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Abstrakt
Práce prezentuje výsledky a novelizace metodických postupů k detekci provozního 
poškození kol a náprav dvojkolí kolejových vozidel. Dvojkolí je slisovaná sestava extrémně
namáhaných dílů (náprava, vlastní kola, ložiska, ozubená kola pohonu, brzdové kotouče, 
apod.), ve kterých dochází při UT zkoušce k průchodům, nežádoucím odrazům              
a transformacím ultrazvukových vln. Zkušební povrch je v provozních podmínkách, u většiny 
těchto dílů, jen nepatrnou částí celku, vhodnou  pro aplikaci ultrazvukové zkoušky.              
K účelnému zaměření hlavních způsobů a směrů provozních ultrazvukových zkoušek              
a zvýšení jejich rozlišovacích schopnosti, byl proveden komplex podpůrných zkoušek dalšími 
metodami NDT a následných materiálových analýz pro identifikaci zdroje iniciací a šíření 
pod/povrchových vad. Tyto vady se mohou rozšířit do nebezpečných únavových trhlin              
a ovlivnit rozhodující faktory související s pevností exponovaně namáhaných součástí, které 
by mohly ohrozit bezpečnost provozu. K vyloučení nahodilosti prováděných technologicky, 
časově a finančně náročných analýz, byla pro jejich potvrzení m.j. použita nepřímá vizuální 
metoda, ve které vidíme dostupnou možnost dalšího vývoje pro aplikaci NDT zkoušek nejen 
ultrazvukových. 

Klíčová slova:  ultrazvuk, dvojkolí, iniciace vad, laboratorní analýza, související NDT 

Abstract 

The paper presents results and novelizations of methodological procedures for detection of 
operation damage of wheels and diwheel axles of tracked vehicles. Diwheel is a pressed 
setup of extremely stressed parts (axle, wheels, bearings, cog wheels of gear, brake wheels, 
etc.) in which throughpasses, unwanted reflections and transformations of ultrasound waves 
appear during ultrasound tests. The testing surface is in operation conditions, in the case 
of most of these parts, only a subtle part of the whole piece, suitable for application of 
ultrasound test. For efficient targeting of main means and directions of operation ultrasound 
tests and for increasing of their differentiation ability, a set of supportive tests by further NDT 
methods was implemented, followed by subsequent material analyses for identification of the 
source of initiations and propagation of sub/surface defects. These defects can enlarge into 
dangerous fatigue cracks and influence decisive factors related to stability of parts exposed 
to stress, which could endanger the safety of operation. For exclusion of randomness in the 
performed analyses which were technologically, timely and financially demanding, indirect 
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visual method was used (among other) for their confirmation. We see in this method 
a reasonable possibility of further development for NDT test application not only ultrasound. 

Key words: ultrasound, axle, initiaton cracks, laboratory analysis, releted NDT 

1. Úvod
Málokdo už dnes ví, že prevence bezpečného provozu na železnici dala vzniknout 
základním NDT metodám již v předminulém století. Stejně tak leckoho překvapí,             
že v rámci železniční dopravy a opravárenství byl nejen v naší republice zaveden 
zaměstnanecký systém kvalifikace personálu v polovině minulého století. 
Pravidelnými i mimořádnými prohlídkami namáhaných částí kolejových vozidel, 
vyžadujících rychlost v provozních režimech odstavby vozidla z důvodu ošetření
nebo prohlídky vozu nebo lokomotivy je dlouhodobě požadovanou metodou 
ultrazvuk. Nestoři této metody nás však již při prvních školeních varovali slovy                
je zelený a zrádný. Miniaturizace a rozvoj technologií nám dnes sice přinesl pestré 
barvy „B“, „C“…až „Z“ scanů, obsluhu přístrojů zjednodušil, ale orientace a správné 
vyhodnocení  vad zůstává v některých případech a pro některé zúčastněné stále 
„zrádné“. Vadové indikace vznikající při provozním namáhání dvojkolí (viz obr.1),
jsou toho důkazem. 

     

Obr. 2   Schéma UT zkoušky 
nápravy, průchod, odrazy,      
a transformace UZ svazku 
včetně nalisovaných dílů

Fig. 2 UT test diagram            
of the  axle. 

