcovek do trati, což odpovídá přibližně 2 mil.hrt. Povrchová tvrdost 

hrotu srdcovky A (s počáteční povrchovou tvrdostí na hrotu 335 HBLD) se v provozu zvyšuje 

pomaleji než je tomu u srdcovky B (s počáteční povrchovou tvrdostí na hrotu 210 HBLD). Hodnoty 

500 HBLD dosahují obě srdcovky při projeté zátěži 25 mil.hrt, což odpovídá přibližně 8 měsícům 

provozu v trati. Povrchová tvrdost hrotu srdcovky B dosáhla počáteční povrchové tvrdosti srdcovky 

A (335 HBLD) za 1 týden provozu při projeté zátěží 0,8 mil.hrt.  

Nastává tedy otázka, jaký je přínos zpevnění výbuchem, když se povrch výbuchem nezpevněné 

srdcovky stejně zpevní průjezdy vlakových souprav. Jak již bylo dokázáno předchozími 

experimenty této disertační práci, přínos zpevnění Mn srdcovek výbuchem je zvýšení povrchové a 
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především podpovrchové tvrdosti, které se projeví vyšší odolností srdcovky proti opotřebení a 

stabilizaci rozměrů srdcovky. 

5.3.4.3 Výsledky měření povrchové tvrdosti – křídlová kolejnice 

Na obr. 83 je povrchová tvrdost na křídlové kolejnici (v místě tloušťky hrotu 35 mm), na obr. 84 

je zobrazena závislost povrchové tvrdosti na době provozu srdcovky v trati.  

 
a) průběh tvrdosti     b) detail 

Obr. 83 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na křídlové kolejnici v závislosti na 

projeté zátěži 

 

    
a) průběh tvrdosti     b) detail 

Obr. 84 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na křídlové kolejnici v závislosti na 

době provozu srdcovky v trati 

Z obr. 83 a obr. 84 je patrné, že stejně jako v případě povrchové tvrdosti měřené na hrotu 

srdcovky, tak také na křídlové kolejnici dochází k intenzivnímu zvýšení tvrdosti v prvním měsíci po 

vložení srdcovek do trati, tzn. při projetí zátěže 1–2 mil.hrt. Povrchová tvrdost srdcovky A přibližně 

od projeté zátěže 8 mil.hrt nižší, než u srdcovky B. Tento rozdíl se pohybuje v některých místech až 

50 HBLD. Povrchová tvrdost na křídlové kolejnici srdcovky B dosáhla počáteční povrchové tvrdosti 

srdcovky A (342 HBLD) za přibližně 4 dny provozu při projeté zátěží 0,3 mil.hrt. 
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5.3.5 Opotřebení sledovaných srdcovek 

Opotřebení bylo stanoveno jako úbytek materiálu z horních pojížděných ploch srdcovek. Měření 

opotřebení bylo prováděno ve stejných časových intervalech jako měření povrchové tvrdosti, a také 

ve stejných místech sledovaných srdcovek. 

5.3.5.1 Měření opotřebení pojížděných ploch srdcovek – použitá měřidla 

Ke stanovení opotřebení pojížděných ploch sledovaných srdcovek byly použity dvě metody 

měření: 

A) pomocí ocelového pravítka s klínkem 

Patří mezi tradiční metody pro hodnocení opotřebení srdcovek v trati. Přesnost měření je ± 0,1 

mm [82]. Princip měření spočívá v tom, že se v příčném řezu srdcovky přiloží ocelové pravítko na 

obě křídlové kolejnice a pomocí klínku se měří velikost opotřebení na hrotu a křídlové kolejnici – 

obr. 85. 

 
Obr. 85 Měření ocelovým pravítkem a klínkem [82] 

Měření bylo prováděno ve více příčných řezech srdcovek, v experimentech je uvedeno měření 

na hrotu srdcovky v jeho tloušťce 40 mm a měření na křídlové kolejnici v tloušťce hrotu 35 mm. 

Schéma měření opotřebení pomocí pravítka a klínku je zobrazeno na obr. 86.  

 
Obr. 86 Metoda měření opotřebení hrotu a křídlové kolejnice pomocí pravítka a klínku 

B) pomocí 3D skeneru HandyScan 3D EXAscan 

Pojížděný povrch sledovaných srdcovek byl snímán pomocí 3D skeneru HandyScan 3D 

EXAscan – obr. 87. Jedná se laserový skener, který během snímání umožňuje vzájemný pohyb 

skeneru a tělesa. 3D skener identifikuje poziční body umístěné na tělese a pomocí dvou kamer snímá 

laserový kříž vyzařovaný skenerem pomocí laserového emitoru. Na počítači se v reálném čase 

zobrazuje obraz snímání a automaticky se generuje polygonová síť [122]. Speciální software 
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vyhodnotí skenovaný povrch, popř. spojí několik dílčích skenů v jeden celek. Skenování srdcovky 

umístěné v železniční síti je na obr. 88. Skenování probíhá v trati za plného vlakového provozu. 

Pro interpretaci výsledků bylo třeba naskenovat referenční povrch (počáteční stav – stav před 

vložením srdcovky do železniční sítě) a pojížděný povrch srdcovky po určitých jasně stanovených 

intervalech (konečný stav). Výstupem procesu skenování je tak grafické 3D porovnání referenčního 

a konečného stavu, s možností provést v jakémkoliv místě 2D příčný či podélný řez, včetně barevné 

3D i 2D mapy odchylek. Ukázka 3D výstupu z porovnání 2 skenů je na obr. 88b. Detailnější popis 

skeneru HandyScan 3D EXAscan včetně dalších aplikací využití byly publikovány v [122] a [123]. 

 
Obr. 87 Skener HandyScan 3D EXAscan [122] 

      
Obr. 88 Skenování srdcovky v železniční síti (a), 3D porovnání dvou skenů (b) [122] 

5.3.5.2 Výsledky měření opotřebení pojížděných ploch srdcovek – hrot 

Opotřebení hrotu obou sledovaných srdcovek je velmi rozdílné, což je způsobeno vlivem 

zpevnění výbuchem. Srdcovka A, jenž byla výbuchem zpevněna, vykazuje pozvolný nárůst 

opotřebení, které je při zátěži 80 mil.hrt pouze max. 1 mm (měřeno skenerem). Obdobný průběh byl 

naměřen i metodou s klínkem a pravítkem, i když o něco menší hodnota, což je dáno jinou metodou 

měření. Ani po projetí 80 mil. hrt tak není dosaženo opotřebení hrotu nad limit přídavku na zajetí. 

Opotřebení hrotu srdcovky B, jenž výbuchem zpevněna nebyla, je výrazně větší. V prvních fázích 

od vložení do trati (cca do projeté zátěže 4 mil.hrt – tzn. 1 měsíc) roste opotřebení hrotu srdcovky B 

intenzivně a dosahuje hodnoty 1 mm. Jak je patrné z obr. 89 a obr. 90, opotřebení 1 mm je u srdcovky 

A dosáhnuto až při projeté zátěži 80 mil.hrt (2 letech a 5 měsících po vložení do trati). Rozdíl 

opotřebení srdcovky A a srdcovky B při projeté zátěži 82–84 mil.hrt je 1,67 mm. Opotřebení 

přídavku na zajetí je u srdcovky B dosaženo při projeté zátěži cca 35 mil. hrt. 

a b 
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a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 89 Průběh opotřebení hrotu srdcovek v závislosti na projeté zátěži 

   
a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 90 Průběh opotřebení hrotu srdcovek v závislosti na době provozu srdcovek v trati 

   
a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 91 Průběh opotřebení a povrchové tvrdosti hrotu srdcovek v závislosti na projeté zátěži 

Na obr. 91 je pro názornost zobrazena závislost opotřebení a tvrdosti hrotu srdcovek na projeté 

zátěži. Je patrné, že oblasti nejvýraznějšího opotřebení odpovídají oblastem nárůstu povrchové 

tvrdosti. Nejlépe je tento jev patrný u srdcovky B, a to při zátěži do přibližně 6–7 mil.hrt (2 měsíce 

provozu). Je to další potvrzení toho, že povrchová tvrdost povrchu srdcovky není rozhodující faktor, 

ale na vlastnosti srdcovek má vliv především podpovrchová tvrdost, která se při zpevnění výbuchem 

zvyšuje v materiálu také.  
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5.3.5.3 Výsledky měření opotřebení pojížděných ploch srdcovek – křídlová kolejnice 

Měřením bylo zjištěno, že úbytek materiálu na křídlové kolejnici u srdcovky B je velmi rychlý, 

v prvním měsíci po vložení do trati již opotřebení vykazuje hodnotu nad hranici 2 mm. Opotřebení 

křídlové kolejnice srdcovky A je v prvním měsíci okolo 0,5 mm (záleží na použité metodě měření). 

Rozdíl opotřebení mezi srdcovkou B a srdcovkou A je přibližně 1,9 mm při projeté zátěži 82–84 

mil.hrt (pro srdcovku A odpovídá 2,5 letům provozu). Lze konstatovat, že zpevnění výbuchem 

umožní stabilizovat rozměry srdcovky, především v prvních týdnech či měsících po vložení do trati.  

   
a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 92 Průběh opotřebení křídlové kolejnice srdcovek v závislosti na projeté zátěži 

   
a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 93 Průběh opotřebení křídl. kolejnic srdcovek v závislosti na době provozu srdcovek v trati 

   
a) průběh opotřebení     b) detail 

Obr. 94 Průběh opotřebení a povrchové tvrdosti křídlové kolejnice srdcovek v závislosti na projeté 

zátěži 
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5.3.5.4 Výsledky měření opotřebení pojížděných ploch srdcovek (3D sken) 

V předchozích dvou kapitolách jsou uvedeny grafy opotřebení – měřeno metodou klínek + 

pravítko a metodou vyhodnocení 3D skenu s použitím skeneru HandyScan 3D EXAscan. 

První skenování povrchu srdcovky A proběhlo před jejím vložením do trati, první sken v trati 

proběhl při projeté zátěži 2,14 mil.hrt (21 dní od vložení do trati), srdcovka B byla poprvé 

naskenována rovněž před vložením do trati, první sken v trati proběhl při projeté zátěži 4,07 mil.hrt 

(35 dní od vložení do trati). Srdcovka B nebyla v prvních dnech od vložení do trati skenována kvůli 

poruše skeneru. 3D a 2D skeny srdcovky A jsou zrcadlově otočeny oproti realitě – kvůli lepší 

vizualizaci výsledků s výsledky srdcovky B. 

Obr. 95 ukazuje 3D vyhodnocení skenů s vyznačením míst pro 2D řezy včetně vlastních 2D řezů 

v místě hrotu tloušťky 40 a 35 mm, a to při projeté zátěži 4,92 mil.hrt (srdcovka A) a 4,07 mil.hrt 

(srdcovka B). Obr. 96 obsahuje vyhodnocení v projeté zátěži 7,8 mil.hrt (srdcovka A) a 6,5 mil.hrt 

(srdcovka B). Další fáze opotřebení jsou zobrazeny na obr. 97 a obr. 98. 

Tab. 25 obsahuje souhrnnou informaci o opotřebení sledovaných srdcovek až do projeté zátěže 

82–84 mil. hrt, použitá metoda – 3D skener. Kompletní naměřená data opotřebení obou sledovaných 

srdcovek včetně výsledků měření povrchové tvrdosti – Příloha K. 

Stanovení vlivu zpevnění výbuchem na životnost srdcovky A vzhledem k životnosti srdcovky B 

v rámci této disertační práce nebylo prozatím provedeno z důvodu plánovaného ukončení sledování 

srdcovky A až při projeté zátěži cca 150–200 mil.hrt (předpoklad v roce 2018). 

