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ABSTRAKT 

 

Predkladaná bakalárska práca je venovaná popisu permeácie vodíku a stanoveniu 

koeficientu difúzie vodíku v oceli TRIP 800 typu C-Mn-Si-P pomocou metódy 

elektrochemickej permeácie. Kvôli úzkej súvislosti medzi dosahovanými hodnotami 

difúznych charakteristík a mikroštruktúrou ocele TRIP, bola časť vzoriek podrobená 

plastickej deformácii, s cieľom znížiť obsah zbytkového austenitu v dôsledku jeho 

transformácie na deformačne indukovaný martenzit. Pre zaistenie spoľahlivých výsledkov bol 

výstupný povrch vzoriek paládiovaný a vodíkovanie prebiehalo v dvoch fázach so zvyšujúcou 

sa prúdovou hustotou. Difúzne koeficienty vodíku bolí získané výpočtom z permeačných 

kriviek pomocou metódy „time lag“. Najnižšie hodnoty difúznych koeficientov vodíku boli 

zaznamenané v prvej fáze vodíkovania, naopak najvyššie behom fázy druhej. Koeficienty 

difúzie vodíku pre nedeformované vzorky boli v porovnaní s hodnotami dosahovanými  

u vzoriek podrobených plastickej deformácii nižšie.  

Kľúčové slová: permeácia vodíku; ocele TRIP; TRIP efekt; metóda elektrochemickej 

permeácie; vodíková krehkosť; vodíkové pasce; permeačná krivka 

 

ABSTRACT 

The presented thesis is devoted to description of hydrogen permeation and evaluation 

of the hydrogen diffusion coefficient in the TRIP 800 steel based on C-Mn-Si-P composition 

by means of the electrochemical permeation technique. Because of the close relationship 

between the hydrogen diffusion characteristics and micro-structure of the TRIP steel, some  

of the specimens were plastically deformed to reduce the retained austenite content as a result 

of its strain – induced transformation to martensite. In order to ensure reliable results, the 

output side of specimens was palladium coated and two hydrogen chargings were performed 

with an increasing current density. The hydrogen diffusion coefficients were obtained  

from the permeation curves using the time-lag method. The lowest values of the hydrogen 

diffusion coefficients were observed at the first hydrogen charging. On the contrary the 

highest measured hydrogen diffusion coefficients were recorded during the second hydrogen 

charging. The hydrogen diffusion coefficients for the specimens without plastic deformation 

reached lower values compared to the values for the plastically deformed specimens.  

Keywords: hydrogen permeation; TRIP steels; TRIP effect; electrochemical permeation 

technique; hydrogen embrittlement; hydrogen traps; hydrogen permeation curve 
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1. ÚVOD 

Ocele TRIP (Transformation Induced Plasticity) patria medzi progresívne 

vysokopevné ocele. Ich nespornou výhodou je schopnosť skĺbiť vysokú pevnosť  

pri zachovaní dobrej úrovne plasticity. S plasticitou úzko súvisí i schopnosť absorbovať 

dynamickú energiu behom nárazu, ktorá robí z ocelí TRIP vhodného kandidáta pre materiál 

karosérie automobilov. Výnimočné mechanické vlastnosti ocelí TRIP im zaručuje tzv. TRIP 

efekt. Jedná sa o premenu zbytkového austenitu na deformačne indukovaný martenzit. 

Obsahom teoretickej časti bakalárskej práce je nielen popis chemického zloženia 

a mikroštruktúry ocelí TRIP, ale taktiež ich tepelné spracovanie.  

Zvýšená pevnosť so sebou prináša zníženú odolnosť ocelí voči vodíkovej krehkosti.  

Je teda zrejmé, že ocele TRIP patria do skupiny materiálov obzvlášť náchylných na vodíkové 

skrehávanie. Navyše pre zaistenie antikoróznej ochrany sa ocele TRIP žiarovo zinkujú. 

Samotnému zinkovaniu, v rámci úpravy povrchu, predchádza morenie ocelí v kyselinách, 

čo má za následok prenikanie atómov vodíku do ocele a následný rozvoj vodíkovej krehkosti. 

Vzhľadom na nemalý počet bakalárskych a diplomových prác zaoberajúcich sa vodíkovou 

krehkosťou na fakulte Metalurgie a materiálového inžinierstva VŠB – TUO sa obmedzím len 

na popis vodíkových pascí. 

Charakter a rozsah vodíkovej krehkosti závisí najmä na hodnote difúzneho koeficientu 

vodíku a na jeho koncentrácii. Publikované hodnoty koeficientu difúzie vodíku v oceliach 

TRIP sa v rade prípadov značne líšia. Cieľ a prínos bakalárskej práce preto spočíva  

v  stanovení difúzneho koeficientu vodíku  a jeho podpovrchovej koncentrácie v oceli TRIP 

800 typu C-Mn-Si-P pomocou skúšky elektrochemickej permeácie. Náležitostiam týkajúcim 

sa princípu skúšky je venovaná teoretická časť bakalárskej práce. Popis reálneho experimentu, 

ktorý vedie k naplneniu cieľa bakalárskej práce, je uvedený v experimentálnej časti. 

Degradácia ocelí TRIP pôsobením vodíku zaručene patrí k aktuálnym témam 

materiálového výskumu, preto i východiskové materiály pre zostavenie bakalárskej práce 

tvorili z prevažnej časti odborné články českých i svetových autorov, ktoré poskytujú 

nesporne zaujímavý a vysoko odborný pohľad na danú problematiku. 
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2. TEORETICKÁ ČÁSŤ 

2.1 Vodíkové pasce 

Vodík je v oceli prítomný predovšetkým vo forme protónov v  intersticiálnych 

polohách kryštálovej mriežky, pričom jeho distribúcia nebýva spravidla rovnomerná. Vodík 

má prirodzenú tendenciu hromadiť sa v určitých miestach štruktúry. Tieto miesta s lokálne 

zvýšenou koncentráciou vodíku sa nazývajú vodíkové pasce. Z kinetického hľadiska sa jedná 

o miesta v štruktúre materiálu, kde je pravdepodobnosť preskoku atómu vodíku 

z intersticiálnej polohy kryštálovej mriežky do pasce vyššia než pravdepodobnosť preskoku 

v opačnom smere. Prechod vodíku z intersticiálnej polohy do pasce je možné zapísať 

schematickou rovnicou [1]: 

                                                                                                                (1) 

kde :        - vodík v intersticiálnej polohe 

                  - vodík v pasci 

Za predpokladu, že pri intersticiálnej difúzií dochádza k elektrickej interakcii medzi 

vodíkom a „iontovým skeletom“ kovu v uzlových bodoch mriežky, je možné protónom 

vodíku pri ich difúzii z jednej intersticiálnej polohy do druhej prisúdiť periodický priebeh 

potenciálu (energie). Termodynamická definícia vodíkových pascí hovorí, že ide o miesta, 

kde dochádza k zníženiu chemického potenciálu vodíku [1]. Situácia je schematicky 

znázornená na obr. 1, kde „A“ označuje intersticiálnu polohu a „B“ bodovú vodíkovú pascu.  

 

Obr. 1. Schematické znázornenie zmien energie vodíku pri interakcii s bodovou pascou 

[1]. EN - aktivačná energia vodíku v normálnej intersticiálnej polohe [J·mol
-1],  

EB - interakčná energia medzi pascou a vodíkom [J·mol
-1], ET - aktivačná 

energia pasce [J·mol
-1], ES - „sedlová“ energia okolo pasce (energetická 

bariéra okolo pasce) [J·mol
-1]. 
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2.1.1 Vratné a nevratné vodíkové pasce 

Spomedzi všetkých kritérií použitých pre klasifikáciu jednotlivých typov pascí [1], je 

možné v súvislosti s vodíkovou krehkosťou ocelí za najdôležitejšie považovať rozdelenie 

vodíkových pascí podľa interakčnej energie medzi pascou a vodíkom na pasce reverzibilné 

a ireverzibilné. Z reverzibilnej (vratnej) pasce je vodík schopný preskočiť späť  

do intersticiálnej polohy bez dodania väčšieho množstva energie, inými slovami, „reakcia“ (1) 

môže prebiehať sprava doľava. Uvoľňovanie vodíku z pascí je možné vďaka existencii 

dynamickej rovnováhy medzi množstvom vodíku v pascách a množstvom vodíku 

v intersticiálnych polohách mriežky [1]. Uvedené tvrdenie z praktického hľadiska znamená, 

že so zvýšením obsahu vodíku v intersticiálnych polohách sa zvýši i obsah vodíku uchyteného 

vo vratných pascách. Táto priama úmernosť samozrejme platí i obrátene. Ak zdroj vodíku 

prestane pôsobiť, zníži sa koncentrácia intersticiálne rozpusteného vodíku a ako výsledok 

klesne i obsah vodíku vo vratných pascách. Za normálnej teploty je väčšina pascí považovaná 

za plne alebo aspoň čiastočne reverzibilné.  

K najčastejšie sa vyskytujúcim vratným pascám patria nekovové vmestky,  

pričom za najškodlivejšie sa z hľadiska vodíkovej krehkosti považujú sulfidy mangánu. 

Nebezpečnými ich robí najmä nevhodný pretiahnutý tvar a sklon tvoriť lokálne 

nahromadenia, ktoré môžu odolnosť ocele voči vodíkovej krehkosti drasticky znížiť. Navyše 

sa sulfidy mangánu prednostne tvoria v oblastiach segregácií, ktoré samé o sebe predstavujú 

rizikové miesto z hľadiska tvorby defektov pôsobením vodíku [1]. 

V prípade ireverzibilných (nevratných) pascí k preskoku vodíku späť do intersticiálnej 

polohy za danej teploty dôjsť nemôže, a to ani v prípade, že klesne množstvo vodíku 

v intersticiálnych polohách mriežky. Za pasce ireverzibilné sú za normálnej teploty 

považované najmä objemové pasce (dutiny, póry, trhliny), ktorých rozmer umožňuje 

rekombináciu vodíku (vznik molekúl vodíku). K nevratnému uchycovaniu vodíku však 

dochádza i na rozhraní častíc TiC [1]. 
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2.2 Permeácia vodíku 

Zjednodušene povedané, permeácia vodíku zahŕňa všetky deje spojené s prechodom 

vodíku tenkou kovovou membránou, resp. diskom [1]. Podľa charakteru prostredia, ktoré  

je v kontakte s kovovou membránou, sa permeácia delí na permeáciu v plynnom prostredí 

a permeáciu v kvapalnom prostredí – elektrolytoch. V súčasnosti sa častejšie využíva 

permeácia v kvapalnom prostredí, ktorá sa taktiež označuje ako elektrochemická permeácia 

[1]. Obe metódy slúžia ako efektívny nástroj na určenie koeficientu difúzie vodíku 

v kovových materiáloch. 