Obr. 1  Schéma pozic dílů
a jejich namáhaní 
v sestavě dvojkolí  

Fig. 1   Diagram of the 
parts' positions and their 
loading  in the wheel set 
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2. UT zkouška nápravy 
Náprava dvojkolí je nejčastěji plný hřídel na kterém jsou nalisovány kola, ozubená 
kola pohonů, ložiskové kroužky, případně brzdové kotouče. Jednotlivá sedla pro tyto 
součásti mají různé průměry, které jsou spojeny mezidříky s přechodovými rádiusy. 
Vlivem dynamického namáhání se začínají iniciovat únavové trhliny (v řádu 1 milionu 
km) převážně v místech okrajů lisovacích ploch nebo přechodových nákrůžků.  Tento 
typ nápravy se během provozu zkouší UT z přístupného čela nápravy. Přímá sonda 
se v různých pozicích doplňuje plexiklíny pro podélnou, případně příčnou vlnu. Jak je 
patrno na obr.2 dochází během těchto zkoušek k odrazům, průchodům             
a transformacím ultrazvukového svazku, které vyžadují podrobnou znalost součástí
dvojkolí a orientaci pracovníka ve vztahu k poloze sondy a dynamiky echogramů

ze zkoušeného směru nebo transformovaného odrazu, který může být násobkem 
předcházející změny tvaru nápravy. Druhým typem náprav jsou nápravy s podélným 
vývrtem (dutinou). Vedle jeho primárního účelu, zvýšení pevnosti, je vývrt využíván 
jako inspekční otvor pro UT zkoušku. Lze tak prakticky vyzkoušet celý povrch 
nápravy s nepoměrně vyšší rozlišovací schopností a v minimální tloušťce 
zkoušeného materiálu. 

3. Iniciace únavových trhlin
Dosud zavedený postup UT zkoušky nápravy byl limitován použitou úhlovou sondou 
45° o jmenovité frekvenci 2 MHz, schématicky znázorněný na obr.3. Na základě
fyzikálních vlastností mohla být touto sondou indikována vada o minimální velikosti 
0,8 mm. Kritickou oblastí byl především nepřístupný vnější povrch nápravy v oblasti 
okrajů sedel kol a ozubeného kola s jejich mezidříky  (viz obr.1) V případě
nejednoznačné UT indikace byly po slisování dílů dvojkolí označených náprav 
zjištěny vady typu únavová trhlina metodou magnetickou práškovou polévací (MT)         
po obvodu sedla kola (viz obr.4). Podobně byly touto metodou zjištěny drobné 
únavové trhliny v případě slisování vadných  dílů dvojkolí během běžných 
opravárenských zásahů, kdy je metoda MT striktně nařízena na celém povrchu 
slisované nápravy (viz obr.5).

Obr. 3   Schéma UT zkoušky duté nápravy. 
Úhlové sondy v rozsahu 30 až 70º                   
se překlápí pro zkoušení ve směru                 
–Y (od čela)  a +Y (k čelu nápravy) 

Fig. 3   Diagram of UT test of the hollow 
axle. The  angle search units in the range 
30 - 70º change  the orientation for testing in 
direction -Y (from the face) and +Y              
(to the face). 
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Již tyto standardní zkoušky poukázaly na některá specifika zjištěných vad. 
Problematická byla např. jejich lokalizace. Po slisování byly zjištěny povrchové trhliny 
v oblasti sedla kola a u některých náprav rovněž v oblasti sedla ozubeného kola 
převodovky, tj. mimo standardně zkoušený kritický průřez náprav metodou UT. Vady 
nepředstavovaly přímé provozní riziko, neboť jejich rozsah nedosahoval limitních 
hodnot dle souvisejících předpisů. I za těchto okolností však bylo rozhodnuto      
o nutnosti kompletní analýzy poškozené nápravy. Pro další provozování náprav bylo 
rozhodující zjištění přesného rozsahu vad a identifikace jejich zdroje.  