 

Tab. 25 Opotřebení sledovaných srdcovek v závislosti na projeté zátěži 

Projetá zátěž 

srdcovka A / srdcovka B 

[mil.hrt] 

Opotřebení - hrot 

[mm] 
Úspora materiálu 

na hrotu vlivem 

zpevnění 

výbuchem [mm] 

Opotřebení - křídlová 

kolejnice 

[mm] 
Úspora materiálu na 

křídlové kolejnici vlivem 

zpevnění výbuchem [mm] Srdcovka 

A 

Srdcovka 

B 

Srdcovka 

A 

Srdcovka 

B 

0 / 0 0 0 0 0 0 0 

4,92 / 4,07 0,34 0,96 0,62 0,78 2,40 1,62 

7,80 / 6,50 0,40 1,29 0,89 0,86 2,48 1,62 

28,05 / 23,74 0,64 1,80 1,16 1,32 2,94 1,62 

69,74 / 69,80 0,97 2,54 1,57 1,52 3,48 1,96 

81,91 / 84,52 1,05 2,72 1,67 1,65 3,54 1,89 
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Obr. 95 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 4,92 mil.hrt (srdcovka A) a 4,07 mil.hrt (srdcovka B) 
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Obr. 96 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 7,8 mil.hrt (srdcovka A) a 6,5 mil.hrt (srdcovka B) 
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Obr. 97 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 28,05 mil.hrt (srdcovka A) a 23,74 mil.hrt (srdcovka B) 
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Obr. 98 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 81,91 mil.hrt (srdcovka A) a 84,52 mil.hrt (srdcovka B) 
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Výsledky sledování srdcovky A a srdcovky B v rámci experimentu této disertační práce lze 

částečně porovnat s výsledky experimentu autorů [54] a [100], kteří vyhodnotili opotřebení a zvýšení 

životnosti železničních srdcovek v závislosti na tloušťce použité trhaviny a na počtu kroků zpevnění 

výbuchem (detonační rychlost této trhaviny naměřili autoři 7600 m/s). Autoři konstatují, že použitím 

trhaviny na bázi hexogenu tloušťky 4 mm lze zvýšit životnost železniční srdcovky o 40 %.  

Vyhodnocení zvýšení životnosti srdcovek z Hadfieldovy oceli, které byly zpevněny výbuchem, 

a porovnání s životností srdcovek nezpevněných výbuchem, provedli také autoři v rámci práce [90]. 

Autoři konstatují, že životnost srdcovek zpevněných výbuchem se zvýší o 100 mil.hrt, náklady na 

údržbu v trati se vlivem zpevnění výbuchem sníží dvojnásobně, a celková finanční úspora (s 

přihlédnutím na vyšší pořizovací cenu srdcovky zpevněné výbuchem) je 21 % – obr. 99. Autoři 

rovněž uvádějí přínos zpevňování výbuchem v menší plastické deformaci oblasti hrotu výbuchem 

zpevněných srdcovek – obr. 100, která dovoluje hladší průjezd železniční dvojkolí přes srdcovku. 

Tyto parametry jsou důležité pro tratě s vysokou rychlostí a vyšší roční projetou zátěží. 

 
Obr. 99 Vyhodnocení úspory nákladů z důvodu zpevnění srdcovek výbuchem [90] 

 
Obr. 100 Profil oblasti hrotu srdcovky, nahoře – nezpevněná výbuchem, dole – zpevněná 

výbuchem, projetá zátěž 54 mil.hrt [90]  
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5.3.6 Shrnutí dosažených výsledků měření sledovaných srdcovek 

a) V prvních fázích od vložení do trati (do projeté zátěže 5 mil.hrt) nastává u obou srdcovek 

plastická deformace horních pojížděných ploch a vytlačování materiálu ve směru působící síly 

železničního kola. Úbytek materiálu z hrotu srdcovky A (zpevněná výbuchem) je 0,34 mm a 

převalek na boční ploše hrotu pouze 0,13 mm. Naproti tomu u srdcovky B je tento úbytek 0,96 mm 

s převalkem 1,07 mm.  

b) Na tvaru křídlových kolejnic z obr. 95d je patrné, že je vytlačení materiálu z povrchu do boku 

křídlové kolejnice srdcovky B extrémní, dosahuje hodnoty 3,58 mm s úbytkem z horní plochy 2,40 

mm. Z obr. 95c je vidět, že úbytek materiálu z křídlové kolejnice srdcovky A (0,78 mm) přibližně 

odpovídá velikosti převalku na boční ploše křídlové kolejnice (0,93 mm). 

c) I přes vyrovnání povrchové tvrdosti u obou sledovaných srdcovek při zátěži cca 1 mil.hrt (po 

cca 2 týdnech provozu) dochází u srdcovky B k výraznějšímu opotřebení a plastické deformaci. 

Povrchová tvrdost tedy není rozhodující, největší vliv má rozložení podpovrchové tvrdosti.  

d) Úbytek materiálu z hrotu a křídlových kolejnic lze tedy rozdělit na: 

 Srdcovka A 

 - 1. fáze: úbytek materiálu je poměrně lineární v prvních týdnech od vložení do 

 trati,  fáze je typická rychlým nárůstem povrchové tvrdosti až do dosažení 

 hodnoty 450  HBLD (při projeté zátěži 2 mil.hrt). Na úbytku materiálu se podílí 

 kombinace plastické deformace + abrazivního opotřebení. 

 - 2. fáze: lineární trend úbytku materiálu pokračuje i při další projeté zátěži. Úbytek 

 materiálu je způsobený především abrazivním opotřebením oblastí, které jsou v 

 kontaktu srdcovka – železniční kolo. 

 Srdcovka B 

 - 1. fáze: intenzivní úbytek materiálu a nárůst povrchové tvrdosti, od vložení do 

 trati po dosažení povrchové tvrdosti cca 480–500 HBLD (při projeté zátěži 10 

 mil.hrt). Na úbytku materiálu se podílí ve větší míře plastické deformace + 

 částečně abrazivní opotřebení. 

 - 2. fáze: lineární úbytek materiálu způsobený abrazivním opotřebením v kontaktu 

 srdcovka – železniční kolo 

Pro obě sledované srdcovky platí to, že nejkritičtější je fáze č. 1. Aplikace zpevnění výbuchem 

zapříčiní lepší „připravenost“ srdcovky pro tuto první fázi. 

e) O mnohem menším rozsahu plastické deformace srdcovky A tedy rozhodl proces zpevnění 

výbuchem horních pojížděných ploch, tzn. zvýšení povrchové, ale především podpovrchové 

tvrdosti. Vlivem zpevnění výbuchem bylo při projeté zátěži 82–84 mil. hrt na horních pojížděných 

plochách srdcovky A „ušetřeno“ 1,67 mm na hrotu v jeho tloušťce 40 mm a 1,89 mm na křídlové 

kolejnici v místě tloušťky hrotu 35 mm (výsledky 3D skenování). 

f) Zpevněním výbuchem lze stabilizovat rozměry srdcovky, což by mělo vést k úspoře nákladů 

při udržovacích činnostech v trati – broušení převalků na hrotu a křídlových kolejnicích včetně 

navařování chybějícího materiálu. Přejezd železničního kola přes srdcovku zpevněnou výbuchem se 

vyznačuje menšími rázy (dáno stabilnějšími rozměry srdcovky), což způsobuje také menší riziko 

povrchových vad na srdcovce včetně menších rázů do železničního svršku (do pražců, štěrku atd.).   
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6 ZÁVĚR A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Hlavním cílem této disertační práce bylo dle kapitoly 4 popsat změny ve struktuře Hadfieldovy 

oceli, které vzniknou po jejím zpevnění výbuchem. Dále pak zjistit vliv zpevnění výbuchem na 

vlastnosti Hadfieldovy oceli, včetně vlivu na životnost a opotřebení výbuchem zpevněné srdcovky 

vložené do železniční výhybky.  

 

Závěry z první etapy experimentů, tzn. z analýzy vzorků zpevněných výbuchem ve více krocích 

a různými typy použitých trhavin jsou následující: 

 Procházející rázová vlna (18–28 GPa) vzniklá detonací výbušniny na povrchu součásti z 

Hadfieldovy oceli způsobí změny mikrostruktury v důsledku působícího napětí. Při průchodu 

rázové vlny materiálem dochází uvnitř austenitických zrn k pohybu dislokací, který se projevuje 

vzájemným posunem krystalové mřížky ve skluzových rovinách a směru skluzu. Na povrchu 

pozorovaného vzorku zpevněného výbuchem se vyskytují rovnoběžné skluzové pásy, v nichž 

došlo k posuvu jednotlivých částí mřížky vůči sobě navzájem. Při použití trhaviny s vyšší 

detonační rychlostí (Primasheet 2000), popř. při zpevnění trhavinou Semtex 10-SE ve třech 

krocích, došlo k aktivaci dalších skluzových systémů a austenitická zrna obsahovala mříž 

vzájemně se protínajících skluzových pásů. Skluzové pásy rozdělují mikrostrukturu na menší 

oblasti a jsou, podobně jako hranice zrn, překážkou pro další pohyb dislokací. Všechny tyto 

jevy se projevily zvýšením povrchové a podpovrchové tvrdosti výbuchem zpevněných vzorků. 

Skluzové pásy byly pozorovány pomocí SEM mikroskopu a detailněji zkoumány pomocí TEM 

analýzy. 

 Pomocí SEM mikroskopu a EBSD analýzy nebyla ve větší míře ve struktuře vzorků zpevněných 

výbuchem pozorována makroskopická deformační dvojčata. Sledováním mikrostruktury 

pomocí transmisního elektronového mikroskopu (TEM) byla přítomnost deformačních 

mikrodvojčat o tloušťce menší než 100 nm prokázána. Deformační mikrodvojčata působí 

podobně jako v případě skluzových pásů skluzové pásy jako překážka pro pohyb dislokací. 

Mikrodvojčata ve struktuře vzorků, nikoliv po zpevnění výbuchem, ale po tahové zkoušce, 

zaznamenali metodou TEM rovněž autoři práce [117] a [118]. 

 Rentgenostrukturní fázovou analýzou (XRD) a rovněž analýzou TEM bylo prokázáno, že 

vzorky zpevněné výbuchem (při použití všech zkoušených typů trhavin) obsahují pouze jedinou 

fázi, a to austenit (fcc mřížka). Přítomnost α martenzitu (bcc mřížka) nebyla potvrzena. 

Výsledky analýz se tedy shodují s tvrzením uvedeným ve zdrojích [1], [13], [54], [55] a [75].  

 Velikost austenitického zrna byla značně rozdílná v rámci jednotlivých vzorků vyřezaných ze 

zkušební srdcovky. Hustota zrn se pohybovala od 1 do 11 zrn/mm2. Tato rozdílná velikost 

austenitické zrna je dána technologií výroby srdcovek a také délkou odlitků srdcovek, která se 

běžně pohybuje v rozmezí 3–10 m. Analýzou vzorků byl prokázán vliv velikosti austenitického 

zrna na dosaženou podpovrchovou tvrdost – obr. 55. Pro případné další studie vlivu zpevnění 

výbuchem by bylo vhodnější co nejvíce eliminovat vliv velikosti austenitického zrna, tzn. 

pozorovat a porovnávat výsledky na vzorcích s co nejvíce shodnou velikostí austenitického 

zrna. Tohoto se dá dosáhnout například odběrem vzorků z odlitku krátké kolejnice, odběr 

vzorků ze srdcovky vždy způsobí tuto nehomogenitu a vnáší do analýz další stupeň volnosti. 
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 Zpevnění výbuchem způsobí nárůst povrchové tvrdosti zpevňovaného dílu. Větší povrchové 

tvrdosti lze dosáhnout vícenásobným zpevněním nebo použitím trhaviny s vyšší detonační 

rychlostí, což bylo také potvrzeno v práci [54]. V závislosti na typu použité trhaviny byly 

naměřeny povrchové tvrdosti: 

 - Semtex 10-SE:   

  - po prvním výbuchu: 300 HBW 10/3000 

  - po druhém výbuchu: 328 HBW 10/3000 

  - po třetím výbuchu: 349 HBW 10/3000 

 - Primasheet 2000: 

  - po prvním výbuchu: 330 HBW 10/3000 

  - po druhém výbuchu: 392 HBW 10/3000 

 - kombinace trhavin: 

  - po prvním výbuchu: 335 HBW 10/3000 (Primasheet 2000) 

  - po druhém výbuchu: 346 HBW 10/3000 (Semtex 10-SE) 

 Vlivem zpevnění výbuchem dochází rovněž k nárůstu podpovrchové tvrdosti. Hloubka dosahu 

zpevnění je v rozmezí 13–20 mm (v závislosti na použitém typu trhaviny a počtu aplikovaných 

výbuchů). V případě trhaviny Primasheet 2000 dosahuje hloubka zpevnění přes 40 mm 

(aplikace dvou výbuchů).  Aplikace dvou výbuchů trhavinou Semtex 10-SE je dosaženo 

hloubky zpevnění 15 mm. Nárůst podpovrchové tvrdosti vlivem zpevnění výbuchem způsobí 

dle [54] rovněž zvýšení mechanických vlastností Hadfieldovy oceli, což je nejdůležitější 

především v nejvíce zatěžovaných oblastech železniční srdcovky (především v oblasti přechodu 

kola z křídlové kolejnice na hrot). V těchto místech srdcovky je dle FEM výpočtů uvedených v 

pracích [57], [90] a [121] největší napětí (způsobené pojížděním železničních kol na povrchu 

srdcovky), a to až do hloubky 10–12 mm pod povrchem. Zvýšení podpovrchové tvrdosti je tedy 

největší přínos technologie zpevnění výbuchem, což bylo dokázáno měřením opotřebení a 

plastické deformace na srdcovce zpevněné výbuchem a vložené do železniční sítě v rámci třetí 

fáze experimentů této disertační práce. 