2.2.1 Princíp metódy elektrochemickej permeácie vodíku 

Testovaný materiál sa upravuje do tvaru tenkých planparalelných membrán či diskov, 

ktorých hrúbka je oveľa menšia než rozmer na ňu kolmý. Hrúbka vzorky vo väčšine prípadov 

nepresahuje 1 mm. Hlavnú časť skúšobnej aparatúry tvorí dvojitá cela, pričom skúšobná 

vzorka tvorí prepážku medzi vstupnou a výstupnou celou. Vstupný povrch vzorky je väčšinou 

v kontakte s kyslým elektrolytom, ktorým býva najčastejšie slabý roztok kyseliny sírovej  

(0,05 M H2SO4). Vďaka katodickej polarizácii vstupného povrchu na ňom dochádza 

k redukcii vodíkových iontov z roztoku. K naplneniu výstupnej cely sa najčastejšie používa 

slabý roztok hydroxidu sodného (0,1 M NaOH) a výstupný povrch je vždy polarizovaný 

anodicky. Podrobnejší popis prevedenia skúšky a zapojenia aparatúry do elektrického obvodu 

je uvedený v experimentálnej časti bakalárskej práce.  Na obr. 2 sú v postupnom slede 

znázornené jednotlivé deje, ku ktorým dochádza behom elektrochemickej permeácie vodíku:  

 

Obr. 2. Postupnosť dejov pri elektrochemickej permeácii vodíku vzorkou [1]. 
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1. Redukcia vodíku z elektrolytu a jeho adsorpcia na povrchu oceli: 

Pre podrobnejší zápis sa berie do úvahy, že vodík nie je vo vodných roztokoch 

prítomný ako protón H
+
,  ale ako hydroxoniový kationt H3O

+
 [1]: 

   
                                                                                                       (2) 

Rovnica (2) sa označuje ako vodíková depolarizácia. U väčšiny atómov vodíku 

adsorbovaných na povrchu ocelí Hads dôjde k chemickej rekombinácii vodíku, teda ku vzniku 

molekúl vodíku H2, ktoré do materiálu preniknúť nemôžu, a preto uniknú vo forme bublín [1]: 

                                                                                                                    (3)  

2. Absorpcia vodíku: 

Len u malého podielu atómov vodíku adsorbovaných na povrchu dôjde  

k ich preniknutiu do materiálu. V prípade železa (ocele) sa dá reakcia vyjadriť nasledovne [1]: 

                                                                                                                 (4) 

3. difúzia vodíku vzorkou a jeho uchycovanie vo vodíkových pascách: 

Atómy vodíku difundujú od vstupného povrchu s vyššou koncentráciou vodíku 

smerom k výstupnému povrchu, pričom dochádza k ich uchycovaniu vo vratných 

a nevratných vodíkových pascách.  

4. adsorpcia vodíku na výstupnom povrchu: 

Vodík opúšťajúci vzorku je na výstupnom povrchu aspoň prechodne adsorbovaný. 

5. oxidácia atómov vodíku a ich opätovný prechod do roztoku: 

Vďaka anodickej polarizácii výstupného povrchu na ňom dochádza k oxidácii 

všetkého vodíku, ktorý prešiel vzorkou a k jeho prechodu do roztoku vo forme kationtov,  

čím vzniká vo výstupnej cele detekčný prúd. Oxidáciu atómu vodíku na výstupnom povrchu 

je možné schematicky zapísať nasledujúcou rovnicou [1]: 

                                                                                                                    (5) 

Meraním detekčného prúdu je získaná informácia o časovom vývoji výstupného 

difúzneho toku vodíku, tj. vzniká permeačná krivka.  
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2.2.2 Výpočty z permeačnej krivky 

Permeačná krivka sa vyjadruje buď v súradniciach           alebo     . Súvislosť 

medzi jednotlivými veličinami je zrejmá z nasledujúcich vzťahov [1]: 

  
  
 
                                                                                                                                                

kde:    J – difúzny tok atómov vodíku                 

resp.        - difúzny tok atómov vodíku pre parameter                 

              - difúzny tok atómov vodíku v stacionárnom stave               

   - detekčný prúd      

                -  Faradayova konštanta  

  
   

  
                                                                                                                                           

kde:      - bezrozmerný parameter 

           D – koeficient difúzie vodíku            

t - čas     

L – hrúbka vzorky      

Pre popis výstupného toku vodíku platia nasledujúce vzťahy, ktoré vychádzajú 

z riešenia diferenciálnych rovníc charakterizujúcich danú difúznu úlohu: 

 Laplaceova metóda pre       [2] , kde je možné získať zjednodušený tvar:  

    

  
  

 

    
      

 

   
                                                                                                                      

po dosadení (7) do (8): 

    

  
 

 

  
 

 

    
      

  

     
                                                                                                        

 Fourierova metóda (metóda separácie premenných) pre       [2]:   

    

  
                                                                                                                                   

po dosadení (7) do (10): 
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Pre výpočet koeficientu difúzie vodíku z kriviek závislosti difúzneho prúdu na čase 

bola navrhnutá celá rada postupov [1], avšak najčastejšie sa používa veľmi jednoduchá 

metóda, tzv. time lag metóda. Táto metóda pracuje s časom   , kedy detekčný prúd dosiahne 

63% z hodnoty detekčného prúdu v ustálenom stave [2]: 

  
  

    
                                                                                                                                       

Z permeačnej krivky je možné stanoviť i podpovrchovú koncentráciu difundujúceho 

vodíku    
              [2]: 

   
  

    

   
                                                                                                                                  

kde:        - prúdová hustota detekčného prúdu v ustálenom stave         

              - hrúbka vzorky     

              - koeficient difúzie vodíku          

2.2.3 Metodické problémy elektrochemickej permeácie vodíku 

Skúška elektrochemickej permeácie vodíku sa považuje síce za presnú,  

ale experimentálne mimoriadne náročnú metódu. Jej priebeh a teda i následne získané 

výsledky sú závislé na celej rade faktorov. Pre obdŕžanie spoľahlivých výsledkov musia  

byť preto podmienky experimentu správne nastavené a starostlivo kontrolované po celú dobu 

trvania experimentu. I napriek tomu však dochádza k nesúladu medzi teoretickými 

permeačnými krivkami a krivkami získanými experimentálne. 

2.2.3.1 Rekombinácia atómov vodíku 

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich namerané hodnoty je stav povrchu vzorky. Stav 

oboch povrchov vzorky sa totiž behom skúšky mení, napr. dochádza k ich pasivácii či korózii 

v aktívnom stave na vstupnom povrchu. Manolatos a Jerome [3] sa zaoberali vplyvom stavu 

výstupného povrchu na získané výsledky v prípade železa Armco. Skúšobná vzorka  

bola pripravená bežným spôsobom t.j. brúsením a následným odmastením. Behom skúšky  

bol na výstupnom povrchu pozorovaný vznik bublín, čo jasne indikuje tvorbu molekúl 

vodíku. Z uvedeného vyplýva, že oxidačnej reakcie na výstupnom povrchu a následného 

prechodu do roztoku vo forme kationtov sa nezúčastnili všetky atómy vodíku, ktoré prešli 

vzorkou, ale len ich časť. Vzhľadom na fakt, že detekčný prúd je mierou rýchlosti oxidácie 

vodíku na výstupnom povrchu, a teda jeho hodnotu ovplyvnia len tie atómy vodíku, ktoré sa 

zúčastnia oxidačnej reakcie, jeho hodnoty vychádzajú nižšie, než zodpovedá skutočnosti. 
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Príčinou rekombinačnej rekacie vodíku je podľa autorov [3] prítomnosť tenkého pasívneho 

filmu na výstupnom povrchu vzorky. Ako účinné riešenie uvádzajú pokrytie výstupného 

povrchu vrstvou paládia.  

Použitie vrstvy paládia ako účinného prostriedku zabraňujúceho vzniku molekúl 

potvrdzuje i experiment Sojku [4]. Obr. 3 zobrazuje permeačnú krivku vzorky bez vrstvy 

paládia a vzorky s vrstvou paládia na výstupnom povrchu. 

 

Obr. 3.  Priebeh experimentálne získaných permeačných kriviek pre vzorku s vrstvou  

paládia a pre vzorku bez vrstvy paládia na výstupnom povrchu [1]. 

 

Z porovnania permeačných kriviek oboch vzoriek je patrné, že použitie vrstvy paládia 

zvýši maximálnu hodnotu detekčného prúdu cca o 1 rad. Pri výpočte podpovrchovej 

koncentrácie vodíku z rovnice (13) je zrejmé, že rádový rozdiel v hodnote detekčného prúdu 

ovplyvní i získané hodnoty koncentrácie. Naopak, medzi hodnotami difúznych koeficientov 

vypočítaných pre jednotlivé krivky neboli zistené významné rozdiely.  

2.2.3.2 Interakcia vodíku s vodíkovými pascami 

Problematikou nesúladu experimentálne a teoreticky získaných výsledkov sa vo svojej 

štúdii zaoberá  Zakroczymski [5]. Na obr. 4a je znázornený ideálny priebeh koncentrácie 

vodíku na vstupnom povrchu v závislosti na čase a ideálny tvar permeačnej krivky. Naopak 

obr. 4b dokumentuje stav reálny. Z obrázku 4a je zrejmé , že v ideálnom prípade koncentrácia 

difundujúceho vodíku na vstupnom povrchu vzorky    
  nadobúda určitú konštantnú hodnotu 

ihneď po zahájení vodíkovania. V skutočnosti však môže byť nárast koncentrácie vodíku  

na vstupnom povrchu pomalší. Zakroczymski tento efekt pripisuje časovej závislosti dejov  

na vstupnom povrchu vzorky. Pri intersticiálnej difúzii vodíku vzorkou dochádza k jeho 

uchycovaniu  vo vodíkových pascách, čo znamená, že nie všetok absorbovaný vodík  

sa zúčastní difúzie. Ako následok trvá v reálnom prípade (plná čiara) dosiahnutie ustáleného 
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stavu permeačnej krivky dlhšie než zodpovedá ideálnemu prípadu (čiarkovaná čiara) (obr. 

4b). Preto koeficient difúzie vodíku získaný výpočtom z permeačnej krivky sa javí nižší 

a nazýva sa zdanlivým. Naopak pri ukončení vodíkovania sa v dôsledku znižujúceho sa 

obsahu vodíku v intersticiálnych polohách mriežky uplatní efekt uvoľňovania vodíku 

z vratných vodíkových pascí    . Následne je pokles detekčného prúdu v reálnom prípade 

pozvoľnejší (obr 4b).      

