
 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 

 

Abstrakt: 

Cílem práce je stanovit náchylnost duplexních ocelí typu 22/5 k vodíkové křehkosti. 

V práci je hodnocena náchylnost k vodíkové křehkosti pomocí tahových zkoušek při normální 

a pomalé rychlosti zatěžování. Hlavním cílem je stanovení mechanických vlastností duplexní 

(feriticko-austenitické) oceli, indexu vodíkového zkřehnutí, který poskytuje informace o 

vodíkové křehkosti materiálu, a posouzení lomových ploch navodíkovaných vzorků při 

různých režimech vodíkování. 
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Abstract: 

Main objective is to establish predisposition of duplex steels of type 22/5 to hydrogen 

embrittlement. The work is to evaluate predisposition to hydrogen embrittlement by tensile 

test in the normal and slow loading speed. The main objective is to determine the mechanical 

properties of duplex (ferritic-austenitic) steel, index of hydrogen embrittlement, which 

provides information on hydrogen embrittlement of the material, and assessment of the 

fracture surfaces of samples the various schemes of hydrogen electrolytic saturation. 
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1. Úvod 

Vodíková křehkost je stále velice závažný problém působení vodíku na kovové díly. Už 

před více než sto lety se objevily problémy spojené s výskytem vodíku v ocelích a do dnešní 

doby se tomuto tématu věnuje zvýšená pozornost. Je to dáno především tím, že se zvyšují 

požadavky na dosažení vyšší pevnosti ocelí a je potřeba zajistit spolehlivost strojních dílů a 

konstrukcí. 

Vodíkovou křehkost způsobují atomy vodíku, které difundují do povrchu kovů či slitin. 

Převýší-li obsah vodíku hranici rozpustnosti ve slitině, dochází k hromadění v určitých 

místech (např. rozhraní mezi dvěma fázemi, v pórech apod.). Při vnějším namáhání tato místa 

mohou iniciovat vznik trhlin. K vodíkové křehkosti přispívá přítomnost některých látek 

v prostředí, zejména vody, vodní vlhkosti, vodní páry. 

Navodíkování se může projevit i vznikem zbržděných lomů, ke kterým dochází po 

zatížení při napětí nižším než mez kluzu. Vodíkové ionty se zachycují v tzv. vodíkových 

pastech (vakance, mikropóry), kde rekombinují na molekulární vodík. Na lomových plochách 

se pak vyskytují světlé útvary připomínající rybí oka [1].  

Problémy s působením vodíku na kovové části není ani dnes zcela vysvětlen. Na toto 

téma je zpracováno hodně prací, ale neexistuje přesné vysvětlení, jakým způsobem vyvolává 

vodík degradaci materiálů. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1. Vodík v oceli 

Vodík, který je nejmenším prvkem, ve spoustě materiálů vyvolává degradaci a to 

i v případě, že je přítomen ve velmi malém množství. 

Přítomnost zvýšeného obsahu vodíku v ocelích může vyvolat změny vlastností 

materiálů. Mezi tyto vlastnosti patří např. fyzikální vlastnosti, magnetické vlastnosti, 

elektrický odpor aj.. Nejnebezpečnějším projevem vodíku je vznik trhlin, které se podílí na 

celkové destrukci materiálu, konstrukcí, tlakových nádob. Vodík snižuje tvárnost, pevnost a 

vrubovou houževnatost a zvyšuje tvrdost kovů. 

Mechanizmy, které vedou k degradaci vlastností ocelí, se nazývají vodíková koroze a 

vodíková křehkost. Jsou to nejzávaznější důsledky působení vodíku na kovové konstrukce. 

Vliv vodíkové křehkosti a koroze se projevují v takových místech, kde se vyskytuje místní 

namáhání. Procesy probíhají uvnitř materiálů, proto není možné pozorovat v počáteční fázi 

jakékoliv účinky a tento jev se projevuje jako velice nebezpečný. Je to způsobeno difúzi 

vodíku materiálem. Vodík zůstává uvězněn na čele trhlin, shlukuje se v dutinách a dochází 

k růstu trhlin. 

 

Vodíková křehkost bývá rozdělena podle nejrůznějších kritérií. Jedno 

z nejpoužívanějších je založeno na tom, ve které etapě se vodík dostává do oceli. Můžeme 

rozlišit 3 etapy: 

První etapa – tj výroba oceli včetně jejího tepelného zpracování. Množství vodíku 

vneseného do materiálu, závisí např. na surovinách použitých při výrobě, na způsobu vedení 

ocelářského procesu, na režimech provedených tepelných zpracování, pecních atmosférách 

atd.. Defekty, které vznikají v této etapě, jsou např. vločky, trhliny ve vycezeninách aj.  

Druhá etapa představuje možnost zvýšit obsah vodíku v oceli v průběhu 

technologických operací, které jsou nutné ke zhotovení konečných výrobků. Zde patří moření 

a galvanické pokovování. Mohou zde vznikat trhliny za studena, zbrzděné lomy. 