 

Další část této disertační práce se zaměřila na experimentální testování charakteristik 

Hadfieldovy oceli včetně vyhodnocení výsledků kontaktně – únavového zatížení dvou různých stavů 

materiálu (zpevněného a nezpevněného výbuchem). Cílem bylo experimentálně v laboratorních 

podmínkách ověřit vliv zpevnění výbuchem. Vzorky (zpevněné i nezpevněné výbuchem) byly 

umístěny do unašeče a ten byl odvalován po železničním kole. Proběhlo 800 tis. zatěžovacích cyklů 

(otáček železničního kola). Závěry z experimentální testování těchto vzorků jsou následující: 

 Výsledky metalografické analýzy potvrzují závěry měření povrchové i podpovrchové tvrdosti. 

Ve struktuře nebyl zaznamenán zvýšený výskyt deformačních dvojčat, zpevnění probíhalo 

mechanismem pohybu dislokací, který se projevil na povrchu zrn deformačními čarami. 

 Počáteční povrchová tvrdost před spuštěním zkoušky byla ovlivněna obráběním kontaktního 

povrchu vzorků, počáteční tvrdost se pohybovala okolo 350 HV10. Vlivem kontaktně – 

únavového zatížení došlo ke zvýšení povrchové tvrdosti všech vzorků na hodnoty 750 HV10, v 

některých místech došlo k lokálnímu zpevnění na hodnoty 900 HV1. V těchto extrémně tvrdých 

oblastech došlo k odlupování materiálu do hloubky 0,02 mm. 
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 Podpovrchová tvrdost vzorků nezpevněných výbuchem narostla díky kontaktnímu namáhání do 

hloubky 1,3 mm. Autoři práce [121] ale naměřili hloubku zpevnění 10–12 mm, jednalo se ale o 

vzorky vyřezané ze srdcovky, která byla používána v železniční výhybce. Rozdíly ve výsledcích 

hloubky zpevnění by mohly být způsobeny rozdílnými podmínkami zatěžování (experiment v 

laboratoři oproti reálným podmínkám v trati). K podobnému závěru dospěli také autoři práce 

[91]. 

 U vzorků zpevněných výbuchem byl nárůst podpovrchové tvrdosti nevýrazný, byl naměřen 

menší kontrast tvrdosti povrchu vůči středu vzorků. Tento jev má vliv na následné kontaktní 

zatížení, což bylo rovněž ověřeno sledováním srdcovky zpevněné výbuchem v trati. 

 

Poslední část experimentů se zabýval ověřením technologie zpevňování srdcovek z Hadfieldovy 

oceli v praxi. Do železniční sítě České republiky byla vložena prototypová srdcovka geometrie 1:12–

500, jejíž pojížděné horní i boční plochy byly zpevněny výbuchem trhavinou Semtex 10-SE ve dvou 

krocích. V pravidelných intervalech byla v rámci časového úseku téměř 2,5 roku v provozu na 

srdcovce měřena povrchová tvrdost a velikost opotřebení včetně plastické deformace, výsledky byly 

srovnávány se srdcovkou výbuchem nezpevněnou. Z provedených měření lze konstatovat: 

 Opotřebení přídavku na zajetí proběhlo na hrotu srdcovky B při projeté zátěži 35 mil.hrt, u 

srdcovky A zbývá z tohoto přídavku na hrotu při projeté zátěži 82 mil.hrt přibližně 1 mm. 

 Nejvýraznější nárůst povrchové tvrdosti byl u obou sledovaných srdcovek naměřen v prvních 

dvou měsících od vložení do trati, což odpovídá přibližně projeté zátěži 1–2 mil.hrt. V této fázi 

se povrchová tvrdost pohybovala na hranici 450 HBLD. Hodnoty 500 HBLD dosáhly obě 

srdcovky při projeté zátěži 25 mil.hrt, což odpovídá přibližně 8 měsícům provozu v trati. Lze 

tedy konstatovat, že povrchová tvrdost není rozhodující faktor při posuzování chování srdcovek 

zpevněných výbuchem. Mnohem důležitější faktor je zvýšení podpovrchové tvrdosti, což 

rovněž potvrzují závěry autorů [90]. 

 Přínos technologie zpevňování srdcovek z Hadfieldovy oceli výbuchem byl ověřen měřením 

opotřebení obou sledovaných srdcovek. Z výsledků sledování srdcovky zpevněné výbuchem po 

časovém intervalu 2,5 roku a projeté zátěži 82–84 mil. hrt lze konstatovat, že úspora materiálu 

dosahuje vlivem zpevnění výbuchem téměř 2 mm, což při maximálním možném opotřebení 3 

mm při rychlosti jízdy větší než 140 km/h a vyšší [124] představuje značnou úsporu materiálu 

na horních pojížděných plochách srdcovky. Srdcovka zpevněná výbuchem je tedy rozměrově 

stabilnější, což by se po ukončení 5–ti letého sledovacího období (v roce 2018) mělo projevit 

snížením nákladů na údržbu (broušením, navařováním) a zvýšením životnosti srdcovky. 

Prozatímní výsledky experimentu této disertační práce lze tedy částečně porovnat se závěry 

experimentů autorů práce [90], kteří konstatují, že náklady na údržbu srdcovek zpevněných 

výbuchem jsou poloviční a srdcovky zpevněné výbuchem dosahují životnosti o 100 mil.hrt 

vyšší než srdcovky nezpevněné výbuchem. 

  



99 

 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] FREMUNT, P., PODRÁBSKÝ, T. Konstrukční oceli. CERM Brno, 1996. ISBN 80-85867-

95-8. 

[2] TAYLOR, E. H. Explosive depth hardening of austenitic manganese steel.  The AREA 

Committee 5 - Track, Subcommittee 5 - Turnout and Crossing Design, Semtember, 1980. 

[3] SAWYER, F.C. A discussion of explosive depth hardening for cast manganese steel railroad 

frogs and related items. The AREA Committee 5 - Track, Subcommittee 5 - Turnout and 

Crossing Design, Semtember, 1980. 

[4] PRIBULOVÁ, A., VASKOVÁ, I., BIBKO, J. Vplyv obsahu chrómu a niklu na rázovú  

húževnatosť Hadfieldovej ocele. In Výzkum a vývoj ve slévárenství, Ostrava: VŠB -  

Technická univerzita Ostrava, 2005, p. 139-144. ISBN 80-248-0899-4. 

[5] APONBIEDE, O., SHEDU, U. An Overview of Hadfield Steel for Rail Network and Allied 

Structural Applications. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, 

2010, vol. 1, no. 2, p. 174-177. ISSN 2141-7016. Dostupné také z: 

<http://jeteas.scholarlinkresearch.com/articles/An%20Overview%20of%20Hadfield%20Ste

el%20for%20Rail%20Network%20and%20Allied%20Structural%20Applications.pdf>. 

[6] PETERS, N.W. The performance of Hadfield’s manganese steel as it relates to manufacture. 

Dostupné na internetu: 

<https://www.arema.org/files/library/2005_Conference_Proceedings/00040.pdf>. 

 [cit. 11. 5. 2015]. 

[7] http://www.tilthammer.com/bio/hadf.html%20 [cit. 22. 5. 2012]. 

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hadfield [cit. 22. 5. 2012]. 

[9] PRIBULOVÁ, A., BABIC, J., GENGEL, P., VASKOVÁ, I. Influence of Hadfield´s steel 

composition on casting quality. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č. 1, s. 20-25. ISSN 0018-

8069. 

[10] http://www.keytometals.com/Articles/Art69.htm [cit. 22. 5. 2012]. 

[11] PRIBULOVÁ, A., BABIC, J., BARICOVÁ, D. Influence of Hadfield´s steel chemical 

composition on its mechanical properties. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. S, p. 430-432. 

ISSN 0009-2770. 

[12] VETIŠKA, A., a kol. Teoretické základy slévárenské technologie, 2.vyd. Praha: SNTL, 1972. 

[13] BAYRAKTAR, E., KHALID, F.A., LEVAILLANT, Ch. Deformation and fracture behaviour 

of high manganese austenitic steel. Journal of Materials Processing Technology, 2004, vol. 

147, no. 2, p. 145-154. ISSN 0924-0136. 

[14] ŠENBERGER, J., BŮŽEK, Z., ZÁDĚRA, A., STRÁNSKÝ, K., KAFKA, V. Metalurgie oceli 

na odlitky. 1.vyd, Brno, VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3632-9. 

[15] CHRÁST, J. Slévárenská zařízení. CERM Brno, 2006. ISBN 80-7204-455-9. 

[16] STRÁNSKÝ, K., PANT, E., DOUBEK, L., HANUS, F. Nehomogenita lázní austenitických 

manganových ocelí. Slévárenství, 1967, roč. XV, č. 8, s. 295-300. 

[17] STRÁNSKÝ, K., PANT, E., KOŠŤÁL, K. Přetavování 12 % manganové oceli v zásaditých 

el. obloukových pecích s dmýcháním kyslíku. Slévárenství, 1969, roč. XVI, č.1, s. 12-15. 

http://jeteas.scholarlinkresearch.com/articles/An%20Overview%20of%20Hadfield%20Steel%20for%20Rail%20Network%20and%20Allied%20Structural%20Applications.pdf
http://jeteas.scholarlinkresearch.com/articles/An%20Overview%20of%20Hadfield%20Steel%20for%20Rail%20Network%20and%20Allied%20Structural%20Applications.pdf
https://www.arema.org/files/library/2005_Conference_Proceedings/00040.pdf
http://www.tilthammer.com/bio/hadf.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hadfield
http://www.keytometals.com/Articles/Art69.htm


100 

 

[18] LEVÍČEK, P., MIČKA, R., STRÁNSKÝ, K. Vodík, dusík a kyslík při oxidačním přetavování 

Hadfieldovy oceli a jejich vliv na výskyt bublin v odlitcích. Slévárenství, 1989, roč. XXXVII, 

č. 1, s. 10-15. 

[19] LEVÍČEK, P., STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelových odlitků (příčiny a 

odstraňování). 1.vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. 

[20] PANT, E., EL GAMMAL, T., NEUMANN, F. Einfluß der Schmelzweise und des 

Formstoffes auf die Gas¬blasenbildung bei Stahlgußstücken [Vliv způsobu tavení a 

formovací směsi na vznik bublin v ocelových odlitcích]. Gießerei, 1988, vol. 75, p. 238 – 245. 

[21] FREMUNT, P., PANT, E. Bublinatost odlitků z austenitických manganových ocelí. 

Slévárenství, 1967, roč. XV, č. 8, s. 306-309. 

[22] STRÁNSKÝ, K., LEVÍČEK, P., ŠENBERGER, J., aj. Oxygen blowing to the remelts of the 

high-alloy steels for castings-Hadfield steel and Cr13Ni1 steels. Przegląd Odlewnictwa, 2005, 

no.10, p. 636-642. ISSN 0033-2275.  

[23] SOBULA, S., SIERANT, Z., MŁYNSKI, M. Carbon, manganese and chromium oxidation 

rates in oxygen blowing remelting of the Hadfield steel. Przegląd Odlewnictwa, 2005, no. 10, 

p. 674-677. ISSN 0033-2275.  

[24] BOGACZ, T., GŁOWNIA, J. Technical and economic aspects of argon stirring into the 

Hadfield steel. Przegląd Odlewnictwa, 2005, no. 10, p. 660-664. ISSN 0033-2275. 

[25] SOBULA, S. Wpływ warunków prowadzenia wytopów odzyskowo-tlenowych i argonowania 

na zawartość gazów w staliwie Hadfielda [Vliv stavu taveniny dmýchané kyslíkem a argonem 

na obsah plynů v Hadfieldově oceli]. Disertační práce, Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Kraków, 2007. 

[26] STRÁNSKÝ, K., KEBERLE, M., MICKA, J. Podmínky dmýchání kyslíku u přetaveb 

Hadfieldovy oceli v elektrických obloukových pecích. Slévárenství, 1985, roč. XXXIII, č. 1, 

s. 1-5. 