4. Laboratorní analýzy iniciací vad
Cílem provedených analýz bylo vymezit vliv jakosti materiálu, podmínek provozního 
zatěžování, popř. technologie lisování na provozní poškození. Po stránce 
chemického složení a mechanických parametrů vyhovovaly požadavkům
souvisejících norem. Materiál všech náprav vykazoval feriticko-perlitickou strukturu      
a zjemnění zrna po normalizačním žíhání dosahovalo požadovaných parametrů.
Rovněž z hlediska mikročistoty materiál vyhovoval platným kriteriím.Rozsah 
poškození a stav okolní mikrostruktury náprav byly zmapovány na metalografických 
výbrusech v poškozených částech lisovacích ploch sedel kol a převodovky až po dřík
náprav.  Z výsledků vyplývá, že vady zjištěné nedestruktivními zkouškami v podstatě
představovaly pásma maximální hloubky i hustoty trhlin (viz obr.6). Výskyt trhlin byl 
zjištěn rovněž po celé zbývající ploše sedla směrem k jeho osazení. Trhliny byly 
souběžné, shodně orientované pod úhlem cca 60° od podélné osy nápravy. 
Odchylky od této orientace byly zjištěny pouze v iniciačním stadiu trhlin,  kde byly 
ovlivněny morfologií struktury nebo výskytem inkluzí. 

Obr. 4 Propojování iniciačních 
trhlin po obvodu sedla nápravy 
Fig. 4 Interconnection of initiation 
cracks along the perimeter of the 
axle seating 

Obr. 5  Iniciační trhliny po slisování 
kola pod UV světlem 
Fig. 5  Initiation cracks after 
disjunction of the wheel under UV light 
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V dalším případě se jednalo i o vliv lokální orientace perlitických kolonií, kdy 
mikroskopické trhliny sledovaly fázové rozhraní ferit-cementit (viz obr.7). Místy tak 
docházelo k odklonu nebo větvení trhlin. V případě kolize s nečistotami docházelo 
především k propojování těchto nečistot. Zatímco míra vlivu inkluzí, resp. celkově
vnitřní jakosti aplikovaného materiálu, byla zjištěna jako zanedbatelná, strukturní 
charakteristika podstatně ovlivnila průběh trhlin do hloubky 0,1 až 0,2mm. Zjištěné
parametry trhlin principiálně odpovídaly mechanizmu iniciace a rozvoje únavového 
poškození. Do hloubky řádově desítek mikrometrů, kde byl zjištěn vliv struktury 
materiálu na orientaci nespojitostí, bylo poškození tvořeno síťovím členitých 
mikrotrhlin. S rostoucí hloubkou trhlin byl pozorován klesající vliv mikrostruktury     
na rozvoj trhlin. Trhliny s délkou nad cca 200 µm postupně nabývaly rovinný 
charakter pod shodným sklonem od povrchu. Jako příklad dokumentováno čelo 
magistrální trhliny (viz obr.8) v hloubce 350µm  pod povrchem, postupující bez 
strukturní závislosti. V dalších etapách rozvoje poškození náprav lze tedy v souladu    
s  principem únavového mechanizmu očekávat růst trhlin směrem kolmo ke hlavnímu 
napětí. Metalografické analýzy dále prokázaly významnou souvislost únavového 
poškození a korozního poškození povrchu sedel náprav. Změny stavu povrchu 
vlivem lisování nebyly přímým zdrojem únavového poškození. Pozorované iniciace 
mikrotrhlin byly pouze reakcí na mikroskopické nerovnosti povrchu před lisováním. 

        

        

Obr. 8 Rozvoj magistrální  trhliny  
bez strukturní závislosti (zv. 2000x) 

Fig. 8 Development of the magistral 
crack without structural dependence 
(Mag. 2,000x) 

Obr. 7  Přechod iniciačního stadia 
poškození do etapy rozvoje 
únavových trhlin  (zv.10 000x) 
Fig. 7 Transition between the 
initiation stage of the damage and 
the stage of the development of  
fatigue cracks (Mag. 10,000x)

Obr. 6  Souvislý   výskyt   trhlin 
v oblasti sedla nápravy  (zv. 100x) 

Fig. 6  Continuous occurrence          
of cracks on the axle seat        
(Mag.  100x)  
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Obr. 9  Iniciační vliv důlkové koroze (zv. 800x)  
Fig. 9  Initiation influence of pit corrosion (Mag. 800x) 