  

Obr. 4.  Schematické znázornenie a) ideálnej b) reálnej permeačnej krivky [5]. 

 

Zakroczymski vykonaním experimentu [5] dokázal, že spomínané nežiaduce efekty sa 

uplatňujú najmä v prípade úplne prvého vodíkovania, a teda pri nasledovnom zvýšení  

či znížení prúdovej hustoty sa uplatňujú v oveľa nižšej miere. V experimente bola použitá 

membrána zo železa Armco hrúbky 1 mm. Pri katodickej polarizácii vstupného povrchu 

a prúdovej hustote ic = 10 mA·cm
-2 
bola vzorka vodíkovaná v 0,1 M NaOH. Paládiovaný 

výstupný povrch vzorky bol polarizovaný na konštantný potenciál 0,32 V. Výstupná cela bola 

naplnená 0,1 M NaOH. Závislosť nameraného anodického prúdu na čase je dokumentovaná 

na obr. 5. 

 

Obr. 5. Permeačná krivka odpovedajúca 1. vodíkovaniu (plná čiara – experimentálna 

krivka, čiarkovaná čiara – modelovaná krivka) [5]. 

a) b) a) 
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Z obrázku je na prvý pohľad zrejmý nesúlad medzi experimentálnou permeačnou 

krivkou a krivkou počítačovo modelovanou pre podmienky experimentu. Po 24 hodinách 

trvania experimentu bola prúdová hustota znížená na hodnotu 5 mA·cm
-2

 (obr. 6a) a následne 

zvýšená opäť na 10 mA·cm
-2

 (obr. 6b).  

 

  

Obr. 6. Permeačná krivka zodpovedajúca a) zníženiu prúdovej hustoty  b) zvýšeniu 

prúdovej hustoty (plná čiara – experimentálna krivka, čiarkovaná čiara – 

modelovaná krivka) [5]. 

 

V oboch prípadoch sa experimentálna a počítačovo modelovaná krivka prekrývajú, 

z čoho jasne vyplýva, že pri opakovanom vodíkovaní vzorky sa uchycovanie vodíku  

vo vodíkových pascách uplatňuje len v malej miere. Difúzny koeficient vodíku v železe 

Armco v oboch prípadoch vyšiel takmer rovnaký a jeho priemerná hodnota činila  

D = 7,5·10
-5

 cm
2·s-1

. Túto hodnotu difúzneho koeficientu môžeme považovať za skutočnú  

pre 25 ºC. Naopak hodnota difúzneho koeficientu získaného z počítačovo modelovanej 

permeačnej krivky zodpovedajúcej 1. vodíkovaniu (obr. 5) bola nižšia Dapp = 1,3·10
-5

 cm
2·s-1

 

a takto získaný koeficient sa nazýva zdanlivý. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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2.3 Ocele TRIP 

Rozvoj automobilového priemyslu so sebou neodmysliteľne prináša stále vzrastajúci 

dopyt po nových konštrukčných materiáloch so špecifickými vlastnosťami. Medzi tieto 

materiály patria i  progresívne vysokopevné ocele (AHSS – advanced high strength steels), ktoré 

sú charakterizované vysokou pevnosťou  pri zachovaní dobrej úrovne lomovej húževnatosti. 

Schopnosť pohltiť energiu behom nárazu je kľúčovou charakteristikou predurčujúcou  

ich použitie pri konštrukcii karosérií automobilov [6]. Okrem zvýšenej bezpečnosti pasažierov 

pri kolízii, prináša použitie progresívnych vysokopevných ocelí redukciu hmotnosti automobilu, 

čo vedie k zníženiu spotreby paliva a produkcie emisií. Do skupiny vysokopevných ocelí radíme 

ocele dvojfázové (DP – dual phase), komplexne fázové (CP – complex phase) a ocele 

s transformačne indukovanou plasticitou (TRIP – transformation induced plasticity) [6]. 

Spoločným znakom menovaných ocelí je disperzná viacfázová mikroštruktúra, ktorá  

ich odlišuje od konvenčných vysokopevných ocelí, ako napr. CMn ocele, vysokopevné ocele 

bez intersticií (HS-IF – high strength intersticial free), ocele spevnené vypekaním  

(BH – bake hardenable) a vysokopevné nízko legované ocele (HSLA – high strength low alloy). 

Kým  progresívne vysokopevné ocele disponujú dobrou tvárniteľnosťou, ťažnosť konvenčných 

vysokopevných ocelí je nižšia a klesá takmer lineárne s rastúcou pevnosťou [7].                                             

 Ocele TRIP sa vyznačujú tzv. TRIP efektom, ktorý spočíva v premene zbytkového 

austenitu na deformačne indukovaný martenzit, ktorý dodá oceli s pôvodne feriticko – 

bainitickou štruktúrou požadovanú pevnosť pri zachovaní vysokej úrovne plasticity. Hlavný 

predpoklad pre uskutočnenie TRIP efektu, je štruktúra s objemovým podielom zbytkového 

austenitu pri izbovej teplote v rozmedzí  hodnôt 10 % - 15 % [6]. Základ pre  dosiahnutie  

tak vysokého obsahu zbytkového austenitu je chemické zloženie obsahujúce prvky, ktoré nie len 

stabilizujú austenitickú nepretransformovanú matricu (Mn), ale taktiež zabraňujú vzniku 

karbidov (Si) [8].  Nemenej dôležité je obohatenie materiálu uhlíkom behom tepelného 

spracovania, čo vedie k stabilizácii zbytkového austenitu a poklesu teploty počiatku 

martenzitickej transformácie Ms 15ºC - 20ºC pod izbovú teplotu [7].  

Multifázová štruktúra a chemické zloženie ocelí TRIP sú východiskovým bodom  

pre dosiahnutie výborných mechanických vlastností, ktoré umožňujú ich využitie pre náročné 

automobilové aplikácie. Ocele TRIP v sebe spájajú vysokú pevnosť ( Rm: 500 – 1000 MPa), 

tvárniteľnosť (A80: 20 % - 40 %) a schopnosť absorpcie energie pri veľkej rýchlosti deformácie 

[7]. V priemyselnej praxi sa ocele TRIP v rámci zaistenia antikoróznej ochrany žiarovo zinkujú. 

Samotnému žiarovému zinkovaniu predchádza úprava povrchu ocele, ktorá spočíva v morení 
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ocele v rôznych druhoch kyselín (prevažne HCl) [6]. Malý atomárny priemer vodíku predstavuje 

predpoklad pre jeho vniknutie do ocele a následný rozvoj vodíkovej krehkosti. Vzhľadom na to, 

že vodíková  krehkosť môže spôsobiť významnú degradáciu materiálu, je štúdium odolnosti 

ocelí TRIP voči vodíkovej krehkosti nevyhnutné. 

2.3.1 Chemické zloženie ocelí TRIP 

Ocele TRIP sa vyznačujú nízkym obsahom legujúcich prvkov. Dôkazom je,  

že celkový obsah legujúcich prvkov vrátane reziduí v oceliach TRIP 800 činí približne  

3,5 hm % [7]. Je preto zrejmé, že výber legujúcich prísad a stanovenie ich minimálneho 

obsahu potrebného k dosiahnutiu požadovaných vlastností je jednou z kľúčových etáp  

pri návrhu ocele TRIP. Obsah uhlíku v oceliach TRIP sa pohybuje v rozmedzí hodnôt  

0,20 – 0,25 hm % [7]. V prípade požiadavky na dobrú zvariteľnosť, môže však obsah uhlíku 

klesnúť pod 0,2 hm %. Z hľadiska dosiahnutia požadovaných mechanických vlastností hrá 

významnú rolu prerozdelenie uhlíku medzi hlavnými mikroštruktúrnymi zložkami, pričom 

jeho obsah v zbytkovom austenite by mal byť navýšený na čo najvyššiu hodnotu. Čo sa týka 

použitia legujúcich prvkov, je dôležité použiť prvky, ktoré v snahe zaistiť dostatočný podiel 

zbytkového austenitu v mikroštruktúre pri izbovej teplote, potláčajú precipitáciu cementitu,  

prípadne karbidov. K typickým legujúcim prvkom v oceliach TRIP patrí mangán a kremík, 

ktorý môže byť z určitej časti nahradený hliníkom. Nevylučuje sa ani použitie fosforu [6].         

Doporučený obsah mangánu v oceliach TRIP je približne 1,5 hm % [7], pričom  

sa využíva hlavne schopnosť Mn stabilizovať austenit, a tým znižovať teplotu, pri ktorej 

začína precipitovať cementit. Mangán taktiež znižuje aktivitný koeficient uhlíku vo ferite 

a austenite. Je rozpustný v cementite a zvyšuje rozpustnosť uhlíku vo ferite. Príliš vysoký 

obsah mangánu (približne 2,5 hm %) sa neodporúča, keďže by viedol k nadmernej 

stabilizácii zbytkového austenitu [7].                                                               

Kremík pozitívne pôsobí na zvyšovanie aktivitného koeficientu uhlíku vo ferite 

a znižovanie rozpustnosti uhlíku vo ferite. Nahromadenie kremíku okolo zárodku cementitu 

podstatne zvyšuje lokálnu aktivitu uhlíku a zabraňuje difúzií uhlíku do cementitického 

zárodku. Kremík taktiež spomaľuje formovanie cementitu počas izotermickej bainitickej 

transformácie. Tento jav je pripisovaný extrémne nízkej rozpustnosti kremíku v cementite 

[7]. Účinky kremíku v oceliach TRIP nie sú však len priaznivé. Kremík totiž zvyšuje teplotu, 

pri ktorej začína vo ferite precipitovať cementit pri danom čase žíhania. Kremík spôsobuje 

značne spomalenie bainitickej transformácie a ako následok môžu byť za studena valcované 
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CMnSi TRIP ocele vyrábané iba na linkách s dlhou žíhacou sekciou, v ktorej môže 

dochádzať k pomalej bainitickej premene. Vysoký obsah kremíku spôsobuje tvorbu filmu 

oxidov na povrchu ocele a tým zabraňuje tvorbe inhibičnej vrstvy v priebehu žiarového 

zinkovania. Absencia inhibičnej vrstvy znemožňuje zmáčanie plechu tekutým zinkom [7]. 

Hoci sú známe návrhy nízko kremíkových TRIP ocelí, či dokonca TRIP oceli s nulovým 

obsahom kremíku, schopnosť kremíku efektívne potláčať tvorbu cementitu behom bainitickej 

transformácie stále ostáva dobrým dôvodom pre zachovanie obsahu kremíku aspoň 

v rozmedzí 0,3 – 0,8 hm % [7]. Minimálny obsah kremíku potrebný k efektívnemu potlačeniu 

tvorby cementitu je približne 0,8 hm % [7]. Malo by preto dochádzať iba k čiastočnému 

nahradzovaniu jedného hm % Si jedným hm % Al [7].  