[27] GŁOWNIA, J., SOBULA, S., SIERANT, Z., aj. Possibility of reducing of nitrogen and 

oxygen contents during argon stirring of Hadfield steel. Przegląd Odlewnictwa, 2003, no. 9, 

p. 319-325. ISSN 0033-2275.  

[28] BABIC, J. Overenie vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti Hadfieldovej ocele. 

Diplomová práce, Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra metalurgie 

železa a zlievarenstva, Košice, 2005. 

[29] TSAKIRIS, V., EDMONDS, D.V. Martensite and deformation twinning in austenitic steels. 

Materials Science and Engineering: A, 1999, vol. 273–275, p. 430-436. ISSN 0921-5093. 

[30] BALOGUN, S.A., ESEZOBOR, D.E., AGUNSOYE, J.O. Effect of Melting Temperature on 

the Wear Characteristics of Austenitic Manganese Steel. Journal of Minerals &Materials 

Characterization and Engineering, 2008, vol. 7, no. 3, p. 277-289. ISSN 2327-4077. Dostupné 

také z: <http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=20559>. 

[31] MAHLAMI, C. S., PAN, X. An Overview on high manganese steel casting. In 71st World 

Foundry Congress Bilbao 2014. 1. Bilbao: World Foundry Congress, 2014. ISBN 978-84-

617-0087- 5. Dostupné také z: 

<https://ujdigispace.uj.ac.za/bitstream/handle/10210/11557/Mahlami%20%26%20Pan_Man

uscript%20_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=20559
https://ujdigispace.uj.ac.za/bitstream/handle/10210/11557/Mahlami%20%26%20Pan_Manuscript%20_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ujdigispace.uj.ac.za/bitstream/handle/10210/11557/Mahlami%20%26%20Pan_Manuscript%20_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y


101 

 

[32] SRIVASTAVA, A.K., DAS, K. Microstructural characterization of Hadfield austenitic 

manganese steel. Journal of Materials Science, 2008, vol. 43, no. 16, p. 5654-5658. ISSN 

1573-4803. 

[33] RUSÍN, K. Hadfieldova ocel pro otěruvzdorné aplikace bez tepelného zpracování [Zkrácený 

překlad článku z časopisu Prace Instytutu Odlewnictwa, 2014, č. 2, s. 23-36]. Slévárenství, 

2015, roč. LXIII, č. 1-2, s. 50-51. ISSN 0037-6825. 

[34] STRÁNSKÝ, K., FREMUNT, P. Souvislost mezi velikostí austenitického zrna a rychlostí 

rozpadu austenitu u 12 % manganové oceli. Slévárenství, 1966, roč. XIV, č. 1, s. 21-24. 

[35] ASM INTERNATIONAL HANDBOOK COMMITTEE: ASM Handbook, Volume 1 - 

Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, Austenitic Manganese 

Steels. ASM International, 1990. ISBN 978-0-87170-377-4. 

[36] KUYUCAK, S., ZAVADIL, R., GERTSMAN, V. Heat Treatment Processing of Austenitic 

Manganese Steeels. In Proceedings of 66th.World Foundry Congress, 6-9 September, 

Istanbul, Turkey, 2004. Dostupné  také z: <http://nrcan-

gc.academia.edu/SelcukKuyucak/Papers/825873/HEAT-

TREATMENT_PROCESSING_OF_AUSTENITIC_MANGANESE_STEELS>. 

[37] KHAN, F.A., RANA, M.A., aj. Microstructural Changes in Hadfield Steel. Pakistan Journal 

of Applied Sciences, 2001, vol. 1, no. 3, p. 317-320. ISSN 1812-5662. Dostupné také z: 

<http://www.docsdrive.com/pdfs/ansinet/jas/2001/317-320.pdf>. 

[38] HOSSEINI, S., LIMOOEI, M.B., aj. Optimization of Heat Treatment Due to Austenising 

Temperature, Time and Quenching Solution in Hadfield Steels. Engineering and Technology, 

2013, no. 7, p. 1640-1643. ISSN 2010-3778. Dostupné také z: 

<http://waset.org/publications/16553/>. 

[39] IBITOYE, S.A., OLAWALE, J.O., SHITTU, M.D. Mechanical properties of quench-

hardened, martempered and tempered ASTM A 128 Grade B-4 steel. Journal of Science and 

Technology, 2009, vol. 29, no. 2, p. 107-117. ISSN 1823-5034. Dostupné také z: 

<http://www.ajol.info/index.php/just/article/download/46228/32628>. 

[40] ARIBO, S., ALANEME, K.K., aj. Effect of Precipitation Hardening on Hardness and 

Microstructure of Austenitic Manganese steel. Journal of Minerals & Materials 

Characterization & Engineering, 2010, vol. 9, no. 2, p. 157-164. ISSN 2327-4085. Dostupné 

také z: <http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=20716>. 

[41] MOGHADDAM, E.G., VARAHRAM, N., DAVAMI, P. On the comparison of 

microstructural characteristics and mechanical properties of high-vanadium austenitic 

manganese steels with the Hadfield steel. Materials Science and Engineering: A, 2012, vol. 

532, p. 260-266. 

[42] ČSN EN 15689. Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky 

z lité austenitické manganové oceli. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2010. 

[43] Kodex UIC 866V - Technické dodací podmínky pro části výhybek z manganové ocelolitiny. 

Mezinárodní železniční svaz UIC, 2. vydání, 1985. 

[44] Předpis ETA-03-03 - Technical Specification for Manufacture of Components for Points & 

Crossing Structures. ARTC – Australian rail track corporation Ltd, 2008. 

http://nrcan-gc.academia.edu/SelcukKuyucak/Papers/825873/HEAT-TREATMENT_PROCESSING_OF_AUSTENITIC_MANGANESE_STEELS
http://nrcan-gc.academia.edu/SelcukKuyucak/Papers/825873/HEAT-TREATMENT_PROCESSING_OF_AUSTENITIC_MANGANESE_STEELS
http://nrcan-gc.academia.edu/SelcukKuyucak/Papers/825873/HEAT-TREATMENT_PROCESSING_OF_AUSTENITIC_MANGANESE_STEELS
http://www.docsdrive.com/pdfs/ansinet/jas/2001/317-320.pdf
http://waset.org/publications/16553/
http://www.ajol.info/index.php/just/article/download/46228/32628
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=20716


102 

 

[45] Předpis AREMA 100-08. AREMA specifications for special trackwork for Rails 115 lb. And 

Heavier, 2008. 

[46] Předpis IRS: T 29-2000 - Indian railway standard specification for cast manganese steel 

crossings. Government of India, Ministry of Railways, 2000. 

[47] HAVLÍČEK, P., ZBOŘIL, J. Wear of the Railway Turnout Frogs Made of Explosive 

Hardened Hadfield steel. In Metal 2013 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2013. 

p. 59. ISBN 978-80-87294-39- 0. 

[48] KARAMAN, I, SEHITOGLU, H., GALL, K., aj. Deformation of single crystal Hadfield steel 

by twinning and slip. Acta Materialia, 2000, vol. 48, no. 6, p. 1345-1359. ISSN 1359-6454. 

[49] GAVRILJUK, V.G., TYSHCHENKO, A.I., RAZUMOV, O.N., aj. Corrosion-resistant 

analogue of Hadfield steel. Materials Science and Engineering: A, 2006, vol. 420, no. 1–2, p. 

47-54. ISSN 0921-5093. 

[50] GAVRILJUK, V.G.,SHANINA,  B.D., BERNS, H. Ab initio development of a high-strength 

corrosion-resistant austenitic steel. Acta Materialia, 2008, vol. 56, no. 18, p. 5071-5082. ISSN 

1359-6454. 

[51] KARAMAN, I, SEHITOGLU, H., CHUMLYAKOV, Y.I., aj. Extrinsic stacking faults and 

twinning in hadfield manganese steel single crystals. Scripta Materialia, 2001, vol. 44, no. 2, 

p. 337-343. 

[52] HUTCHINSON, B., RIDLEY, N. On dislocation accumulation and work hardening in 

Hadfield steel. Scripta Materialia, 2006, vol. 55, no.4, p. 299-302. ISSN 1359-6462. 

[53] CANADINC, D., C. EFSTATHIOU a H. SEHITOGLU. On the negative strain rate sensitivity 

of Hadfield steel. Scripta Materialia, 2008, vol. 59, no. 10, p. 1103-1106. ISSN 1359-6462. 

[54] ZHANG, F.C., LV, B., Wang, T.S., aj. Explosion hardening of Hadfield steel crossing. 

Materials Science and Technology, 2010, vol. 26, no. 2, p. 223-229. ISSN 0267-0836. 

Dostupné také z: 

<https://www.researchgate.net/publication/249844360_Explosion_hardening_of_Hadfield_s

teel_crossing>. 

[55] SHI, D., LIU, J. Deformation and work hardening of Hadfield manganese steel. Acta 

Metallurgica Sinica (English version), series B, 1990, vol. 3, no. 1, p. 59-62. ISSN 1006-7191. 

Dostupné také z: 

<http://www.amse.org.cn/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14409> 

[56] Vítkovice Testing Center, spol.s.r.o. Metalografická zpráva č. m/56/09 pro DT - Výhybkárna 

a strojírna, a.s., 2009. 

[57] WIEST, M., DAVES, W., FISCHER, F.D., OSSBERGER, H. Deformation and damage of a 

crossing nose due to wheel passages. Wear, 2008,  vol. 265, no. 9–10, p. 1431-1438. ISSN 

0043-1648. 

[58] PETROV, Y.N., GAVRILJUK, G.V, BERNS, H., SCHMALT, F. Surface structure of 

stainless and Hadfield steel after impact wear. Wear, 2006, vol. 260, no. 6, p. 687-691. ISSN 

0043-1648. 

[59] KHOSHRAVAN, R.M., KHADIVI, O., PAYKANI, A. Finite Element Analysis and 

Experimental Study of Stress Distribution in Straight Frog of Railway Needle. Journal of 

Failure Analysis and Prevention, 2013, vol. 13, no. 1, p. 72-79. ISSN 1547-7029. 

https://www.researchgate.net/publication/249844360_Explosion_hardening_of_Hadfield_steel_crossing
https://www.researchgate.net/publication/249844360_Explosion_hardening_of_Hadfield_steel_crossing
http://www.amse.org.cn/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14409


103 

 

[60] QIAN, L., FENG, X., ZHANG, F. Deformed Microstructure and Hardness of Hadfield High 

Manganese Steel. Materials Transactions, 2011, vol. 52, no. 8, p. 1623-1628. ISSN 1347-

5320. 

[61] FEDORKO, G., MOLNÁR, V., aj. The influence of Ni and Cr-content on mechanical 

properties of Hadfield´s steel. In Conference proceedings Metal 2011, [CD-ROM], Tanger, 

2011, p. 492-496. ISBN 978-80-87294-24-6. 

[62] STRÁNSKÝ, K. Vliv titanu na vlastnosti austenitické 12 % manganové oceli. Slévárenství, 

1964, roč.  XII, č. 5, s. 173-178. 

[63] STRÁNSKÝ, K., KEBERLE, M. Metalurgie austenitické 12 % manganové oceli 

modifikované titanem. Slévárenství, 1964, roč. XII, č. 12, s. 485-489. 

[64] LIMOOEI, B.M., HOSSEINI, S. Optimization of properties and structure with addition of 

titanium in Hadfield steels. In Metal 2012 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2012, 

p. 705-711. ISBN 978-80-87294-31- 4. 

[65] VOLCHOK, I. Influence of phosphorus on the abrasive resistance qualities of high-

manganese steel. Przegląd Odlewnictwa, 2003, no. 9, p. 295-298. ISSN 0033-2275. 

[66] SUBHI, D.A, ABDULRAZAQ, A.O. Phase Transformations of Hadfield Manganese Steels. 

Eng.&Technology, 2007, vol. 25, no. 6. Dostupné také z: 

<http://uotechnology.edu.iq/tec_magaz/volume252007/No.6,2007/Researches/8.pdf>. 

[67] LV, B., ZHANG, F.C., LI, M., aj. Effects of phosphorus and sulfur on the thermoplasticity of 

high manganese austenitic steel. Materials Science and Engineering, 2010, vol. 527, no. 21–

22, p. 5648-5653. ISSN 0921-5093. 