5. Optimalizace UT zkoušky náprav s podélným vývrtem 
Na základě výsledků prezentovaných analýz byla rozšířena a upravena metoda 
nedestruktivních zkoušek, jako prevence během provozu kolejových vozidel s tímto 
typem náprav. Metodika postupů pro zkoušení a případné následné sledování 
náprav s výskytem iniciačních trhlin, dle jejich výše uvedeného analyzovaného 
rozvoje, spočívala především v zadání těchto novelizací: 

a) použité sondy s úhlem výstupu UT svazku cca 37º, který má výhodnější 
charakteristiku odrazu a tím i vyšší citlivost od vadového rozhraní na zkoušeném 
povrchu,
b) zvýšení frekvence používaných úhlových sond na 5MHz, čímž klesla hodnota 
minimálně identifikovatelné trhliny na 0,35 mm, 
c) provádění UT zkoušky úhlovými sondami oběma směry (+Y a –Y), 
byl eliminován úhel šíření iniciačních trhlin (je opačný, vzhledem k podélné ose 
vývrtu, u sedla kola a sedla ozubeného kola nápravy).  

Zjištěné poznatky byly ověřeny poloautomatickým UT zařízením na vyřazených 
nápravách. K přirozené vadě typu iniciační trhlina byly vyrobeny shodně příčně
orientované umělé vady (viz obr.10) různých hloubek a umístění, vzhledem 
ke geometrii a namáhání nápravy. 
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Obr.10  Schéma profilu duté nápravy a výsledný  Scan  s  indikacemi umělých vad 
(A, B, C a D hloubky 0,75 mm) na etalonu s přirozenou vadou typu iniciační trhlina 

Fig.10   Hollow axle profile with  false damage indication   
(A, B, C a D - depth 0,75 mm) 

Původní UT postup měl limitující porovnávací úroveň (PÚ) pro vyřazení nápravy           
z provozu umělou vadu hloubky 1,5mm (+10 dB). Porovnání echogramů umělé vady 
hloubky 0,75mm (viz obr.11), s přirozenou vadou ve výhodném směru -Y           
(viz obr.12), i průkazná  indikace nevýhodně orientovaného směru (+Y) iniciační 
trhliny (viz obr.13), demonstruje dostatečnou vypovídací hodnotu k posouzení, 
případně k dalšímu sledování nápravy v provozu. Výchozí nastavení bylo konstantní 
zesílení UT přístroje pro max. výšku echa 80% od umělé vady “D“. 

Obr. 13   Přirozená vada, 
směr+Y, výška echa 18 %
Fig. 13  Natural damage, 
direction +Y  

Obr. 12   Přirozená vada, 
směr-Y, výška echa 30% 
Fig. 12  Natural damage, 
direction -Y  

Obr. 11  Umělá vada D,  
směr-Y,hloubka 0,75 mm 
Fig. 11  False damage D, 
direction -Y, depth 0,75 mm  
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Znalost charakteru, lokalizace a směru iniciačních trhlin, jejich zjištění, porovnání         
a reprodukovatelnost UT zkoušek, umožňuje fundovaně rozhodnout o včasném 
vyřazení nápravy z provozu kolejového vozidla.  Na základě výsledků materiálových 
analýz byly rovněž zavedeny příslušná opatření v údržbě povrchů náprav, včetně
povrchové úpravy celé sestavy dvojkolí po standardních opravárenských zásazích 
(přelisování vadných nebo rozměrově již nevyhovujících součástí dvojkolí).   

6. Zkoušení jízdních ploch dvojkolí 
Nejrozšířenější způsob brždění pomocí brzdových špalků nebyl tak účinný jako 
kotoučovou brzdou. Pokud však nedošlo k intenzivnímu (záchrannou brzdou)         
nebo časově dlouhému (na spádech v horských a podhorských tratích) brždění, 
brzdový špalek tepelně stabilizoval povrch jízdní plochy kola. Moderní kotoučové
brzdy vedle vysoké účinnosti však vyžadují správné seřízení protismykového 
zařízení (obdoba ABS u automobilu) a u hnacích dvojkolí i správné nastavení 
protiskluzových ochran. V případě špatného nastavení výše zmíněných ochran 
dochází, vlivem náhlé změny adhezních podmínek  styčné plochy kolo-kolejnice,         
k lokálnímu tepelnému přetížení povrchu jízdní plochy. Pokud dojde k tepelnému 
přetížení, náhle dochází k degradaci povrchové vrstvy jízdní plochy s následným 
porušením materiálové struktury (viz obr.14). Tento zpočátku povrchový defekt         
se následným provozem a dynamickým zatížením kola rozvíjí do nebezpečných 
rozměrů, které již nekorespondují s povrchem, ale šíří se ve směrech, které bylo nutné 
definovat pro plnohodnotné UT zkoušky dvojkolí bržděných kotoučovou brzdou.