Hliník urýchľuje vznik bainitu, čím kompenzuje negatívny vplyv kremíku. Zvýšená 

rýchlosť bainitickej transformácie je zásadná pre priemyselnú výrobu, keďže väčšina 

galvanizačných liniek bola navrhovaná pre ocele bez intersticií (IF), a tým pádom 

nedisponujú dlhou žíhacou sekciou. Hliník taktiež spomaľuje tvorbu cementitu. Medzi 

nevýhody hliníku patrí znižovanie aktivitného koeficientu uhlíku vo ferite, zvyšovanie 

teploty precipitácie cementitu, destabilizovanie zbytkového austenitu a posuv teploty 

počiatku martenzitickej premeny nad izbovú teplotu. Hliník prináša len malé spevnenie 

tuhého roztoku a zvyšuje rozpustnosť uhlíku vo ferite.  

Ako najvýhodnejšie sa javí použitie CMnSiAlP TRIP ocele, v ktorej dochádza 

k čiastočnému nahradeniu kremíku obmedzeným množstvom hliníku, čím sa oceľ stáva 

galvanizovateľná. V snahe nahradiť kremík, no zároveň limitovať použitie hliníku, prichádza 

vhod použitie fosforu. Fosfor potláča tvorbu cementitu a vystupuje ako výborný spevňujúci 

prvok tuhého roztoku. V spolupôsobení s nízkym obsahom Si, P zvyšuje objemový podiel 

zbytkového austenitu a taktiež zvyšuje aktivitný koeficient uhlíku vo ferite [7]. Nespornou 

výhodou P je, že jeho obsah potrebný k docieleniu výrazných zlepšení leží v rozmedzí iba 

0,05 – 0,1 hm %, čím sa zároveň zabráni tvorbe fosfidov železa, ktoré vznikajú až  

pri obsahoch fosforu väčších než 0,25 hm % [7].  

Hodnoty medze pevnosti prevyšujúce 1 GPa je možné dosiahnuť prísadou 

mikrolegujúcich elementov Nb, V a Ti. Tieto prvky, či už samostatne alebo v kombinácii, 

prispievajú k zvyšovaniu pevnosti zjemnením štruktúry a vytvorením precipitátov karbidov 

alebo karbonitridov. 
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2.3.2 Tepelné spracovanie ocelí TRIP 

Tepelné spracovanie za studena valcovaných ocelí TRIP pozostáva vo väčšine 

prípadov z dvojstupňového žíhania (obr. 7a), behom ktorého sa môže zbytkový austenit 

obohatiť uhlíkom až na približne 1 % [6]. Všeobecne je možné priebeh tepelného spracovanie 

rozdeliť do piatich etáp, pričom v priebehu každej etapy dochádza k fázovej transformácii.  

1. Rýchly ohrev:  

Ohrev ocele TRIP  nad teplotu Ac1 do oblasti existencie tuhých roztokov   a   je 

sprevádzaný rekryštalizáciou feritu a rozpúšťaním cementitu vo ferite a nad teplotou Ac1 

i v austenite. Keďže je kinetika reaustenizácie silne závislá na počiatočnej mikroštruktúre,  

pri výrobe ocelí TRIP je potrebné vziať do úvahy morfológiu cementitu (bloková/perlitická) 

a fakt, že austenit preberá obsah Mn z perlitu [7]. 

2. Interkritické žíhanie: 

Po ohreve nasleduje izotermická výdrž, behom ktorej je obsah uhlíku v austenite 

navýšený z hodnoty 0,2 hm % - 0,25 hm %  na hodnotu v rozmedzí 0,3 hm % - 0,4 hm % [7], 

ako dôsledok prerozdeľovania uhlíku medzi feritom a austenitom. Interkritické žíhanie  

sa uskutočňuje pri teplotách približne 750 – 830   po dobu 2 – 4 min. Obmedzenie teploty 

a doby interkritického žíhania vo výrobných linkách spôsobuje, že nedôjde k dosiahnutiu 

rovnovážneho podielu fáz. Obsah uhlíku v počiatočnom interkritickom austenite je vyšší,  

než odpovedá rovnovážnej koncentrácií uhlíku v interkritickom intervale. Difúzia uhlíku  

je nasledovaná oveľa pomalšou difúziou mangánu a kremíku. V priemyselných podmienkach 

prerozdelenie substitučných prvkov Si a Mn nikdy nedosiahne rovnovážny stav, pretože 

homogenizácia feritu a austenitu je riadená pomalým substitučným mechanizmom difúzie.  

Na konci tohto štádia neostane žiaden cementit nerozpustený [7]. 

3. Rýchle ochladenie: 

Po ukončení doby výdrže na teplote interkritického žíhania, nasleduje rýchle 

ochladenie ocele na teplotu v rozmedzí bainitickej transformácie, pričom rýchlosť 

ochladzovania  je kvôli potlačeniu vzniku feritu a perlitu vyššia než 30 ºC/s [7]. Pokiaľ  

sa však pri ochladzovaní nachádzame stále nad teplotou Ar1, môže byť v záujme ďalšieho 

obohatenia zbytkového austenitu uhlíkom ochladzovacia rýchlosť nižšia. Vznik perlitu by bol 

v tejto fáze nežiaduci, keďže by spôsobil odčerpanie uhlíku z austenitu do perlitického 

cementitu a nedostatok uhlíku by viedol k zníženiu stability zbytkového austenitu. Vzniku 
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feritu sa pri rýchlom ochladzovaní zabrániť úplne nedá a ferit rastie v už existujúcej feritickej 

fáze [7]. 

4. Izotermická bainitická transformácia: 

Po dosiahnutí teplotného rozmedzia bainitickej transformácie nasleduje 

niekoľkominútová výdrž, behom ktorej sa zrná zbytkového austenitu zmenšujú a zároveň 

obohacujú uhlíkom až na hodnoty približne 1 hm % - 1,5 hm % [7]. Izotermická 

transformácia austenitu na bainit prebieha v rozmedzí teplôt 350 – 490  , teda pod teplotou 

T0, ktorá odpovedá teplote, pri ktorej sú si voľné entalpie austenitu a feritu rovné (     ).   

Ako vyplýva z obr. 7c, pri teplotách nižších, než je teplota T0, je voľná entalpia austenitu 

vyššia, než voľná entalpia feritu        . Z uvedeného vyplýva, že pod teplotou T0 je 

austenit menej stabilná fáza a teda dochádza k jeho transformácií, pričom energetický rozdiel  

        predstavuje hnaciu silu pre bezdifúznu premenu austenitu. V priebehu bainitickej 

transformácie je uhlík vytlačovaný z bainitu do okolitého zbytkového austenitu. Po navýšení 

koncentrácie uhlíku v zbytkovom austenite na hodnotu     (obr. 7b.), dôjde k ukončeniu 

bainitickej transformácie, keďže pri vyšších koncentráciách uhlíku je voľná entalpia austenitu 

nižšia než voľná entalpia feritu. Doba výdrže sa pohybuje v rozmedzí 4 – 8 min. 

Štvrtá etapa sa považuje za najdôležitejšiu, keďže od jej priebehu závisí nielen 

objemový podiel a tvar zbytkového austenitu, ale i obsah uhlíku.  

 

Obr. 7. a) Schéma tepelného spracovania za studena valcovaných ocelí TRIP.                    

b) Pseudo – binárny diagram Fe-C znázorňujúci zmeny v obsahu uhlíku 

v zbytkovom austenite behom chladnutia. c) Príslušný fázový diagram, definujúci 

pozíciu čiary T0 [7]

a) b) c) 
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5. Záverečné ochladzovanie: 

 Ochladzovanie prebieha rýchlosťou 1 - 10    . Výsledkom tepelného spracovania  

je štruktúra tvorená feritom, bainitom a dostatočným podielom stabilizovaného zbytkového 

austenitu. V priebehu ochladzovania môže časť zbytkového austenitu pretransformovať  

na martenzit, čo sa stáva najmä v TRIP oceliach, v ktorých bol kremík nahradený vysokým 

obsahom hliníku [7]. 

2.3.3 Mikroštruktúra ocelí TRIP 

Mikroštruktúra ocelí TRIP by mala v ideálnom prípade pozostávať z feritu  

(50 % - 60 %),  bainitu (25 %  - 40 %) a zbytkového austenitu (5 % - 15%) [8] (obr. 8). 

V závislosti na chemickom zložení môže však byť v štruktúre obsiahnutý i minoritný podiel 

martenzitu a karbidov. 

 
Obr. 8. Mikroštruktúra ocele TRIP s jasným rozlíšením mikroštruktúrnych zložiek 

(svetelný optický mikroskop) [7]. 

Vyššie uvedené zloženie mikroštruktúry potvrdzuje i experiment vykonaný Sojkom 

a ost. [6]. Cieľom experimentu bolo sledovať vplyv vodíku na vlastnosti a lomové 

charakteristiky dvoch variant ocele TRIP 800 C-Mn-Si (varianta A a varianta B). Jednotlivé 

varianty sa navzájom líšili nielen chemickým zložením, ale i spôsobom výroby. Vzorky boli 

podrobené ťahovej skúške, ktorej predchádzalo elektrolytické vodíkovanie v roztoku  

0,5 M H2SO4 pri prúdovej hustote 15 mA·cm
-2

 alebo 30 mA·cm
-2

 .V niektorých prípadoch bol 

k roztoku kyseliny sírovej pridaný As2O3 o koncentrácii 5 mg·l-1
 alebo KSCN o koncentrácii 

1 g·l-1
. Obe tieto látky zvyšovali množstvo absorbovaného vodíku. Vodíkovanie bolo 

vykonávané po dobu ôsmych hodín pri izbovej teplote. Po ukončení ťahovej skúšky boli  

zo stredu i z koncov ťahových vzoriek odobrané vzorky, z ktorých boli následne pripravené 

tenké fólie, určené pre analýzu pomocou transmisného elektrónového mikroskopu. Fólie 

z koncov vzoriek odhalili, že mikroštruktúra oboch variant bola tvorená feritom, bainitom 
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a zbytkovým austenitom. V bainitickom ferite bola pozorovaná vysoká koncentrácia jemných 

karbidických častíc, čo zodpovedá morfológii spodného bainitu. Častice zbytkového austenitu 

boli umiestnené ako na hraniciach feritických zŕn, tak i na hraniciach medzi zrnami feritu 

a bainitu, prípadne v samotnom bainite. Tvar ostrovčekov zbytkového austenitu bol rôzny. 