[68] SHRAMKO, S.M., LUNIOV, V.V., MALYJ, V.A., VOLIK, V.V. Melting technology of 

high-manganese steel for better application of castings. Przegląd Odlewnictwa, 2003, no. 9, 

p. 305-310. ISSN 0033-2275. 

[69] STRÁNSKÝ, K. Vliv fosforu na morfologii a složení fosfidického eutektika v Hadfieldově 

oceli. Slévárenství, 1970, roč. XVIII, č. 10, s. 412-417. 

[70] KŘÍSTEK, J. Návrh technologie výroby jader a forem odlitků srdcovek z Hadfieldovy oceli. 

Výzkumná zpráva pro DT – Výhybkárna a strojírna, Prostějov, 2007. 

[71] http://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita [cit. 19. 6. 2012]. 

[72] MARKO, E., ŽIŽKA, I. Technologické problémy při výrobě odlitků z Mn (Hadfieldovy) 

oceli. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2006, 

č. 1, ročník IL, řada hutnická, čl. č. 1284. 

[73] HORNG, J.T., LIU, N.M., CHIANG, K.T. Investigating the machinability evaluation of 

Hadfield steel in the hard turning with Al2O3/TiC mixed ceramic tool based on the response 

surface methodology. Journal of Materials Processing Technology, 2008, vol. 208, no. 1–3, 

p. 532-541. 

[74] KOPAC, J. Hardening phenomena of Mn-austenite steels in the cutting process. Journal of 

Materials Processing Technology, 2001, vol. 109, no. 1–2, p. 96-104. ISSN 0924-0136. 

[75] VETIŠKA, J. Deformační zpevňování austenitické manganové oceli. Habilitační práce, 

Vysoké učení technické v Brně, Strojní fakulta, Brno, říjen 1978. 

http://uotechnology.edu.iq/tec_magaz/volume252007/No.6,2007/Researches/8.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita


104 

 

[76] HAAKONSEN, F. Optimizing of Strømhard austenitic manganese steel. Disertační práce, 

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2009. ISBN 978-82-471-

1555-8. Dostupné také z:        

 <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:224456/FULLTEXT01.pdf>. 

[77] KOLUBAEV, A.V., IVANOV, Y.F., aj. Effect of Elastic Excitations on the Surface Structure 

of Hadfield Steel under Friction. Technical Physics, 2008, vol. 53, no. 2, p. 204–210. ISSN 

1063-7842. Dostupné také z: 

<https://www.researchgate.net/publication/225344274_Effect_of_elastic_excitations_on_th

e_surface_structure_of_hadfield_steel_under_friction>. 

[78] LV, B., ZHANG, M., aj. Micro-mechanism of rolling contact fatigue in Hadfield steel 

crossing. International Journal of Fatigue, 2012, vol. 44, p. 273-278. ISSN 0142-1123. 

[79] ECK, S., OSSBERGER, H., OSSBERGER, U., aj. Comparison of the fatigue and impact 

fracture behaviour of five different steel grades used in the frog of a turnout. In Proceedings 

of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, 2013, 

vol. 228, no. 6, p. 603–610. ISSN 0954-4097. Dostupné také z: 

<https://www.researchgate.net/publication/264828279_Comparison_of_the_fatigue_and_im

pact_fracture_behaviour_of_5_different_steel_grades_used_in_the_frog_of_a_turnout>. 

[80] PLETZ, M., DAVES, W., YAO, W., OSSBERGER, H. Prediction of rolling contact fatigue 

in crossings-multiscale FE model. In 9th International Conference on Contact Mechanics and 

Wear of Rail/Wheel Systems (CM2012), 2012, vol. 9, Chengdu, China. Dostupné také z: 

<https://www.researchgate.net/publication/268719279_PREDICTION_OF_ROLLING_CO

NTACT_FATIGUE_IN_CROSSINGS-_MULTISCALE_FE_MODEL>. 

[81] ZHANG, F.C., LV, B., aj. Microstructure of the worn surfaces of a bainitic steel railway 

crossing. Wear, 2010, vol. 268, no. 11–12, p. 1243-1249. ISSN 0043-1648. 

[82] ZBOŘIL, J. Degradační proces železniční výhybky. Disertační práce, Univerzita Pardubice, 

Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011, signatura D25010. Dostupné také z: 

<http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39473/1/Zbo%c5%99ilJ_Degrada%c4%8dn%c3%a

dProces_ESch_2011.pdf>. 

[83] ZWANENBURG, W.J. Modelling Degradation Processes of Switches & Crossings for 

Maintenance & Renewal Planning on the Swiss Railway Network. Thése  n. 4176, À la 

Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit, Lausanne, 2009. Dostupné také z: 

<http://infoscience.epfl.ch/record/125691/files/EPFL_TH4176.pdf>. 

[84] http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-

konstrukci/02_srdcovky_cz-rj.pdf [cit. 15.5.2015]. 

[85] BARTOLI, M., DIGIOIA, M. Manganese Steel Casting: New Technology for Welding Frogs 

to Rail, Rail Track and Structures. Transportation research record 1071, Washington. D.C., 

1986, p. 39-43. ISBN 0-309-04065-5. 

[86] POLEDNOVÁ, R. Odtavovací stykové svařování, svařování manganových srdcovek s 

odtavením. Technický magazín, Svařování, dělení, spojování materiálů, 2007, roč. V (IX), č. 

2, p. 26-28. ISSN 1212-4044. 

[87] ZHANG, F., LV, B, HU, B., LI, Y. Flash butt welding of high manganese steel crossing and 

carbon steel rail. Materials Science and Engineering: A, 2007, vol. 454–455, p. 288-292. ISSN 

0921-5093. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:224456/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/225344274_Effect_of_elastic_excitations_on_the_surface_structure_of_hadfield_steel_under_friction
https://www.researchgate.net/publication/225344274_Effect_of_elastic_excitations_on_the_surface_structure_of_hadfield_steel_under_friction
https://www.researchgate.net/publication/264828279_Comparison_of_the_fatigue_and_impact_fracture_behaviour_of_5_different_steel_grades_used_in_the_frog_of_a_turnout
https://www.researchgate.net/publication/264828279_Comparison_of_the_fatigue_and_impact_fracture_behaviour_of_5_different_steel_grades_used_in_the_frog_of_a_turnout
https://www.researchgate.net/publication/268719279_PREDICTION_OF_ROLLING_CONTACT_FATIGUE_IN_CROSSINGS-_MULTISCALE_FE_MODEL
https://www.researchgate.net/publication/268719279_PREDICTION_OF_ROLLING_CONTACT_FATIGUE_IN_CROSSINGS-_MULTISCALE_FE_MODEL
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39473/1/Zbo%c5%99ilJ_Degrada%c4%8dn%c3%adProces_ESch_2011.pdf
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39473/1/Zbo%c5%99ilJ_Degrada%c4%8dn%c3%adProces_ESch_2011.pdf
http://infoscience.epfl.ch/record/125691/files/EPFL_TH4176.pdf
http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-konstrukci/02_srdcovky_cz-rj.pdf
http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-konstrukci/02_srdcovky_cz-rj.pdf


105 

 

[88] BENEŠ, L., SCHMIDOVÁ, E., HLAVATÝ, I. Metalurgické posouzení návarů na 

manganové austenitické oceli pro komponenty kolejového svršku. Scientific papers of the 

University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2001. ISSN 1211-6610. 

Dostupné také z: <https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32079/1/CL269.pdf>. 

[89] Manuál k provozování a údržbě pro srdcovky z odlévané oceli s vysokým obsahem manganu, 

č. 183/06. DT – Výhybkárna a strojírna, 2006. Dostupné také z: 

<http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-konstrukci/manual-pro-

mn-srdcovky.pdf>. 

[90] ROMMELAERE, M., MAUJEAN, P.J. Pre-hardened crossings cut life-cycle costs. Railway 

Gazette International, 2/2013, p. 48-50. ISSN 0373-5346. 

[91] HARZALLAH, R., MOUFTIEZ, A., aj. Rolling contact fatigue of Hadfield steel X120Mn12. 

Wear, 2010, vol. 269, no. 9–10, p. 647-654. ISSN 0043-1648. 

[92] NESVADBA, P. Application of sheet explosive for metal hardening. In proceedings of the  

7th Seminar New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice: University of 

Pardubice, 2004, p. 571-575. ISBN 80-7194-652-4. 

[93] LIU, F.C., LV, B., aj. Enhanced work hardening in Hadfield steel during explosive treatment. 

Materials Letters, 2011, vol. 65, no. 15–16, p. 2333-2336. ISSN 0167-577x. 

[94] http://www.google.com/patents/US2703297  [cit. 15. 5. 2015]. 

[95] HAVLÍČEK, P., NESVADBA, P. Application of explosive hardening on railway 

infrastructure parts. In Conference proceedings METAL 2011, Tanger, Ostrava, 2011, p. 620-

625. ISBN 978-80-87294-24-6. Dostupné také v databázi Web of Science, identifikátor 

článku WOS:000302746700098. 

[96] HAVLÍČEK, P., VYKLICKÝ, O., SVOBODA, M., STRÁNSKÝ, K. Vliv zpevnění 

výbuchem na tvrdost a strukturu Hadfieldovy oceli. Hutnické listy, 2014, roč. LXVII, č. 5/ 

2014, s. 8-14. ISSN 0018-8069. 

[97] TURŇA, M., NESVADBA, P. Výskum vývoj a exploatácia explózie v technologických 

procesoch. In 15th International Metallurgical & Material Conference METAL 2006, 

Ostrava, Tanger, 2006. Dostupné také z:                              

< http://www.metal2012.com/files/proceedings/metal_06/index.htm>. [cit. 24. 6. 2012] 

[98] NORBERG, L. Fatigue properties of austenitic Mn-steel in explosion depth hardened 

condition. Diplomová práce, Chalmers University of Technology, Department of Materials 

and Manufacturing Technology, Gothenburg, Sweden, 2010. Dostupné také z: 

<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/138643.pdf> [cit. 24. 6. 2012]. 

[99] LI, M., ZHAO, S. Explosive hardening of high Mn steel. Acta Metallurgica Sinica (English 

Edition), Series B, 1991, vol. 4, no. 3, p. 146-167. ISSN 1006-7191. Dostupné také z: 

<http://www.amse.org.cn/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14263> 

[100] ZHANG, F., LV, B., WANG, T., aj. Microstructure and Properties of Purity High Mn Steel 

Crossing Explosion Hardened. ISIJ International, 2008, vol. 48, no. 12, p. 1766-1770. ISSN 

0915-1559. 

[101] ZHANG, M., LV, B., aj. Explosion Deformation and Hardening Behaviours of Hadfield Steel 

Crossing. ISIJ International, 2012, vol. 52, no. 11, p. 2093-2095. ISSN 0915-1559. Dostupné 

také z: <https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational/52/11/52_2093/_pdf>. 

https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32079/1/CL269.pdf
http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-konstrukci/manual-pro-mn-srdcovky.pdf
http://www.dtvm.cz/files/dtvs/produkty/komponenty-zelez-vyhyb-konstrukci/manual-pro-mn-srdcovky.pdf
http://www.google.com/patents/US2703297
http://www.metal2012.com/files/proceedings/metal_06/index.htm
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/138643.pdf
http://www.amse.org.cn/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14263
https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational/52/11/52_2093/_pdf


106 

 

[102] NESVADBA, P. Application of sheet explosive for metal hardening (Aplikace listových 

trhavin pro výbuchové zpevňování kovů). In New trends in researche of energetic materials, 

Proceedings of the VII.seminar, Part II, University of Pardubice, 2004. 

[103] NESVADBA, P., BENÁK, M., BELKO, J. Výbuchové spevňovanie kovov. In Conference 

proceedings Technológia zvárania 2009 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 

Bratislava: AlumniPress, 2009. ISBN 978-80-8096-102-2. 

[104] HAVLÍČEK, P., BUŠOVÁ, K. Experience with explosive hardening of railway frogs from 

Hadfield steel. In: METAL 2012 - Conference Proceedings, 21st International Conference on 

Metallurgy and Materials. 2012, p. 705-711. ISBN 978-80-87294-31-4. Dostupné také v 

databázi Web of Science, identifikátor článku WOS:000318506500108. 

[105] Předpis č. 10-028-C3 (I-ESP-EI-OFB), rev.3 - Einfaches Monoblock-Mangan-Herzstuck 

EDH [Jednoduchá manganová monobloková srdcovka s předchozím zpevněním výbuchem], 

SBB CFF FFS, 2012. 

[106] GOST 7370-98. [Srdcovky železniční typů R75, R65 a R60, Technické podmínky]. 