7. Zaměření a rozsah provedených analýz 
• Rozbor chemického složení pro ověření deklarovaného složení předmětné 

oceli  
• Hodnocení tvrdosti   

- pro kontrolu předepsané úrovně tvrdosti po tepelném zpracování 
- k vyhodnocení povrchového zpevnění provozním zatížením 

• Hodnocení mikročistoty  s ohledem na případný vliv na degradaci materiálu 
• Metalografické analýzy makro a mikrostruktury materiálu  

- komplexní rozbor strukturních parametrů z pohledu vlivu na jakost a provozní 
odolnost materiálu,  

- vliv případných strukturních heterogenit  na iniciaci a rozvoj dekoheze oceli. 

Obr.14 Povrchový projev nebezpečné 
vady na jízdní ploše kola bržděného
kotoučovou brzdou. 

Fig.14  The surface  appearance   
of the  dangerous defect  on the wheel 
contact area braked by the disk  brake 
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Na základě těchto rozborů bylo zjištěno, že materiál sice odpovídal souvisejícím 
normám a předpisům, ale je velmi citlivý na teplotní pole a silové účinky, vznikající 
např. při brždění a smyku. Tendence radiálního větvení (viz obr.15) probíhá    
i v podpovrchových vrstvách nad 10 mm hloubky pod povrchem jízdní plochy,    
kde vizuálně není poškození pozorovatelné. 

Obr.15  Metalografický řez vady pod povrchem jízdní plochy 
Fig.15 The metallography cutting cross the defect under loading surface 

8. Podpůrné NDT metody k potvrzení laboratorních analýz 
Výše uvedené rozsáhlé, časově a finančně náročné rozbory univerzitní laboratoře
byly u těchto typů vad provedeny pouze u 2ks různých typů kol. Pro potřeby 
provozních UT zkoušek se však hledal dostupný a rychlý způsob ověření pravidel 
rozvoje a šíření těchto nebezpečných trhlin. K tomu posloužila nepřímá VT metoda 
během soustružení kol s předmětnými vadami. Ke kvalitnějšímu videozáznamu byly 
později trhliny vyplněný barevnými penentranty. Rozborem videozáznamů,    
resp. fotografií, v průběhu soustružení bylo ověřeno pravidlo šíření, které bylo 
popsáno v laboratoři. Přestože tato analýza probíhala před lety a byla použita pouze 
tehdejší poloprofesionální technika, domníváme se, po předvedení názorné ukázky,    
že v dnešní době ze dosáhnout daleko kvalitnější výsledky. V současné době     
je univerzitní laboratoř vybavena špičkovou záznamovou videotechnikou. Tento námi 
navržený princip, lze dále rozvíjet. Využitím zdokonalených střihových programů     
s klíčováním barev a pozadí, by bylo možné v budoucnu vytvářet 3D obrazy celkového 
prostorového průběhu a orientace jakýchkoliv vnitřních vad a únavových trhlin. Celková 
znalost vlastností a parametrů vad (jejich iniciace, orientace a šíření materiálem) je 
důležité právě pro provádění jakýchkoliv standardních UT zkoušek  v provozu. 