Třetí etapa je provoz konstrukcí a zařízení. Ty jsou vystavovány působení prostředí, 

které může působit jako zdroj vodíku. Tato etapa je nejdůležitější a nejnebezpečnější. Patří 

zde např. oblast chemického průmyslu – z toho zařízení pro syntézu čpavku, pro výrobu 

kyseliny fluorovodíkové aj. [2]. 
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2.1.1. Difúze vodíku v oceli 

Vodík rozpuštěný v oceli se vyskytuje v intersticiálních polohách krystalové mřížky. 

Difúze odpovídá klasickým zákonitostem intersticiální difúze a můžeme na ni aplikovat 

Fickovy zákony. Difúze vodíku je snadnější v kubické prostorově centrované mřížce železa α 

než v plošně centrované mřížce železa γ. Pohyblivost atomů vodíku v kubické prostorově 

centrované mřížce železa α je vyšší a vodík může difundovat i na vzdálenost několika 

milimetrů. 

Difúze vodíku se řídí Fickovým zákonem: 

 

  

  
    

  

  
 rov. 2.1 

 

Rovnice nám říká, že množství látky, které projde za jednotku času dN/dt plochou S, je 

úměrné difúznímu koeficientu D a koncentračnímu gradientu dc/dx. Difúzní koeficient vodíku 

v Fe je při stejné teplotě vyšší než v mřížce Fe [3]. Teplotní závislost difúzního koeficientu 

se vyjadřuje Arrheniovou rovnicí   

 

D=D0e
-Q/RT

, rov. 2.2 

 

kde D0 = předexponenční konstanta, Q = aktivační energie [J.mol
-1

], R = univerzální 

plynová konstanta [J.mol
-1

.K
-1

], T = teplota [K]. 

Hodnoty koeficientu difúze se značně liší. Pro normální teplotu hodnoty koeficientu 

difúze vodíku činí  D  4·10
-9

 m
2
·s

-1
 pro feritické oceli,  D  2.10

-16
 m

2
.s

-1
 pro austenitické 

oceli [4]. 

 

2.1.2. Pronikání vodíku do ocelí 

 

2.1.2.1. Pronikání vodíku z kapalné fáze 

Pronikání vodíku z kapalné fáze znamená pronikání vodíku do oceli v takových 

prostředích, kde se mohou uplatnit procesy elektrochemické koroze. Může se jednat i o 

plynná prostředí, ve kterých je obsažen určitý podíl vlhkosti. 

První etapou reakce je redukce vodíku a jeho adsorpce na povrchu oceli. Reakci je 

možné zapsat (M = kov): 

H3O
+ 

+ M + eˉ MHads + H2O (pro kyselé prostředí)  rov.2.3a 
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H2O + M + eˉ  MHads + OHˉ (pro zásadité prostředí) rov.2.3b 

Další etapa představuje uvolnění atomů vodíku z povrchu kovu a může proběhnout: 

a) Chemickou desorpcí  

MHads + MHads  H2 + 2M rov. 2.4a 

b) Elektrochemickou desorpcí 

MHads + H3O
+ 

+ eˉ  H2 + H2O + M (kyselé prostředí) rov. 2.4b 

MHads + H2O + eˉ  H2 + OHˉ + M (zásadité prostředí) rov. 2.4c 

 

Průběhy reakcí závisí na různých parametrech, např. vlastnosti prostředí (elektrolytu), 

zejména pH, čistota atd. Dále vlastnosti materiálu, jako stav povrchu i chemické složení oceli 

[5]. 

 

2.1.2.2. Pronikání vodíku z plynné fáze 

Základním předpokladem pro pronikání vodíku do oceli je disociace molekul vodíku na 

povrchu materiálu. Probíhá na základě reakce: 

 

H2  2Hads, rov. 2.5 

 

kde Hads = vodík adsorbovaný na povrchu oceli. 

 

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí může být ovlivněno povrchem oceli, 

složením plynného prostředí i přítomností nečistot. Nečistoty mohou ovlivnit, např. hustotu 

míst, nebo mohou modifikovat vazebnou energii atomů vodíku adsorbovaných na povrchu 

oceli [6]. 

 

2.1.3. Vodíkové pasti  

Vodík v oceli není téměř nikdy vyloučen rovnoměrně. Vodík se zachytává v kovech 

na místech, která se označují jako vodíkové pasti [7]. Vodíkovou past je možno definovat 

z termodynamického i kinetického hlediska. Z termodynamického hlediska je potenciální 

energie vodíku v pastech nižší než v intersticiálních polohách a vodík se v těchto místech 

shromažďuje. Z kinetického hlediska za vodíkovou past považujeme takové místo, kdy 

pravděpodobnost přeskoku atomu vodíku ve směru intersticiální poloha – past je vyšší než 

pravděpodobnost přeskoku v opačném směru [2]. 
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Pasti můžeme podle velikosti dělit na bodové (intersticiální atomy, substituční atomy, 

vakance), čárové (dislokace, trojné body hranic zrn), plošné (hranice zrn, dvojčata) a 

prostorové (póry, trhliny).  