Najčastejšie však častice zbytkového austenitu vykazovali  oválne (obr. 9a) či kruhové tvary, 

ktoré sa ukázali ako vhodné z hľadiska zmenšenia plochy rozhrania, ktorá by mohla 

zapríčiňovať  uchycovanie vodíku. Menej často nadobúdal zbytkový austenit tvar predĺžených 

latiek či nepravidelných blokov. Väčšina častíc zbytkového austenitu neprekročila veľkosť 

 1   . 

Vzorky odobrané zo stredov vzoriek pre ťahovú skúšku zodpovedali 25 % 

homogénnej plastickej deformácii. Analýza fólií pripravených z týchto vzoriek potvrdila, že 

väčšina zbytkového austenitu behom ťahovej skúšky pretransformovala na martenzit.  

Obr. 9b dokumentuje čiastočný rozklad ostrovčekov zbytkového austenitu (bledé oblasti)  

na martenzit (tmavé oblasti v rámci bledých) behom plastickej deformácie. 

 

 

Obr. 9. a) Ostrovčeky zbytkového austenitu v bainite – varianta B (TEM). b) Čiastočne 

transformované ostrovčeky zbytkového austenitu behom ťahovej skúšky – 

zobrazenie v tmavom poli (TEM) [6]. 

 

Väčšina vlastností ocelí TRIP závisí na obsahu uhlíku v jednotlivých fázach. 

Prítomnosť atermálneho martenzitu a karbidov v mikroštruktúre ocele TRIP  však zásadným 

spôsobom sťažuje stanovenie obsahu uhlíku. Stanovenie fázového podielu zbytkového 

austenitu a množstva uhlíku v ňom pomocou röntgenovej difrakcie si vyžaduje značnú 

extrapoláciu z dostupných rovníc. Ako je zrejmé, jednou z najnáročnejších oblastí výskumu 

v oblasti ocelí TRIP stále ostáva presná kvantifikácia fáz a ich vlastností a taktiež 

prerozdelenie uhlíku.  

a) b) 
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2.3.4 Fázová transformácia behom deformácie  

 Za zvýšenou úrovňou ťažnosti a húževnatosti ocelí TRIP stojí deformačne indukovaná 

premena zbytkového austenitu na martenzit behom zaťažovania, tzv. TRIP efekt (obr. 10). 

Behom deformácie zbytkový austenit transformuje na vysokopevný a vysokouhlíkový 

martenzit. Transformácia je spojená s nárastom objemu. 

 

Obr. 10. Schematické znázornenie TRIP efektu v nízkolegovaných oceliach TRIP [7]. 

 

Austenit by mal  vykazovať mechanickú stabilitu, aby k jeho premene na martenzit 

dochádzalo až v záverečnej fáze tvarovania. Prítomnosť martenzitu v ranných fázach 

tvarovania by nepriaznivo ovplyvňovala ťažnosť. Cooman [7] vo svojej práci zavádza pojem 

optimálnej stability, ktorej význam spája s konkrétnym využitím ocelí TRIP ako materiálu  

pre výrobu karosérií automobilu. Hovorí, že teplota   
  optimálneho zbytkového austenitu  

by mala ležať pod izbovou teplotou a teplota Md by mala byť blízka maximálnej teplote 

dosiahnutej v deformačnej zóne karosérie behom kolízie. Teplota   
  je teplota, pri ktorej  

sa transformácia zbytkového austenitu na martenzit mení z napäťovo na deformačne 

indukovanú. Nad teplotou Md k martenzitickej transformácii už nedochádza. Na optimálnu 

stabilitu austenitu má vplyv obsah uhlíku, veľkosť častíc austenitu, napätie a pevnosť 

zbytkového austenitu.  

 V závislosti na teplotnom intervale, v ktorom sa transformácia zbytkového austenitu 

na martenzit uskutočňuje, hovoríme o troch odlišných mechanizmoch deformácie [7]: 

1.      
 : napäťovo indukovaná transformácia - k transformácii zbytkového austenitu  

na martenzit dochádza na už existujúcich nukleačných miestach. Pri teplote   
  je napätie 

potrebné k vyvolaniu martenzitickej transformácie rovné medzi sklzu materského austenitu. 
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S narastajúcou teplotou rastie i napätie potrebné k martenzitickej transformácií, keďže klesá 

chemická hnacia sila transformácie. 

2.   
      deformačne indukovaná transformácia -  nad teplotou   

  je zbytkový austenit 

deformovaný a jeho transformácia na martenzit je vyvolaná práve plastickou deformáciou. 

Martenzit nukleuje na nových nukleačných miestach, ktoré vznikajú šmykom behom 

plastickej deformácie. 

3.       V tejto teplotnej oblasti je stabilita zbytkového austenitu dostatočne vysoká, a teda 

nedochádza k jeho transformácii na martenzit. 

K podrobnému popisu vzťahu medzi vlastnosťami a mikroštruktúrou ocelí TRIP  

by bolo potrebné presné stanovenie všetkých troch teplôt. Keďže sa jedná o náročnú úlohu, 

v praxi sa pri návrhu plechov z ocelí TRIP muselo pristúpiť k značným zjednodušeniam. 

Pomocou jednoosého ťahu sa stanovuje teplota   
  a   

  . Teplota   
   je teplota, pri ktorej  

50 % austenitu pretransformuje na martenzit pri 30 % deformácii [7]. Zároveň slúži ako 

meradlo stability zbytkového austenitu, čím je jej hodnota nižšia, tým je zbytkový austenit 

stabilnejší. Vzhľadom na jej jednoduchšie experimentálne stanovenie  sa využíva namiesto 

teploty   . 

 Ocele TRIP by mali byť navrhované tak, aby izbová teplota ležala v rozmedzí teplôt 

  
  a   

  . Teplota   
  u väčšiny nízko legovaných TRIP ocelí leží v rozmedzí teplôt 

 -10 až + 10 ºC a nevykazuje výraznú závislosť na chemickom zložení ocele. 

Pri automobilových zrážkach dochádza k prudkému nárastu teploty v dôsledku adiabatického 

ohrevu doprevádzajúceho vysoké rýchlosti deformácie. Táto teplota zvyčajne dosahuje 

hodnoty v rozmedzí 80 až 100 ºC.  Kvôli bezpečnosti posádky by preto mala byť teplota   
   

len o trochu nižšia než 100 ºC [7]. Hodnota teploty   
   sa výrazne mení s chemickým 

zložením ocele, pričom zbytkový austenit v CMnSi type ocele TRIP má najširší interval teplôt 

  
    

  : 10 až 95 ºC [7]. Náhrada kremíku hliníkom či fosforom vedie k zúženiu 

uvedeného teplotného rozmedzia.  

2.3.5 Vplyv fázovej transformácie na difúzne správanie vodíku  

Autori práce [8] skúmali vplyv fázovej transformácie      na hodnoty detekčného 

prúdu pomocou modifikovanej skúšky elektrochemickej permeácie. Skúšobná aparatúra 

klasickej skúšky elektrochemickej permeácie prvýkrát popísanej Devanathanom Stachurskim 

v roku 1962, bola doplnená skúšobným zaťažovacím zariadením. Táto modifikácia umožnila 

vodíkovanie vzorky behom jej zaťažovania. Autori však najskôr museli prekonať 
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technologický problém, ktorý spočíval v predčasnom porušovaní vrstvy paládia vplyvom 

ťahového napätia. Vrstva paládia aplikovaná na výstupný povrch účinne potláča 

rekombinačnú reakciu a zlepšuje oxidáciu vodíku, jej použitie je preto pre získanie presných 

a spoľahlivých výsledkov nevyhnutné. Riešenie problému spočívalo v dvojstupňovom 

zaťažovaní. Po zaťažovaní vzorky v elastickej oblasti nasledovalo paládiovanie výstupného 

povrchu a nakoniec bola vzorka dodatočne zaťažovaná až do plastickej oblasti. Rýchlosť 

dodatočného zaťažovania činila 3,5·10
-4

 s
-1

. Ako náhle začal vplyvom plastickej deformácie 

detekčný prúd klesať, aplikované napätie bolo nastavené na konštantnú hodnotu. Obr. 11 

dokumentuje vplyv elastickej a plastickej deformácie na priebeh detekčného prúdu.  

 

Obr. 11. Zmeny v detekčnom prúde pri prechode z oblasti elastickej do oblasti plastickej 

deformácie pre 2 testované ocele [10]. 

 

Z tvaru permeačných kriviek je zrejmé, že ako náhle aplikované zaťaženie prekročí 

elastickú oblasť, detekčný prúd rapídne klesá. Tento jav je pripisovaný uchycovaniu vodíku 

v novo generovaných dislokáciách. Pri dodatočnom zaťažovaní v plastickej oblasti detekčný 

prúd začne pozvoľna narastať, pričom hodnota prúdu v ustálenom stave je pre ocele TRIP 

omnoho vyššia, než je tomu u vzorky bez dodatočného zaťažovania. Vyššie hodnoty 

detekčného prúdu u vzorky zaťažovanej v plastickej oblasti sú spôsobené presunom atómov 

vodíku pohybujúcimi sa dislokáciami a taktiež deformačne indukovaným rozpadom 

zbytkového austenitu na martenzit. Pri rozpade austenitu dochádza k uvoľňovaniu vodíku  

z γ – fáze, čím sa zvýši množstvo difundujúceho vodíku. 
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 Z uvedeného vyplýva, že plastická deformácia ocelí TRIP prispieva k vodíkovej 

krehkosti nasledujúcimi efektmi:  

a) zvýšením množstva difundujúceho vodíku v dôsledku rozpadu austenitu 

b) generovaním dislokácií, ktoré vystupujú ako vratné pasce 

c) nárastom objemového podielu martenzitu, čo vedie k zníženej lomovej húževnatosti 

2.3.6 Mechanické vlastnosti ocelí TRIP 800 

 Mechanické vlastnosti ocelí TRIP 800 použitých v experimente Sojky a ost. [6]  

sú uvedené v tabuľke 1. Jedná sa o mechanické vlastnosti ocele v stave bez vodíkovania.  

Na zistenie objemového podielu zbytkového austenitu bola použitá RTG analýza. Vyššie 

hodnoty medze pevnosti a medze sklzu vykazované oceľou varianty A, sú pravdepodobne 

spôsobené vyšším obsahom Si a P v porovnaní s variantou B. Kremík i fosfor sú účinnými 

spevňujúcimi prvkami tuhého roztoku. Ťažnosť oboch variant ocele je vysoká, čo je pre ocele 

TRIP charakteristické. Rola zbytkového austenitu v oceliach TRIP, ako bude uvedené nižšie, 

nie je dosiaľ celkom jasná. 