Mezistátní rada pro normalizaci metrologii a certifikaci, Minsk, 1998. 

[107] http://www.explosia.cz/trhaviny/zvlastni.htm [cit. 19. 5. 2015]. 

[108] http://www.eba-d.com/products/primasheet-flexible-sheet-explosive/ [cit. 19. 5. 2015] 

[109] VYKLICKÝ, O. Materiálová analýza vzorků Hadfieldské oceli zpevněných výbuchem. Brno, 

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství. Zpráva pro 

DT Prostějov, 2013. 

[110] VYKLICKÝ, O. Materiálová analýza vzorků Hadfieldské oceli zpevněných výbuchem, 

soubor výsledků II. Brno, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd 

a inženýrství. Zpráva pro DT Prostějov, 2014. 

[111] VYKLICKÝ, O. Materiálová analýza vzorků Hadfieldské oceli zpevněných výbuchem, III 

etapa. Brno, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství. 

Zpráva pro DT Prostějov, 2015 [spr. 2014]. 

[112] SVOBODA, M. Substrukturní analýza TEM fólií vzorků Hadfieldovy oceli. Brno, Ústav 

fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Zpráva pro DT Prostějov, 2014. 

[113] SVOBODA, M. Substrukturní analýzy TEM fólií 5 vzorků Hadfieldovy oceli po zpevnění 

výbuchem. Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Zpráva pro DT Prostějov, 2014. 

[114] VYKLICKÝ, O., HAVLÍČEK, P., SVOBODA, M., STRÁNSKÝ, K. Výrazné zpevnění 

Hadfieldovy oceli výbuchem doložené měřením. Slévárenství, 2014, roč. LXII, č. 7- 8, s. 220-

222. ISSN: 0037- 6825. 

[115] VODÁREK, V. Moderní metody strukturně fázové analýzy a jejich aplikace v materiálovém 

inženýrství. In 15th International Metallurgical & Material Conference METAL 2006, 

Tanger, 2006. Dostupné také z: <http://konsys-

t.tanger.cz/files/proceedings/metal_06/index.htm>. [cit. 13. 5. 2015]. 

[116] ASTAFUROVA, E.G., TUKEEVA, M.S., aj. The role of twinning on microstructure and 

mechanical response of severely deformed single crystals of high-manganese austenitic steel. 

Materials Characterization, 2011, vol. 62, no. 6, p. 588-592. ISSN 1044-5803. 

http://www.explosia.cz/trhaviny/zvlastni.htm
http://www.eba-d.com/products/primasheet-flexible-sheet-explosive/
http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/metal_06/index.htm
http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/metal_06/index.htm


107 

 

[117] KARAMAN, I., SEHITOGLU, H., aj. Modeling the deformation behavior of Hadfield steel 

single and polycrystals due to twinning and slip. Acta Materialia, 2000, vol. 48, no. 9, p. 2031-

2047. ISSN 1359-6454. 

[118] CANADINC, D., H. SEHITOGLU, H.J. MAIER a Y.I. CHUMLYAKOV. Strain hardening 

behavior of aluminum alloyed Hadfield steel single crystals. Acta Materialia, 2005, vol. 53, 

no. 6, p. 1831-1842. ISSN 1359-6454. 

[119] SCHMIDOVÁ, E. Kontaktně – únavové testy Hadfieldovy oceli. Zpráva č. ASDI 62/2014. 

Pardubice, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Asociace strojních inženýrů. 

Zpráva pro DT Prostějov, 2014. 

[120] SCHMIDOVÁ, E. Kontaktně – únavové testy Hadfieldovy oceli, etapa II – materiálové 

analýzy. Zpráva č. ASDI 62-B/2014. Pardubice, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana 

Pernera, Asociace strojních inženýrů. Zpráva pro DT Prostějov, 2014. 

[121] GUO, S.L., SUN, D.Y., ZHANG, F.C., aj. Damage of a Hadfield steel crossing due to wheel 

rolling impact passages. Wear, 2013, vol. 305, no. 1–2, p. 267-273. ISSN 0043-1648. 

[122] HAVLÍČEK, P. Kontrola komponent železničních výhybek pomocí 3D skeneru EXAscan. 

Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 3, s. 24-28. ISSN 1210-3942. 

[123] HAVLÍČEK, P., NAVRÁTIL, P. Využití 3D skeneru pro hodnocení opotřebení dílů výhybek. 

In Diagnostika na železniční dopravní cestě 2013. Děčín: Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2013. s. 31-

37. ISBN 978-80-260-3695- 1. 

[124] Předpis SŽDC - S3 díl IX, Železniční svršek, Výhybky a výhybkové konstrukce, Kapitola VI. 

Správa železniční dopravní cesty, 2008. 

  



108 

 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Seznam obrázků 

 

Obr. 1 Elektrická oblouková pec [14] .............................................................................................. 10 

Obr. 2 Řez termárním rovnovážným diagramem Fe–Mn–C pro 13 % Mn [12] ............................. 12 

Obr. 3 Vertikální řez diagramem Fe–C–Mn při 13 % manganu [32] .............................................. 12 

Obr. 4 Digram tepelného zpracování (rozpouštěcího žíhání) Hadfieldovy oceli [28] ..................... 13 

Obr. 5 Struktura HO v litém stavu – vzorek odebrán ze zkušební tyče přilité k srdcovce, zv.100×14 

Obr. 6 Hadfieldova ocel ve stavu po rozpouštěcím žíhání – vzorek odebrán ze zkušební tyče přilité 

k srdcovce, zvětšení 100× ................................................................................................... 14 

Obr. 7 Zvýšená tvrdost v oduhličené vrstvě vzorku z Hadfieldovy oceli [32] ................................ 14 

Obr. 8 Tahový diagram vzorku odebraného ze srdcovky [56] ........................................................ 16 

Obr. 9 Závislost tvrdosti Hadfieldovy oceli na mezi kluzu (a) a vrubové houževnatosti (b), vzorky 

zpevněny výbuchem [54] .................................................................................................... 17 

Obr. 10 Vliv záporných teplot na mechanické vlastnosti austentické manganové oceli ................. 17 

Obr. 11 Křivky napětí – deformace Hadfieldovy oceli za různých teplot [55]................................ 17 

Obr. 12 Rozpustnost uhlíku v ocelích s 13 % Mn [35] .................................................................... 18 

Obr. 13 Vliv hliníku, chromu a křemíku na vrubovou houževnatost Hadfieldovy oceli [1] ........... 19 

Obr. 14 Vliv titanu na velikost austenitického zrna a mechanické vlastnosti Hadfieldovy oceli [64]

 ............................................................................................................................................ 20 

Obr. 15 Vliv obsahu fosforu na mechanické vlastnosti vysoce manganových ocelí dle [65] ......... 20 

Obr. 16 Závislost Rm na velikosti zrna [28] .................................................................................... 21 

Obr. 17 Proměnná velikost austenitického zrna Hadfieldovy oceli, oba vzorky odebrány z jedné 

srdcovky [56] ...................................................................................................................... 22 

Obr. 18 Struktura Hadfieldovy oceli před (a) a po (b) deformačním zpevnění [78] ....................... 23 

Obr. 19 Struktura Hadfieldovy oceli obsahující větší počet deformačních dvojčat (a), kluzové 

dislokační čáry vzniklé deformací povrchu při řezání vzorku (b) [56] .............................. 24 

Obr. 20 Železniční výhybka s vyznačením hlavních částí ............................................................... 25 

Obr. 21 Průjezd železničního dvojkolí přes srdcovku ..................................................................... 25 

Obr. 22 Odlévaná monobloková srdcovka z Hadfieldovy oceli umístěná do železniční výhybky . 25 

Obr. 23 Srdcovka – konstrukce monoblok s přivařenými přípojnými kolejnicemi [89] ................. 26 

Obr. 24 Nárůst normálového a smykového napětí způsobený rázy železničních kol při průjezdu 

přes srdcovku vyrobenou z Hadfieldovy oceli [90] ............................................................ 27 

Obr. 25 Zvýšení podpovrchové tvrdosti srdcovky v trati – srdcovka nezpevněna výbuchem [91] . 27 

Obr. 26 Zpevňování rázovou vlnou postupující kolmo (a) nebo šikmo (b) k povrchu kovu [95] ... 29 

Obr. 27 Schéma aplikace trhaviny na povrch hrotu železniční srdcovky [100] .............................. 29 

Obr. 28 Příprava papírových šablon pro pozdější stříhání trhaviny (a), balení trhaviny Semtex 10-

SE. Listová trhavina tloušťky 2 mm, šířky 300 mm, délky 10 m (b) [103] ....................... 30 

Obr. 29 Aplikace listové trhaviny na povrch železničních srdcovek ............................................... 30 

Obr. 30 Vady na povrchu srdcovek po zpevnění výbuchem, propadliny (a), malé póry (b), příčné 

lineární vady (c), trhliny (d) ................................................................................................ 31 

Obr. 31 Výstup z analýzy srdcovky po zpevnění výbuchem pomocí 3D skeneru, pohled na 3D 

vyhodnocení (a), 2D řez z naznačením deformace po zpevnění výbuchem (b) ................. 32 



109 

 

Obr. 32 Oblasti srdcovky zpevněné výbuchem včetně míst měření povrchové tvrdosti ................. 33 

Obr. 33 Průběh zpevnění kolejnice výbuchem s naznačením zpevňovaných oblastí [96] .............. 37 

Obr. 34 Vzorek AI vyřezán ze segmentu kolejnice A1 ................................................................... 38 

Obr. 35 Profil podpovrchové tvrdosti vzorků A0 – AIII [110] ........................................................ 39 

Obr. 36 Profil podpovrchové tvrdosti vzorků A0 – AIII, detail hloubky zpevnění [110] ............... 40 

Obr. 37 Výsledky analýzy pomocí rentgenové difrakce, vzorky A0–AIII [109] ............................ 41 

Obr. 38 Struktura vzorků A0–AIII [109] ......................................................................................... 42 

Obr. 39 Tenká kovová fólie vzorku AII, stupnice přiloženého pravítka je 1 mm [96] .................... 42 

Obr. 40 TEM analýza – vzorek A0 [96] .......................................................................................... 43 

Obr. 41 TEM analýza – vzorek AII [96] .......................................................................................... 44 

Obr. 42 Rozložení deformačních pásů ve vzorku AII [112] ............................................................ 44 

Obr. 43 Rozmístění trhavin použitých pro experiment, srdcovka geometrie 1/11–300 .................. 47 

Obr. 44 Umístění trhaviny na povrch srdcovky (a), obroušení míst měření povrchové tvrdosti (b)

 ............................................................................................................................................ 47 

Obr. 45 Průměrné hodnoty povrchové tvrdosti včetně hodnot nárůstu tvrdosti .............................. 49 

Obr. 46 Rozřezový plán vzorků pro další analýzy ........................................................................... 50 

Obr. 47 Segmenty vyřezané ze srdcovky [111] ............................................................................... 51 

Obr. 48 Schéma odběru jednotlivých vzorků, rozdělení vzorku na části pro jednotlivé analýzy .... 51 

Obr. 49 Mikrostruktura vzorku A, část 1 [111] ............................................................................... 52 

Obr. 50 Mikrostruktura vzorku B, část 1 [111] ................................................................................ 53 

Obr. 51 Mikrostruktura vzorku C, část 1 [111] ................................................................................ 54 

Obr. 52 Mikrostruktura vzorku D, část 1 [111] ............................................................................... 54 

Obr. 53 Mikrostruktura vzorku 0 [111] ........................................................................................... 55 

Obr. 54 Grafický výstup z analýzy velikosti austenitického zrna pomocí SW JMicroVision [111]

 ............................................................................................................................................ 56 

Obr. 55 Závislost velikosti austenitického zrna na tvrdosti v hloubce 1–6 mm [111] .................... 57 

Obr. 56 Průběh podpovrchové tvrdosti vzorků A, B, C, D, 0 [111] ................................................ 58 

Obr. 57 Výsledky EBSD analýzy, kolmý výbrus [111] ................................................................... 61 

Obr. 58 Výsledky EBSD analýzy, orientace zrn je vůči normále (kolmo na povrch vzorku) [111] 61 

Obr. 59 Výsledky EBSD analýzy, orientace zrn vztažena ke směru rovnoběžnému s normálou 

vzorku (rovnoběžně s povrchem vzorku) [111] .................................................................. 62 

Obr. 60 Výsledky EBSD analýzy, Ø Kernelovo odchýlení zrn [111] ............................................. 62 