9. Optimalizace UT zkoušky jízdní plochy 
Tato zjištění jsou významná především z hlediska bezpečnosti provozu     
a předpokladů ohledně životnosti kol, které souvisí s potřebou reprofilace 
(soustružení jízdního profilu) případně vyřazení kola z provozu. K zjištění a nastavení 
správné citlivosti zkoušky, byla nejdříve vyrobena srovnávací měrka z referenčního 
materiálu kola. V závislosti na podmínky evropských TSI byly v měrce vyrobeny 
reflektory  jak požadovaného plochého dna vývrtu (FBH), tak praktičtějšího bočního
válcového vývrtu (SDH) pro porovnání jejich velikosti k jednotnému určení náhradní 
velikosti vady (viz obr.16). Vzhledem ke složité geometrii příčného profilu jízdní 
plochy a k poměrně velké toleranci jejího opotřebení v průběhu provozní životnosti,     
je SDH relevantní porovnávací úrovní umělé vady při provádění provozní UT zkoušky 
celého věnce kola. 



50     DEFEKTOSKOPIE  2011

Obr.16 Srovnávací měrka umělých vad FBH a SDH z referenčního materiálu 
Fig.16  The comparative gauge of the false damages FBH and SDH                         

from the reference material 

Ověřením mezinárodně platných podmínek pro jednotné hodnocení vad, byl vznesen 
požadavek na výrobu poloautomatického zařízení s „botkou“ potřebných UT sond 
(viz obr.17), které by zahrnovalo i nová zjištění vzniku a rozvoje trhlin pod povrchem 
jízdní plochy. Ověřenou geometrii trhlin, pravidelnost jejich šíření a rozvětvování             
do radiálního směru nás vedla k výrobě reálných srovnávacích měrek dvojkolí,            
kde byly uměle vyrobeny „shluky“ umělých vad typu SDH (viz obr.18).

Obr.17 Realizace návrhu zkušební „botky“ se 
soustavou dvojitých a úhlových sond pro 

inspekci celého objemu věnce kola,                        
se zaměřením na kritický úsek výskytu 

nebezpečných vad 
Fig.17  Realization of the testing „boot“ 

concept with the system of the double and 
angle search units 
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Obr.18   Shluk vad  (C - C,  ø 5mm, SDH) pod jízdní plochou věnce kola                      
na reálné srovnávací měrce najíždí k „botce“ UT sond během zkoušky 

Fig.18 Cluster  of the defects  below  the contact area – real comparative                   
gauges.UT search units during the test. 

Konkrétní případ vady zjištěné vizuálně (viz obr.19 a 20), byl během reprofilace – 
osoustružením profilu jízdní plochy o 3,5 mm – zkoušen metodou MT fluorescenčně.
Na obr.20 jsou vidět široké trhliny (šířící se pod povrchem) a úzké trhliny jsou stopy 
jejich obou radiálních směrů (k povrchu a pod povrch). Během UT zkoušení           
na vícekanálovém zařízení, lze navolit 4 A-zobrazení kanálů, současně se zapojením 
zpožďovacího „stínu“ maximálního echa, které reálně vizualizují stav pod povrchem 
jízdní plochy (viz obr.21), která je podstatná pro vyhodnocení vady a rozhodnutí           
o vyřazení či reprofilaci (osoustružení porušené vrstvy) vadného kola.
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Obr. 19 Vizuálně zjištěná vada                   Obr. 20 Vada (obr.19) během soustružení  

  Fig. 19 Visual indicated defect                    Fig. 20 The defect (Fig.19) during turning   

Obr. 21 Obrazovka vícekanálového zařízení se 4 zobrazeními  A-scan.                     
Vpravo nahoře kanál úhlové sondy,  ostatní jsou kanály dvojitých sond.                     

Červený šum=aktuální stav časové základny. Zelená echa=zpoždění 3 sec.                 
Vizualizace po přejezdu vady nad snímací „botkou“ UT sond 

Fig. 21 The screen of the multichannel equipment 
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10.  Závěr
Výše uvedené dva příklady UT zkoušek jsou jen nepatrnou podmnožinou celkového 
objemu NDT na železničních kolejových vozidlech. Výsledky těchto analýz jsou 
aplikovány do technologických postupů pro rutinní jednoúčelové zkoušky           
na standardních UT přístrojích. Podle těchto postupů pak může zaměstnanec 
defektoskopického střediska v Chebu, Břeclavi nebo Mnichově zkoušet konkrétní 
součást s reprodukovatelnými výsledky během následných ověřovacích zkoušek,           
na kterémkoliv NDT pracovišti zákazníka. 
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