Tab. 1. Mechanické vlastnosti ocele TRIP 800 v stave bez vodíkovania [6]. 

Varianta ocele 
Medza sklzu Re 

      

Medza pevnosti Rm 

      

Ťažnosť 

    

Podiel     

        

A 496 948 27,5 7   2 

B 440 890 29,5 11   2 

 

Na mechanické vlastnosti ocelí TRIP má vplyv mnoho parametrov, ktoré často 

navzájom súvisia a dosiaľ publikované výsledky sa rôznia. Príkladom sú odlišné názory na to, 

akú úlohu zohráva obsah zbytkového austenitu. Autori práce [11] spájajú dosahovanú úroveň 

medze sklzu i medze pevnosti s objemovým podielom zbytkového austenitu. Pričom tvrdia,  

že čím je objemový podiel zbytkového austenitu v oceli TRIP vyšší, tým vyššie  hodnoty 

medze sklzu a medze pevnosti daná oceľ vykazuje. Naopak autori práce [12] predpokladajú 

určitú medznú hodnotu obsahu zbytkového austenitu, nad ktorou sa pevnosť ocele nielenže 

nezvyšuje, ale dokonca klesá. Názory odborníkov sa rozchádzajú i pri ostatných zložkách 

mikroštruktúry ocele TRIP. Kým štúdie Matsumuru a ost. [9] odhaľujú, že v záujme získania 

excelentnej kombinácie pevnosti v ťahu a ťažnosti, by mal v mikroštruktúre prevažovať ferit, 

podľa Sakumu a ost.  [13] by mal byť dominantnou zložkou bainit.  
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2.3.7 Vplyv vodíkovej krehkosti na lomové charakteristiky ocelí TRIP 800 

V rámci spomínaného experimentu Sojky a ost. [6] bola vykonaná detailná analýza 

lomových plôch vzoriek podrobených ťahovej skúške. Predmetom analýzy boli nielen vzorky 

vodíkované pred ťahovou skúškou, ale i vzorky bez vodíkovania. Lom vzoriek  

bez vodíkovania, u oboch variant oceli, zodpovedal tvárnemu lomu s charakteristickou 

jamkovou morfológiou. Keďže lomová plocha vodíkovanej vzorky bola tvorená zmesou 

transgranulárneho tvárneho a transgranulárneho štepného porušenia (obr. 12a), ukázalo sa, 

že vodíková krehkosť sa prejavila zmenou mikromechanizmu lomu.  Jednalo sa o vzorku 

z ocele varianty A vodíkovanej pri prúdovej hustote 15 mA·cm
-2

 a bez prítomnosti promotéra 

absorpcie vodíku. Pri použití vyššej prúdovej hustoty (30 mA·cm
-2
), prípadne pridaní 

promotéra, prevažovalo transgranulárne štepné porušenie (obr. 12b) a na lomových plochách 

boli pozorované taktiež malé sekundárne trhliny. 

 

Obr. 12. a) Lomová plocha ocele varianty A (15 mA·cm
-2

) – zmes trangranulárneho 

tvárneho a transgranulárneho štepného lomu. b) Lomová plocha ocele varianty B 

(30 mA·cm
-2

) – trangranulárny štepný lom so sekundárnymi trhlinami [6]. 

 

Špeciálny druh defektov vyvolaných vodíkom sú tzv. rybie oči, ktoré zodpovedajú 

kvázi štepnému lomu a  iniciujú na nekovových inklúziách. Pri fraktografickej analýze 

v rámci experimentu Sojky a ost. [6] lomová plocha obsahovala len malý počet týchto 

defektov (obr. 13). V strede rybieho oka boli identifikované inklúzie predĺženého tvaru bohaté 

na kremík alebo globulárne komplexné oxidy vápniku, mangánu a kremíku. 

a) b) 
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Obr. 13. a) Rybie oko na lomovej ploche ocele varianty A ( 30 mA·cm
-2

). b)  Rybie oko na 

lomovej ploche ocele varianty B ( 30 mA·cm
-2

)
 
[6]. 

 

Výnimočne sa na lomových plochách vzoriek vodíkovaných v prítomnosti promotéra 

absorpcie vodíku objavili veľké trhliny (obr.14). Je však vysoko pravdepodobné,  

že tieto trhliny boli vo vzorke prítomné už pred vykonaním ťahovej skúšky, teda  

pred aplikáciou mechanického zaťažovania, ako následok degradačného pôsobenia vodíku. 

Trhliny predstavujú nevratnú vodíkovú krehkosť, keďže v oceli ostávajú i po ukončení 

vodíkovania. Túto teóriu potvrdila i dodatočná skúška odolnosti voči vodíkovému praskaniu 

(HIC – Hydrogen induced cracking), ktorá v oboch variantoch ocele odhalila veľmi jemné 

vlasové trhliny (obr. 15a) i stupňovité trhliny, ktoré vznikli spojením viacerých priľahlých 

trhlín do jednej  (obr. 15b). Nekovové inklúzie, na ktorých iniciovali vlasové trhliny, boli 

identifikované ako oxidy kremíku. 

 

Obr. 14. Veľká trhlina na lomovej ploche ocele TRIP varianty A (15 mAcm
-2

 , As2O3) [6]. 

 

a) b) 
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Obr. 15. a) jemné vlasové trhliny v oceli TRIP 800 varianty A po skúške HIC. b) stupňovité 

trhliny v oceli TRIP 800 varianty B po skúške HIC ( svetelný mikroskop, leptanie 

v nitale) [6]. 

2.3.8 Odolnosť ocelí TRIP 800 voči vodíkovej krehkosti  

Jedným z hlavných faktorov podmieňujúcich náchylnosť ocelí TRIP voči vodíkovej 

krehkosti je ich vysoká pevnosť. S rastúcou pevnosťou ocelí stúpa ich náchylnosť  

na vodíkové krehnutie. Podľa [14] je riziko vodíkovej krehkosti u  ocelí s medzou pevnosti 

prevyšujúcou 700 MPa pomerne vysoké, pričom najmenšiu odolnosť vykazujú ocele 

s medzou pevnosti vyššou než 1000 MPa. Z uvedeného vyplýva, že u ocelí TRIP 800 

degradácia pôsobením vodíku predstavuje reálnu hrozbu. 

Zo samotnej podstaty ocelí TRIP vyplýva nezanedbateľný podiel zbytkového austenitu 

v mikroštruktúre. Austenit je vzhľadom na vysokú rozpustnosť vodíku v mriežke fcc schopný 

absorbovať pomerne veľké množstvo vodíku. Preto je možné na zbytkový austenit nazerať 

ako na tzv. prospešnú nevratnú vodíkovú pascu a fázu najviac odolnú voči vodíkovej 

krehkosti spomedzi všetkých štruktúrnych zložiek ocelí TRIP [6]. Behom elektrolytického 

vodíkovania vzoriek z ocelí TRIP  je preto vodík prednostne uchycovaný v austenite, čo vedie 

k zníženiu koncentrácie vodíku vo ferite a bainite. Ako dôsledok sa zvýši koncentračný 

gradient vodíku (za predpokladu konštantnej koncentrácie vodíku na povrchu vzorky) 

a difúzny tok vodíku [6]. Keďže existuje rovnováha  medzi koncentráciou difundujúceho 

vodíku  a vodíku uchyteného vo vratných pascách, so zvýšenou koncentráciou difundujúceho 

vodíku sa zvýši i koncentrácia vodíku v pascách [15]. Je však dôležité uvedomiť si, že efekt 

austenitu ako tzv. prospešnej vodíkovej pasce sa stráca, len čo dôjde k deformačne 

indukovanej martenzitickej premene. Vzniknutý martenzit totiž preberá vysoký podiel vodíku 

materského austenitu, čo vedie k jeho významnému vodíkovému skrehnutiu. 
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Za náchylnosťou ocelí TRIP na vodíkové skrehávanie stoja taktiež nekovové vmestky, 

ktoré predstavujú miesta pre prednostnú iniciáciu vodíkovej krehkosti. To ako veľmi sú 

vmestky nebezpečné, závisí hlavne na type vmestkov, ich tvare, veľkosti, množstve a spôsobu 

rozloženia v matrici [1]. 

Odolnosť voči vodíkovej krehkosti závisí i od tvaru a rozmerov útvarov zbytkového 

ausenitu. Ich veľkosť by nemala prevyšovať 1    a pomer dĺžky a priemeru  by mal byť 

väčší než 5 [6]. Ako preukázal experiment Sojky a ost. [6], v skutočnosti je odolnosť ocelí 

TRIP 800 voči vodíkovej krehkosti pri vysokých obsahoch vodíku nízka a to práve  

kvôli veľkým časticiam zbytkového austenitu a ich nedokonalému tvaru (väčšina častíc 

nesplnila podmienku minimálneho pomeru dĺžky a priemeru). Nevhodné rozmery 

austenitických zŕn výrazne znižujú účinnosť zbytkového austenitu ako tzv. prospešnej 

vodíkovej pasce. 
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3.  EXPERIMENTÁLNA ČÁSŤ 

3.1 Príprava materiálu 

 TRIP 800 C-Mn-Si-P je oceľ so zvýšeným obsahom fosforu. Chemické zloženie 

študovanej ocele je uvedené v tab. 2. 

Tab. 2. Chemické zloženie ocele TRIP 800 C-Mn-Si-P (v hm. %). 

C Mn Si P S Cr Ni Cu V Al Nb 

0,20 1,50 1,5 0,050 0,005 0,16 0,15 0,06 0,02 0,006 0,02 

 

Oceľový ingot s hmotnosťou 150 kg bol odliaty z laboratórnej tavby a následne 

valcovaním za tepla spracovaný na bramy. Z brám bol valcovaním za tepla vyrobený plech 

o hrúbke 3 mm a valcovaním za studena bol stenčený na hrúbku 1,5 mm. Nasledovalo 

štandardné tepelné spracovanie pozostávajúce z dvojstupňového žíhania. Interkritickému 

žíhaniu predchádzal ohrev materiálu na teplotu 810 ºC a doba výdrže na tejto teplote činila  

4 minúty. Po rýchlom ochladení na teplotu 410 ºC, ktorá zodpovedá oblasti teplôt bainitickej 

transformácie,  bol plech žíhaný po dobu 5 minút. Ochladenie plechu na izbovú teplotu 

prebehlo na vzduchu.  