Obr. 61 Metalografický snímek povrchu vzorku s vyznačením velikosti oblasti zobrazované na 

TEM snímcích [113] ........................................................................................................... 63 

Obr. 62 TEM snímky zachycující základní rysy mikrostruktury vzorků A, B, C, D a 0 [113] ....... 64 

Obr. 63 Postup zpevnění srdcovky 1/11–300, levá křídlová kolejnice částečně bez aplikace 

trhaviny ............................................................................................................................... 67 

Obr. 64 Nákres výřezu bloků z pravé a levé křídlové kolejnice, srdcovka 1/11–300 ..................... 68 

Obr. 65 Blok materiálu vyřezaný z levé, výbuchem nezpevněné křídlové kolejnice ...................... 68 

Obr. 66 Částečná sestava vzorků použitých pro experiment [119] .................................................. 68 

Obr. 67 Kompletní sestava nosiče vzorků s osazenými vzorky a hřídelí [119], systém vkládání 

vzorků do nosiče ................................................................................................................. 69 

Obr. 68 Kompletní sestava nosič – železniční kolo [119] ............................................................... 69 



110 

 

Obr. 69 Měření povrchové tvrdosti vzorků umístěných v nosiči [119] ........................................... 70 

Obr. 70 Změny povrchové tvrdosti v jednotlivých etapách kontaktně – únavového zatížení [119] 72 

Obr. 71 Makroskopický vzhled povrchu vzorku Z3 [119] .............................................................. 72 

Obr. 72 Průběh podpovrchové tvrdosti testovaných vzorků [120] .................................................. 73 

Obr. 73 Metalografický rozbor vzorků po kontaktně – únavové zkoušce, zv. 32× [120] ............... 75 

Obr. 74 Povrchová kontrastní vrstva vzorků po kontaktně – únavovém zatížení, zv. 1000x [120] 76 

Obr. 75 Oblasti aplikace trhaviny, místa měření povrchové tvrdosti a uložení srdcovky na střelišti

 ............................................................................................................................................ 78 

Obr. 76 Aplikace trhaviny 14 mm do žlábku srdcovky ................................................................... 79 

Obr. 77 Výsledky měření povrchové tvrdosti v průběhu zpevnění srdcovky výbuchem ................ 79 

Obr. 78 Srdcovka A – zpevněná výbuchem (a), srdcovka B – nezpevněna výbuchem (b) po vložení 

do železniční sítě ................................................................................................................. 80 

Obr. 79 Rozdíl ve tvaru křídlových kolejnic sledovaných srdcovek včetně naznačení průjezdu 

železničního kola přes srdcovku ......................................................................................... 81 

Obr. 80 Měření povrchové tvrdosti přenosným tvrdoměrem Proceq Equotip ................................. 82 

Obr. 81 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na hrotu v závislosti na projeté zátěži . 83 

Obr. 82 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na hrotu v závislosti na době provozu 

srdcovky v trati ................................................................................................................... 83 

Obr. 83 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na křídlové kolejnici v závislosti na 

projeté zátěži ....................................................................................................................... 84 

Obr. 84 Průběh povrchové tvrdosti sledovaných srdcovek na křídlové kolejnici v závislosti na 

době provozu srdcovky v trati ............................................................................................ 84 

Obr. 85 Měření ocelovým pravítkem a klínkem [82] ...................................................................... 85 

Obr. 86 Metoda měření opotřebení hrotu a křídlové kolejnice pomocí pravítka a klínku ............... 85 

Obr. 87 Skener HandyScan 3D EXAscan [122] .............................................................................. 86 

Obr. 88 Skenování srdcovky v železniční síti (a), 3D porovnání dvou skenů (b) [122] .................. 86 

Obr. 89 Průběh opotřebení hrotu srdcovek v závislosti na projeté zátěži ........................................ 87 

Obr. 90 Průběh opotřebení hrotu srdcovek v závislosti na době provozu srdcovek v trati ............. 87 

Obr. 91 Průběh opotřebení a povrchové tvrdosti hrotu srdcovek v závislosti na projeté zátěži ...... 87 

Obr. 92 Průběh opotřebení křídlové kolejnice srdcovek v závislosti na projeté zátěži ................... 88 

Obr. 93 Průběh opotřebení křídl. kolejnic srdcovek v závislosti na době provozu srdcovek v trati 88 

Obr. 94 Průběh opotřebení a povrchové tvrdosti křídlové kolejnice srdcovek v závislosti na projeté 

zátěži ................................................................................................................................... 88 

Obr. 95 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 4,92 mil.hrt (srdcovka A) a 4,07 mil.hrt (srdcovka B) ............................................. 90 

Obr. 96 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 7,8 mil.hrt (srdcovka A) a 6,5 mil.hrt (srdcovka B) ................................................. 91 

Obr. 97 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 28,05 mil.hrt (srdcovka A) a 23,74 mil.hrt (srdcovka B) ......................................... 92 

Obr. 98 Pohled na vyhodnocení opotřebení ve 3D včetně 2D řezů měřených srdcovek při projeté 

zátěži 81,91 mil.hrt (srdcovka A) a 84,52 mil.hrt (srdcovka B) ......................................... 93 

Obr. 99 Vyhodnocení úspory nákladů z důvodu zpevnění srdcovek výbuchem [90] ..................... 94 

Obr. 100 Profil oblasti hrotu srdcovky, nahoře – nezpevněná výbuchem, dole – zpevněná 

výbuchem, projetá zátěž 54 mil.hrt [90] ............................................................................. 94 



111 

 

Seznam tabulek 

 

Tab. 1 Průměrné obsahy kyslíku, dusíku a vodíku rozpuštěného v matrici oceli G–X 120Mn12 

[20] ...................................................................................................................................... 11 

Tab. 2 Chemické složení Hadfieldovy oceli dle různých norem a předpisů [1], [14], [35], [42], 

[43], [44], [45] a [46] .......................................................................................................... 15 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti vzorků vyřezaných ze srdcovky z Hadfieldovy oceli ...................... 18 

Tab. 4 Chemické složení zkušebních taveb v hmotnostních % [64] ............................................... 19 

Tab. 5 Fyzikální vlastnosti Hadfieldovy oceli [35] a [71] ............................................................... 22 

Tab. 6 Porovnání požadavků na Mn srdcovky [42], [44], [45], [105] a [106] ................................. 33 

Tab. 7 Parametry trhaviny Semtex 10-SE, které udává výrobce [107] ............................................ 34 

Tab. 8 Parametry trhavin používaných ke zpevňování srdcovek výbuchem [107] a [108] ............. 35 

Tab. 9 Povrchová tvrdost v průběhu zpevnění kolejnice výbuchem ............................................... 38 

Tab. 10 Výsledky chemické analýzy vzorků A0 – AIII [109] ......................................................... 39 

Tab. 11 Tvrdost vzorků A0 až AIII pod povrchem a dosažená hloubka zpevnění .......................... 40 

Tab. 12 Chemické složení – z atestu výrobce srdcovky .................................................................. 46 

Tab. 13 Výsledky měření povrchové tvrdosti v závislosti na použitém typu plastické trhaviny..... 48 

Tab. 14 Identifikace vyřezaných vzorků včetně naměřených hodnot povrchové tvrdosti ............... 50 

Tab. 15 Naměřené parametry velikosti austenitického zrna včetně tvrdosti do hloubky 6 mm [111]

 ............................................................................................................................................ 57 

Tab. 16 Výsledky měření povrchové a podpovrchové tvrdosti vzorků A, B, C, D, 0 ..................... 59 

Tab. 17 Parametry EBSD analýzy [111] .......................................................................................... 60 

Tab. 18 Vzestupné seřazení vzorků dle dosažené povrchové a podpovrchové tvrdosti .................. 63 

Tab. 19 Identifikace a využití vyrobených vzorků pro kontaktně – únavovou zkoušku ................. 70 

Tab. 20 Dosažené hodnoty povrchové tvrdosti v HV10 [119] ........................................................ 71 

Tab. 21 Povrchová tvrdost vzorků po kontaktně – únavové zkoušce, v jednotkách HV1 [120] ..... 74 

Tab. 22 Výsledky měření povrchové tvrdosti před, v průběhu a po zpevnění výbuchem ............... 79 

Tab. 23 Parametry sledovaných srdcovek ........................................................................................ 80 

Tab. 24 Parametry použitého tvdoměru Proceq Equotip se sondou D, porovnání parametrů dalších 

možných tvrdoměrů ............................................................................................................ 82 

Tab. 25 Opotřebení sledovaných srdcovek v závislosti na projeté zátěži ........................................ 89 

 

  



112 
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AREMA  American Railway Engineering and Maintenance 

ARTC   Australian Rail Track Corporation 
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BCC   Body centered cubic (mřížka prostorově středěná) 

BFM   Bari Fonderie Meridionali 

BHN   Brinell hardness number 

EBSD   Electron backscatter diffraction (difrakce zpětně odražených elektronů) 

EOP   Elektrická oblouková pec 

EN   Evropská norma 

FCC   Face centered cubic (mřížka plošně středěná) 

FEM   Finite element method (metoda konečných prvků) 

HB   Tvrdost dle Brinella 

HBLD   Tvrdost s vyhodnocením v jednotkách HL a přepočtem na HB 

HV   Tvrdost dle Vickerse 

mil.hrt   Milión hrubých tun (jednotka projeté vlakové zátěže) 

PC   Personal Computer 

PENT   Pentaerythritol tetranitrate 

SBB   Schweizerische Bundesbahnen 

SEM    Scanning electron microscope (řádkovací elektronový mikroskop) 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

TEM   Transmission electron microscopy (transmisní elektronová mikroskopie) 

UIC   International Union of Railways 

VAE   Voest – Alpine Eisenbahnsysteme (VAE Group) 

XRD   X–ray diffraction  
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12 PŘÍLOHY 

Příloha A: Atest kolejnice použité pro zkoušku zpevnění výbuchem trhavinou Semtex 10-SE 
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Příloha B: Souhrnná tabulka naměřených hodnot podpovrchové tvrdosti vzorků A0–AIII  

Vzdálenost od 

povrchu [mm] 

Podpovrchová tvrdost 

[HV0,2] 

A0 AI AII AIII 

0,1 197 418 439 512 

0,5 167 339 366 419 

1,0 197 323 292 357 

1,5 205 301 311 455 

2,0 179 356 280 376 

2,5 173 347 246 376 

3,0 158 308 262 366 

3,5 193 307 257 397 

4,0 193 268 268 323 

4,5 164 280 268 339 

5,0 189 323 236 407 

5,5 209 283 235 287 

6,0 190 287 222 294 

6,5 205 331 262 396 

7,0 197 294 280 338 

7,5 183 294 268 286 

8,0 173 274 262 315 

8,5 176 287 245 286 

9,0 170 294 294 308 

9,5 186 286 280 274 

10,0 205 280 287 376 

10,5 153 251 287 293 

11,0 160 287 241 293 

11,5 148 262 315 231 

12,0 151 271 262 268 

12,5 176 257 267 262 

13,0 167 186 246 286 

13,5 197 186 222 267 

14,0 204 186 231 274 

14,5 201 209 176 268 

15,0 179 217 163 259 

15,5 167 226 201 268 

16,0 173 212 213 300 

16,5 190 209 222 280 

17,0 212 231 173 257 

17,5 186 240 208 251 

18,0 204 209 222 274 

18,5 209 209 209 274 

19,0 217 209 246 217 

19,5 204 208 262 238 

20,0  - 205 222 209 

20,5  - 246 195 217 

21,0  - 251 -  205 

21,5  - 274  - 231 

22,0  - 274  - 251 

22,5  - 205  - 262 

23,0  - -   - 245 

23,5  -  -  - 262 

24,0  -  -  - 205 

24,5  -  -  - 208 
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Příloha C: Výsledky metalografické analýzy vzorků A, B, C a D, část 2 

Vzorek A – část 2 (3x Semtex 10-SE) 

 

   

   
Obr. C1 Obr. G 1Obr. I 1Mikrostruktura vzorku A, část 2 [111] 

Vzorek B - část 2 (1x Primasheet 2000) 

   

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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Obr. C2 Mikrostruktura vzorku B, část 2 [111] 

 

Vzorek C - část 2 (1x Primasheet 2000 + 1x Semtex 10SE) 

 

   

   
Obr. C3 Mikrostruktura vzorku C, část 2 [111] 

c) 

a) b) 

c) d) 
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Vzorek D - část 2 (2x Primasheet 2000) 