Časť tepelne spracovaných plechov bola podrobená 5 % a 10 % plastickej deformácii, 

čo viedlo k uplatneniu TRIP efektu, a teda deformačne indukovanej premene zbytkového 

austenitu na martenzit. Pokles objemového podielu zbytkového austenitu γret v štruktúre so 

zvyšujúcim sa stupňom deformácie je zaznamenaný v tab. 3. K určeniu obsahu zbytkového 

austenitu bola použitá RTG difrakčná analýza za použitia kobaltového žiarenia Kα  

( λ = 0,17902 nm
 
). Zámerná modifikácia mikroštruktúry ocele TRIP umožnila študovanie 

vplyvu množstva zbytkového austenitu na mechanické vlastnosti a difúzne charakteristiky 

vodíku v oceli TRIP 800.  

Z plechu v pôvodnom stave i z plechov deformovaných boli pripravené skúšobné 

telesá pre ťahovú skúšku o dĺžke L = 100 mm, šírke b = 10 mm  a hrúbke a = 1,5 mm. Zmena 

dosahovaných hodnôt mechanických charakteristík v závislosti na obsahu zbytkového 

austenitu je zrejmá z tab. 3. Obsah zbytkového austenitu poklesol z hodnoty 14,9 % 

v nedeformovanom stave na hodnotu 7,1 % pre stav po 10 % deformácii. Množstvo 

zbytkového austenitu v deformovaných vzorkách prevyšuje hodnoty pre deformované vzorky 

z ocele TRIP 800 typu C-Mn-Si skúmané Sojkom a ost. [16], čo jasne potvrdzuje vplyv 

fosforu na zvyšovanie stability zbytkového austenitu. Prítomnosť martenzitu v štruktúre 
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viedla k zvýšeniu pevnostnej úrovne ocele, no naopak k poklesu plasticity vyjadrenej 

ťažnosťou.  

 

Tab. 3. Mechanické vlastnosti ocele TRIP 800 C-Mn-Si-P v pôvodnom stave a v stave po 

5 % a 10% deformácií. 

Stav 
Podiel  γzb 

[ % ] 

Rp0,2 

[ MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2/Rm A25 

[%] 

Bez deformácie 14,9 ± 2,0 401 925 0,43 27,2 

5 % deformácia 11,3 ± 2,0 764 968 0,79 22,4 

10 % deformácia 7,1 ± 2,0 965 1066 0,91 17,4 

 

Pre hodnotenie mikroštruktúry boli z jednotlivých plechov odobrané vzorky, ktoré boli 

pri teplote 180 ºC a tlaku približne 20 kN zalisované do bakelitu. Nasledovalo brúsenie 

vzoriek na SiC brúsnych papieroch s odstupňovanou zrnitosťou a leštenie s prídavkom 

diamantovej suspenzie. Vzorky boli leptané v nitale (roztok 4 % HNO3 v ethanole). 

Mikroštruktúra ocelí TRIP 800 bola hodnotená pomocou svetelného mikroskopu  

Olympus IX 70 (obr. 16a, 17a, 18a) a taktiež pomocou riadkovacieho elektrónového 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV pri zobrazení v sekundárnych elektrónoch (obr. 16b, 17b, 

18b).  

Jemnozrnná mikroštruktúra ocele TRIP 800 bola v počiatočnom stave i v stave  

po deformácii tvorená prevažne proeutektoidným feritom a bainitom. V niektorých miestach 

mikroštruktúry  sa dal predpokladať výskyt malých častíc martenzitu, a to i v stave  

bez deformácie (červená šípka na obr. 16b). Častice zbytkového austenitu nie je možné 

rozoznať pomocou svetelnej mikroskopie a nepodarilo sa ich zachytiť ani riadkovacím 

elektrónovým mikroskopom.  
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Obr. 16. Mikroštruktúra ocele TRIP 800 v stave bez deformácie a) LM b) SEM. 

 

   

Obr. 17. Mikroštruktúra ocele TRIP 800 v stave po 5 % deformácií a) LM b) SEM. 

 

   

Obr. 18. Mikroštruktúra ocele TRIP 800 v stave po 10 % deformácií a) LM b) SEM. 

 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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3.2 Skúška elektrochemickej permeácie vodíku 

Z 1,5 mm hrubého plechu vyrobeného zo skúmanej ocele TRIP 800 C-Mn-Si-P boli 

elektroiskrovo vyrezané ploché disky o priemere 20 mm. Disky boli brúsením na brusných 

papieroch s odstupňovanou zrnitosťou až do 1200 stenčené na konečnú hrúbku približne  

0,5 mm. Pred samotnou skúškou elektrochemickej permeácie vodíku bol výstupný povrch 

vzorky pokrytý tenkou vrstvou paládia, ktorá účinne potláča rekombinačnú reakciu  

na výstupnom povrchu (viz kap. 2.2.3.1). Paládiovaniu predchádzalo odmastenie povrchu 

vzorky vo vodnom roztoku HCl (1:1). Po opláchnutí vzorky v destilovanej vode bol výstupný 

povrch elektrolyticky paládiovaný v roztoku PdCl2 v koncentrovanom NH4OH, pričom 

vzorka bola zapojená ako katóda a poplatinovaná wolframová sieťka ako anóda. Doba 

paládiovania činila 90 s a prúdová hustota bola rovná 2 mA·cm
-2
, čoz odpovedalo prúdu  

7 mA. Po celú dobu paládiovania bol vstupný povrch vzorky chránený izolačnou páskou. 

Hlavnú časť skúšobnej aparatúry (obr. 19) tvorila dvojitá sklenená cela. Prepážka 

medzi vstupnou a výstupnou celou pozostávala zo skúmanej ocele vo forme tenkého disku 

umiestneného v plastovom držiaku tak, aby bol výstupný povrch vzorky v kontakte 

s výstupnou celou. Dve časti plastového držiaku boli k sebe tesne pripevnené, aby po naplnení 

vstupnej a výstupnej cely elektrolytom nedochádzalo k ich vzájomnému mieseniu.  

Skúška elektrochemickej permeácie vodíku začala naplnením výstupnej cely  

0,1 M NaOH, ktorým prebublával argón. Vo výstupnej cele bol meraný korózny potenciál  

za použitia nasýtenej sulfátovej elektródy ako referenčnej elektródy a platinového drôtu  

ako pomocnej elektródy. Výstupný povrch vzorky, ktorá bola do elektrického obvodu 

zapojená ako pracovná elektróda, bol anodicky polarizovaný na hodnotu približne o 150 mV 

vyššiu, než zodpovedalo hodnote korózneho potenciálu nameraného vo výstupnej cele. 

V ďalšej časti experimentu bola zaznamenávaná prúdová hustota vo výstupnej cele pomocou 

potenciostatu VOLTALAB 40. Vzhľadom na veľkosť vodíkovanej plochy vzorky, ktorá 

činila 1 cm
2
, namerané hodnoty detekčného prúdu zodpovedali priamo prúdovej hustote.   

Po ustálení výstupného (zbytkového) prúdu na hodnotu menšiu než 0,5 µA bola 

vstupná cela zaplnená roztokom 0,05 M H2SO4 pri anodickej polarizácii vstupného povrchu. 

Cieľom tzv. anodického rozpúšťania je odstránenie eventuálne vzniknutej pasivačnej vrstvy 

na vstupnom povrchu, ktorá by bránila absorpcii atómov vodíku. Po uplynutí približne  

5 minút bola prevedená výmena elektrolytu vo vstupnej cele, do ktorého mohli v dôsledku 

anodického rozpúšťania prejsť ionty železa. Nasledovala katodická polarizácia vstupného 

povrch a dvojfázové vodíkovanie vzorky, pričom v druhej fáze vodíkovania, bola hodnota 
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prúdovej hustoty zvýšená. Po ukončení vodíkovania sa pokračovalo v zaznamenávaní  

závislosti detekčného  prúdu Id na čase t. Aparatúra použitá pri skúške elektrochemickej 

permeácie vodíku je znázornená na obr. 19. 

 

 

Obr. 19. Aparatúra skúšky elektrochemickej permeácie vodíku [17]. 

 

3.3 Výpočet koeficientu difúzie a podpovrchovej koncentrácie vodíku 

Permeačné krivky závislosti       (graf 2 až 4) získané zo skúšky elektrochemickej 

permeácie vodíku boli použité pre výpočet koeficientu difúzie vodíku v oceli TRIP 800 

a podpovrchovej koncentrácie vodíku. Pre stanovenie koeficientov difúzie vodíku bola 

zvolená metóda „time lag“ (viz kap. 2.2.2). Koeficienty difúzie vodíku boli počítané z oboch 

tranzitných častí permeračnej krivky prislúchajúcich dvojstupňovému vodíkovaniu (graf 1) 

i zo zostupnej časti, ktorá bola zaznamenaná po ukončení vodíkovania. Celkom boli teda pre 

každú vzorku ocele TRIP 800 stanovené 3 hodnoty koeficientu difúzie vodíku ( tab. 4 až 6). 
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V prípade vzorky ocele TRIP 800 v stave bez deformácie, hrúbky L = 0,0503 cm bolo 

1. vodíkovanie zahájené v čase 32 min a 27 (1947 s)  pri prúdovej hustote 25 mA·cm
-2

. 

K zvýšeniu prúdovej hustoty došlo v čase 2 h 17 min a 19 s, a to na hodnotu 63 mA·cm
-2

. 

Vodíkovanie bolo ukončené v čase 2 hod 47 min a 27 s. Príklad výpočtu koeficientu difúzie 

vodíku v oceli TRIP 800  podľa rovnice (14) zo vzostupnej časti permeačnej krivky 

zodpovedajúcej 1. vodíkovaniu je uvedený nižšie. Uvedený vzťah pracuje s časom tL, kedy 

detekčný prúd dosiahne 63 % I0,63 z detekčného prúdu v ustálenom stave I . 

  
  

    
                                                                                                                                        

tx = 76, 9 min = 4614 s 

tL = 4614 – 1947 = 2667 s 

  
       

      
                   

 

Graf 1. Detail prvej fáze vodíkovania s naznačením výpočtu koeficientu difúzie vodíku 

podľa metódy „time lag“. 

Analogicky sa postupovalo pri výpočte difúzneho koeficientu vodíku z tranzitnej časti 

permeačnej krivky zaznamenanej behom druhej fázy vodíkovania a zo zostupnej časti 

získanej pri ukončení vodíkovania. Vypočítané hodnoty koeficientov difúzie vodíku pre 

jednotlivé vzorky ocele TRIP 800 sú zhrnuté v tab. 4 až 6. 
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Podpovrchová koncentrácia vodíku bola vypočítaná dosadením do rovnice (15). 

Prúdová hustota v ustálenom stave i  bola odčítaná z príslušného grafu permeačnej krivky. 

Príklad výpočtu pre prvú fázu vodíkovania ocele TRIP 800 bez deformácie je uvedený nižšie:  

   
  

    

   
                                                                                                                                                

i  = 55,20·10
-2

 - 0,65·10
-2

 = 54,55·10
-2 

A·m-2 

L = 5,03·10
-4

 m 

D = 1,58 ·10
-11

 m
2·s-1

 

F = 96 485 C·mol
-1 

   
  

                    

                
                 

Obdobným spôsobom bola vypočítaná podpovrchová koncentrácie vodíku v druhej 

fáze vodíkovania. Zo zostupnej časti permečnej krivky sa podpovrchová koncentrácia 

nepočítala. Vypočítané hodnoty koncentrácie vodíku sú uvedené v tab. 4 až 6. 

 

Graf 2. Permeačná krivka vzorky z ocele TRIP 800 v stave bez deformácie.  
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Tab. 4. Difúzne koeficienty vodíku a podpovrchové koncentrácie vodíku v oceli TRIP 800 

bez deformácie. 

Bez deformácie 
  

           

   
   

            

   
   

         

1. vodíkovanie 1,58·10
-7

 180,0 22,9 

2. vodíkovanie 8,69·10
-7

 188,7 24 

Ukončenie vodíkovania 4,05·10
-7

 - - 

 

 

Graf 3. Permeačná krivka vzorky z ocele TRIP 800 v stave po 5 % deformácii. 

 

Tab. 5. Difúzne koeficienty vodíku a podpovrchové koncentrácie vodíku v oceli TRIP 800 

v stave po 5 % deformácii. 

5% deformácia 
  

           

   
   

            

   
   

         

1. vodíkovanie 1,84·10
-7 

276,1 35,1 

2. vodíkovanie 10,2·10
-7

 289,3 36,8 

Ukončenie vodíkovania 5,45·10
-7

 - - 
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Graf 4. Permeačná krivka vzorky z ocele TRIP 800 v stave po 10 % deformácii. 

Tab. 6. Difúzne koeficienty vodíku a podpovrchové koncentrácie vodíku v oceli TRIP 800 

v stave po 10 % deformácii. 

10% deformácia 
  

           

   
   

            

   
   

         

1. vodíkovanie 1,63·10
-7

 237,7 30,2 

2. vodíkovanie 9,03·10
-7

 250,5 31,8 

Ukončenie vodíkovania 5,08·10
-7

 - - 

 

Vo všetkých 3 prípadoch boli najnižšie hodnoty difúzneho koeficientu vodíku v oceli 

TRIP 800 namerané v prvej fáze vodíkovania, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou 

spôsobené uchycovaním vodíku vo vratných i nevratných vodíkových pascách, a teda 

vypočítaný koeficient môže byť považovaný za zdanlivý. Toto zistenie korešponduje 

s experimentom vykonaným Zakroczymskym [5] (viz kap. 2.2.3.2). Naopak najvyššie 

hodnoty difúzneho koeficientu vodíku boli zaznamenané behom druhej fázy vodíkovania,  

a to opäť vo všetkých 3 prípadoch. Koeficienty difúzie vodíku získané pre nedeformovanú 

vzorku mierne prevyšovali hodnoty obdŕžané pre oceľ TRIP 800 typu C-Mn-Si-P 

v experimente Sojku a ost. [17] (9,5·10
-8

 až 5,6·10
-7

 cm
2·s-1

). Obdobne v prípade hodnôt pre 

oceľ TRIP 800 typu C-Mn-Si získaných v experimente Ly [18] (1,3·10
-7

 až 6,9·10
-7 

cm
2
·s

-1
). 

U vzoriek v deformovanom stave vypočítané koeficienty difúzie vodíku nadobúdali vyššie 

hodnoty oproti stavu nedeformovanému.  
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4. ZÁVER 

Experimentálna časť bakalárskej práce bola venovaná stanoveniu koeficientu difúzie 

vodíku a podpovrchovej koncentrácie vodíku v oceli TRIP 800 typu C-Mn-Si-P,  

a to v nedeformovanom stave, v stave po 5 % a 10 % plastickej deformácii. Ako metóda 

merania bola zvolená skúška elektrochemickej permeácie vodíku vyvinutá Devanathanom 

a Stachurskim, doplnená o proces anodického rozpúšťania a dvojstupňového vodíkovania, 

v záujme zvýšenia presnosti získaných výsledkov. Difúzne koeficienty vodíku boli získané 

výpočtom podľa metódy „time lag“.   

 

Na základe prevedeného experimentu možno konštatovať: 

 Plastická deformácia ocele TRIP 800 so zvýšeným obsahom fosforu sa prejavila 

značným nárastom medze sklzu a medze pevnosti, pričom ťažnosť ocele klesla len 

nepatrne. Plastická deformácie viedla k zníženiu obsahu zbytkového austenitu 

 Získané koeficienty difúzie vodíku dosahovali hodnoty v rozmedzí 1,58·10
-7

 až 

10,2·10
-7

 cm
2·s-1

. 

 Najnižšie hodnoty difúznych koeficientov v oceli TRIP 800 boli získané pre 1. fázu 

vodíkovania, čo odráža uchycovanie vodíku vo vratných i nevratných vodíkových 

pascách behom jeho permeácie vzorkou.  

 Takmer o radu vyššie hodnoty koeficientov difúzie vodíku boli zaznamenané v 2. fáze 

vodíkovania, čo súvisí so zaplnením prevažnej časti vodíkových pascí behom 1. fázy 

vodíkovania.  

 Koeficienty difúzie vodíku vypočítané pre deformované vzorky boli vyššie než 

pre vzorku nedeformovanú. Za jednu z pravdepodobných príčin tohto javu možno 

považovať zvýšenie koncentrácie difundujúceho vodíku jeho uvoľnením z γ-fáze  

pri transformácii zbytkového austenitu na deformačne indukovaný martenzit. Ďalšou 

možnou príčinou je zmenšenie plochy rozhrania medzi zbytkovým austenitom 

a matricou, ktorá predstavuje jednu z najfrekventovanejších nevratných vodíkových 

pascí v oceliach TRIP.  

 Z výsledkov experimentu sú zrejmé vysoké hodnoty podpovrchovej koncentrácie 

vodíku (24 až 36,8 hm ppm). Vysokú koncentráciu vodíku je teda možno očakávať 

i v okolí vratných vodíkových pascí, z čoho vyplýva náchylnosť ocelí TRIP 

k vodíkovej krehkosti, i napriek zvýšenému obsahu zbytkového austenitu.  

 



Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava 

 

37 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] SOJKA, J. Odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti. Vyd. 1. Ostrava: VŠB - TUO, 2007, 

108 s. ISBN 978-80-248-1648-7. 

 

[2] CHENG, Y.F. Analysis of electrochemical hydrogen permeation through X-65 pipeline 

steel and its implications on pipeline stress corrosion cracking. International Journal  

of Hydrogen Energy. 2007, vol. 32, s. 1269-1276. 

 

[3] MANOLATOS, P., M. JEROME a J. GALLAND. Electrochimica Acta. 1995, vol. 40, 

s. 897. 

 

[4]  SOJKA, J. Odolnost konstrukčních ocelí vuči agresivnímu pôsobení prostředí 

obsahujících sirovodík. Habilitační práce, VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 125. 

 

[5]  ZAKROCZYMSKI, T. Adaptation of the electrochemical permeation technique  

for studying entry, transport and trapping of hydrogen in metals. Electrochimica Acta. 

2006, vol. 51, s. 2261-2266. 

 

[6] SOJKA, J. et al. Effect of hydrogen on the properties and fracture characteristics  

of TRIP 800 steels. Corrosion Science. 2011, vol. 53, s. 2575-2581. 

 

[7] DE, COOMAN, B. C. Structure-properties relationship in TRIP steels containing 

carbide-free bainite. Current Opinion in Solid State and Material Science. 2004, vol. 8, 

s. 285-303. 

 

[8] MAZANCOVÁ, E. Technické materiály I. – Kovové materiály [online]. [cit. 2015-05-

08]. Dostupné z: 

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TM1/Technicke%20materialy%20I.pdf 

 

[9] MATSUMURA O., Y. SAKUMA a H. TAKECHI. TRIP and its kinetic aspect  

in austempered 0,4C-1,55Si-0,8Mn steel. Scripta Metallurgica. 1987, vol. 21, s. 1301-

1306. 

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TM1/Technicke%20materialy%20I.pdf


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava 

 

38 

 

[10] KIM, S. J. et al. Electrochemical hydrogen permeation measurement through TRIP steel 

under loading condition of phase transition. Electrochemistry Communications. 2012, 

vol. 24, s. 112-115. 

 

[11] ZRNÍK, J., O. MURANSKÝ, O. STEJSKAL, P. LUKÁŠ a P. HORNAK. Effect  

of processing conditions on structure development and mechanical response of Si – Mn 

TRIP steel, Materials Science and Engineering. 2008, s. 71-75. 

 

[12] TJAHJANTO, D.D., A.S.J. SUIKER, S. TURTELTAUB, P.E.J. RIVERA, DIAZ  

del CASTILLO a S. van der ZWAAG, Micromechanical prediction of TRIP steel 

behavior as a function of microstructural parameters, Computational Materials Science. 

2007,vol. 41, s. 107–116. 

 

[13] SAKUMA Y., A. ITAMI, O. KAWANO, N. KIMURA, S. HIWATASHI a K. 

SAKATA, New generation high-strength sheet steel utilizing transformation-induced 

plasticity (TRIP) effect, Nippon Steel Technical Report, Japan, 1995, vol 64, s. 20. 

 

[14] TIMMINS, P.F. Solutions to Hydrogen Attack in Steels. ASM Int., Metals Park, 

OH, USA, 1997, s. 315. 

 

[15] HIRTH, J.H. Effect of hydrogen on the properties of iron and steels, Metallurg. 

Trans.1980, s. 861–890. 

 

[16] SOJKA J., SOZAŃSKA M., VÁŇOVÁ P., VODÁREK V., FILUŠ F.: Hydrogen 

Diffusion Characteristics in the TRIP 800 C-Mn-Si Steel, Solid State Phenomena, 2015, 

vol. 227, s. 259-262. 

 

[17] SOJKA, J., P. ŠTĚPÁN a P. VÁŇOVÁ. Diffusion characteristics of hydrogen  

in the TRIP 800 C-Mn-Si-P steel. Metal. 2013. 

 

[18] LY, C. et al. Cathodic hydrogenation of very high strength steels – influence of arsenic 

as a hydrogenation promoter. In : Effects of Hydrogen on Materials, Eds. B. Somerday, 

P. Sofronis, R. Jones, ASM International, 2009, s. 300-307. 

 