 

   

   
Obr. C4 Mikrostruktura vzorku D, část 2 [111] 

 

  

a) b) 

c) d) 
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Příloha D: Statistické vyhodnocení velikosti austenitického zrna vzorků A, B, C, D a 0 
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Příloha E: Souhrnná tabulka naměřených hodnot podpovrchové tvrdosti vzorků A, B, C, D, 0 

Vzdálenost 

od 

povrchu 

[mm] 

Podpovrchová tvrdost [HV0,2] 

vzorek A 
3×Semtex 10SE 

vzorek B 
1×Primasheet 2000 

vzorek C 
1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10SE 

vzorek D 
2×Primasheet 2000 

vzorek 0 
bez zpevnění  

výbuchem 

0 620 507 481 668 209 

0,5 624 331 488 565 173 

1 645 274 432 692 197 

1,5 584 301 463 744 189 

2 484 301 395 718 201 

2,5 603 287 450 692 183 

3 563 294 422 692 189 

3,5 451 268 440 668 201 

4 496 308 418 773 188 

4,5 470 339 407 718 220 

5 484 315 456 773 179 

5,5 547 348 407 938 208 

6 530 287 419 868 209 

6,5 530 348 443 803 204 

7 456 348 366 744 201 

7,5 530 331 418 646 208 

8 484 331 431 744 236 

8,5 514 407 357 865 213 

9 456 357 348 646 231 

9,5 469 348 339 983 193 

10 470 357 339 744 217 

10,5 470 315 323 868 213 

11 456 280 356 803 209 

11,5 510 268 330 718 173 

12 498 246 339 868 150 

12,5 530 268 308 803 - 

13 419 280 331 744 - 

13,5 456 287 322 773 - 

14 431 293 366 803 - 

14,5 470 331 308 773 - 

15 419 331 323 744 - 

15,5 470 331 331 692 - 

16 431 348 331 744 - 

16,5 431 346 339 803 - 

17 376 307 375 773 - 

17,5 397 308 331 744 - 

18 407 279 348 692 - 

18,5 399 280 339 773 - 

19 431 339 330 744 - 

19,5 419 262 251 835 - 

20 397 274 241 983 - 

20,5 407 300 267 744 - 

21 456 294 204 717 - 

21,5 431 268 208 744 - 

22 452 268 251 718 - 

22,5 431 301 231 712 - 

23 397 274 212 744 - 

23,5 456 286 214 692 - 

24 431 307 221 773 - 

24,5 484 300 235 773 - 
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Vzdálenost 

od 

povrchu 

[mm] 

Podpovrchová tvrdost [HV0,2] 

vzorek A 
3×Semtex 10SE 

vzorek B 
1×Primasheet 2000 

vzorek C 
1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10SE 

vzorek D 
2×Primasheet 2000 

vzorek 0 
bez zpevnění  

výbuchem 

25 470 268 240 803 - 

25,5 547 299 208 744 - 

26 514 307 262 744 - 

26,5 581 300 235 773 - 

27 456 268 240 772 - 

27,5 431 274 233 803 - 

28 499 286 274 744 - 

28,5 484 287 261 772 - 

29 623 280 338 584 - 

29,5 443 280 356 718 - 

30 530 300 330 773 - 

30,5 498 262 357 692 - 

31 602 294 330 833 - 

31,5 484 287 348 867 - 

32 623 280 339 718 - 

32,5 484 257 348 835 - 

33 484 294 331 773 - 

33,5 456 286 366 644 - 

34 499 274 322 773 - 

34,5 513 301 366 744 - 

35 641 299 323 744 - 

35,5 470 280 323 718 - 

36 642 280 308 773 - 

36,5 498 294 280 716 - 

37 514 280 314 744 - 

37,5 582 251 348 668 - 

38 581 221 322 644 - 

38,5 546 246 280 718 - 

39 498 280 293 718 - 

39,5 520 287 251 773 - 
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Příloha F: EBSD analýza, závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° 

 
Obr. F1 Vzorek A – závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° [111] 

 
Obr. F2 Vzorek B – závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° [111] 

 

vzorek A 

3×Semtex 10-SE 

vzorek B 

1×Primasheet 2000 

emtex 10SE 
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Obr. F3 Vzorek C – závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° [111] 

 
Obr. F4 Vzorek D – závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° [111] 

 
Obr. F5 Vzorek 0 – závislost úhlového odchýlení hranic zrn v intervalu 0°–65° [111] 

vzorek C 

1×Primasheet 2000 

1×Semtex 10-SE 

emtex 10SE 

vzorek D 

2×Primasheet 2000 

vzorek 0 

bez zpevnění 

výbuchem 
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Příloha G: TEM snímky vzorků A, B, C, D a 0 

   
 

 

   
 

 

   
Obr. G2 TEM – vzorek 0 (bez zpevnění výbuchem) [113] 

a), b), c) – shluky dislokací při různých zvětšení,  

d) – detail hranice austenitického zrna,  

e) a f) – hranice austenitického zrna při menším zvětšení a dvou různých náklonech vzorku   

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Obr. G3 TEM – vzorek B (1×Primasheet 2000) [113] 

a), c) – detaily deformačních pásů, bez přítomnosti deformačních dvojčat 

b) SEAD (selekční elektronová difrakce) pro B = [101] – bez přítomnosti deformačních dvojčat 

d) – ojedinělý deformační pás v oblasti menších austenitických zrn,  

e) – hranice austenitického zrna, f) – oblast malých zrn  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Obr. G4 TEM – vzorek C (1×Primasheet 2000 + 1×Semtex 10-SE) [113] 

a), b), c) – deformační pásy a poměrně nízká hustota dislokací mezi nimi,  

d) – detail deformačního pásu a náznak uspořádání dislokací do buněk,  

e) – výskyt oblastí s křížícími se deformačními pásy 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Obr. G5 TEM – vzorek A (3×Semtex 10-SE) [113] 

a) – křížící se deformační pásy, 

b) SEAD (selekční elektronová difrakce) pro B = [101] potvrzuje výskyt deformačních dvojčat, 

c), d) – deformační pásy bez náznaku vzájemného křížení,  

e), f) – zakončení deformačních pásů na hranici austenitického zrna  

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Obr. G6 TEM – vzorek D (2×Primasheet 2000) [113] 

a) až c) – velmi hustá síť křížících se deformačních pásů s vysokou hustotou dislokací, 

d) SEAD (selekční elektronová difrakce) pro B = [101] potvrzuje výskyt deformačních dvojčat, 

e) – hranice austenitického zrna,  

f) – vysoký stupeň deformace u hranice zrn mělo za následek proleptání fólie 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Příloha H: Materiálový atest srdcovky 1/11–300, využité pro odběr vzorků kontaktně – únavové 

zkoušky 
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Příloha I: Metalografický rozbor vzorků podrobených kontaktně – únavovou zkouškou 

    
a) vzorek Z1      b) vzorek Z4 

 

    
c) vzorek N1      d) vzorek N4 

Obr. I2 Metalografický rozbor vzorků po kontaktně – únavové zkoušce, zv. 100× [120] 

 

 

    
a) vzorek Z11      b) vzorek N11 

Obr. I3 Metalografický rozbor vzorků, které nebyly podrobeny kontaktně – únavovou zkouškou, 

zv. 100× [120] 
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a) vzorek Z1, zv. 1000×    b) vzorek N1, zv. 2000× 

Obr. I4 Povrchová kontrastní vrstva vzorků po kontaktně – únavovém zatížení [120] 

    
a) trhliny na rozhraní vrstev, zv. 15000×  b) trhliny přímo ve vrstvě, zv. 20000× 

Obr. I5 Tvorba mikrotrhlin v kontrastní vrstvě, povrch vzorku N1 [120] 

    
a) iniciace trhliny u vměstku, vzorek Z1        b) podél karbidy zeslabené hranice zrn, vzorek Z4 

Obr. I6 Iniciace mikrotrhlin v kontrastní vrstvě [120] 
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Příloha J: Materiálový atest srdcovky A (zpevněná výbuchem), srdcovky B (nezpevněná výbuchem) 

Atest – srdcovka A 
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Atest – srdcovka B 
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Příloha K: Průběh povrchové tvrdosti a opotřebení sledovaných srdcovek 

SRDCOVKA A - ZPEVNĚNÁ VÝBUCHEM 

Doba provozu srdcovky v trati 

Projetá 

zátěž 

[mil.hrt] 

Hrot (tloušťka 40 mm) Křídlová kolejnice (v tl. hrotu 35 mm) 

Dny Týdny Měsíce Roky 

Opotřebení [mm] 

Povrchová 

tvrdost 

[HBLD] 

Opotřebení [mm] 

Povrchová 

tvrdost 

[HBLD] 

Pravítko 

+ 

klínek 

Sken 

(horní 

plocha) 

Sken 

(převalek 

na boční 

ploše) 

Pravítko 

+ 

klínek 

Sken 

(horní 

plocha) 

Sken 

(převalek 

na boční 

ploše) 

0 0 0   1/12 0,00 0 0,00 0,00 335 0,00 0,00 0,00 342 

21 3 1   2/12 2,14 0,10 0,25 0,10 467 0,10 0,71 0,09 466 

51 7 2   3/12 4,92 0,10 0,34 0,13 458 0,30 0,78 0,93 497 

82 12 3   6/12 7,80 0,20 0,40 0,06 487 0,20 0,86 0,78 506 

167 24 6  10/12 15,70 0,3 0,53 0,14 492 0,20 1,01 1,12 476 

300 43 10  10/12 28,05 0,5 0,64 0,18 - 0,60 1,32 1,29 - 

400 57 13 1  1/12 37,33 0,4 0,65 0,15 522 0,50 1,24 1,45 474 

495 71 17 1  5/12 46,15 0,4 0,83 0,15 525 0,50 1,36 1,50 485 

650 93 22 1 10/12 60,55 0,6 0,89 -0,02 527 0,80 1,47 1,33 504 

749 107 25 2  1/12 69,74 0,6 0,97 0,20 - 0,80 1,52 1,66 - 

880 126 29 2  5/12 81,91 0,7 1,05 0,20 533 1,10 1,65 1,24 511 
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SRDCOVKA B - NEZPEVNĚNÁ VÝBUCHEM 

Doba provozu srdcovky v trati 

Projetá 

zátěž 

[mil.hrt] 

Hrot (tloušťka 40 mm) Křídlová kolejnice (v tl. hrotu 35 mm) 

Dny Týdny Měsíce Roky 

Opotřebení [mm] 

Povrchová 

tvrdost 

[HBLD] 

Opotřebení [mm]  

Povrchová 

tvrdost 

[HBLD] 

Pravítko 

+ 

klínek 

Sken 

(horní 

plocha) 

Sken 

(převalek 

na boční 

ploše) 

Pravítko 

+ 

klínek 

Sken 

(horní 

plocha) 

Sken 

(převalek 

na boční 

ploše) 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 210 0,00 0,00 0,00 197 

3 0   1/10 0 0,35 0,8 - - 289 1,90 - - 435 

10 1  1/3 0 1,20 1,00 - - 427 - - - 492 

35 5 1   1/12 4,07 1,1 0,96 1,07 - 2,80 2,40 3,58 - 

55 8 2   2/12 6,50 1,5 1,29 1,28 477 2,60 2,48 3,71 505 

117 17 4   4/12 13,18 1,7 1,55 1,26 496 2,30 2,81 2,49 531 

215 31 7   7/12 23,74 1,9 1,80 1,58 - 2,30 2,94 2,39 - 

331 47 11  11/12 36,23 2,2 2,06 1,69 522 2,50 3,11 2,35 531 

473 68 16 1  4/12 52,69 2,3 2,20 1,80 492 2,90 3,32 2,59 526 

613 88 20 1  8/12 69,80 2,4 2,54 1,69 529 2,70 3,48 2,32 548 

732 105 24 2       84,52 2,7 2,72 1,81 529 3,20 3,54 2,48 559 

831 119 28 2  4/12 95,63 3,1 3,06 2,20 - 3,20 3,73 2,45 - 

928 133 31 2  7/12 105,56 3,1 3,18 2,29 520 3,20 3,81 2,47 569 

1040 149 35 2 11/12 117,02 3,2 3,25 1,99 469 3,10 3,88 2,51 569 

1116 159 37 3  1/12 124,80 3,3 3,32 2,01 504 3,50 3,91 2,49 550 

1240 177 41 3  5/12 137,50 3,4 3,45 2,00 513 3,20 3,95 2,45 581 

 

 

 