Z hlediska klasifikace pastí je důležitá reversibilita. Reversibilní (vratné) pasti se 

vyznačují nízkou hodnotou vazebné energie pro vodík. Koncentrace vodíku zachyceného ve 

vratné pasti je v rovnováze s koncentrací vodíku, který difunduje v mřížce. Nevratné pasti 

jsou charakteristické vysokou hodnotou vazebné energie pro vodík. Který z pastí bude 

převažovat, závisí na způsobu transportu vodíku v mřížce a na výchozím stavu slitiny [8]. 

 

2.2. Teorie vodíkové křehkosti 

Existuje celá řada teorií pro vysvětlení příčin degradace ocelí působením vodíku 

(podstata vodíkové křehkosti). Nedá se říci, že by existovala jedna univerzální. Každá z teorií 

většinou uspokojivě vysvětluje specifické projevy degradace, ale nelze použít pro jiné 

případy. Vždy je třeba věnovat velkou pozornost charakteristice materiálu i prostředí, ve 

kterém bude materiál pracovat, a zhodnotit podmínky vnějšího zatěžování. To většinou 

povede k nalezení mechanizmu a poté hledat opatření k omezení vodíkové křehkosti. 

Nejznámějšími teoriemi jsou teorie vnitřních pnutí, teorie povrchově aktivních účinků 

vodíku, dekohezní teorie, teorie kritické koncentrace vodíku a teorie založené na interakci 

vodík – plastická deformace [9]. 

 

2.2.1. Teorie vnitřního pnutí 

Tato teorie patří mezi nejstarší teorie vodíkové křehkosti. Poprvé byla prezentována 

Zapffem v roce 1940 [10]. Je založena na tom, že vodík ve formě atomů se shromažďuje 

v určitých místech. To jsou taková místa, kde jsou podmínky k jeho rekombinaci na vodík 

molekulární. Za taková místa považujeme rozhraní nekovových vměstků a kovové matrice, 

dále potom hranice zrn, segregační pásy.  

Vznik molekul vodíku vyvolává vysoká lokalizovaná pnutí, která mohou být tak 

vysoká, že překročí mez kluzu i mez pevnosti materiálu. Pokud překročí i mez pevnosti 

materiálu, potom vznikají trhliny. Tato teorie počítá s difúzí vodíku do určitých míst a někdy 

bývá označována jako difúzní teorie. Uplatňuje se při vysvětlení vzniku trhlin vločkového 

charakteru ve velkých výkovcích, u trhlin v segregačních pásech. Je to základní teorie pro 

popis vodíkem indukovaného praskání v prostředí sulfanu.  
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2.2.2.  Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 

Poprvé byla publikována Petchem v roce 1956. Je založena na tom, že vodíková 

křehkost je vyvolána povrchově aktivním účinkem vodíku. Adsorpce vodíku snižuje 

povrchovou volnou energie kovové soustavy a v důsledku tohoto i sníží lomového napětí ve 

smyslu Griffithova kritéria. Neuvažuje detailní sled elementárních procesů na čele trhliny, 

nerozlišuje spojité i nespojité šíření trhliny za spolupůsobení vodíku a také nevysvětluje, proč 

kyslík nevede ke zkřehnutí.  

Tato teorie není dnes už mnoho uváděna. 

 

2.2.3. Dekohezní teorie vodíkové křehkosti 

Poprvé byla předložena Troianem a dále např. Orianim. Předpokládá, že přítomnost 

rozpuštěného vodíku v oceli vede k poklesu kohezní pevnosti [9]. Dále se počítá s tím, že 

vodík (protože má vysoký parciální molární objem) se koncentruje před čelem existujících 

mikrotrhlin v materiálu. Zde vzhledem k poklesu kohezní pevnosti může dojít k rozvoji 

mikrotrhlin, tento proces se může postupně opakovat. Vodík tím pádem bude difundovat před 

nové čelo trhliny, takže v důsledku snížení kohezní pevnosti v této oblasti opět dojde 

k určitému nárůstu velikosti trhliny atd.  

 

2.2.4. Teorie kritické koncentrace vodíku 

Tuto teorii představil Pressouyre v roce 1982. Rozhodujícím kritériem pro hodnocení 

náchylnosti vůči vodíkovému zkřehnutí je kritická koncentrace vodíku CK. Při překročení této 

hodnoty dochází ke vzniku trhlin. Teorie předpokládá existenci dvou druhů pnutí: pnutí 

vnitřní σR a vnější σA.  

Pokud nepůsobí vodík v materiálu, předpokládá se, že součet vnitřních pnutí ∑  
 

 a 

vnějších pnutí ∑  
  v určitém místě struktury nepřekročí kohezní pevnost materiálu   

 . 

 

  
 

 = ∑  
 

 + ∑  
 

 <   
  rov. 2.6 

 

  
 

 - celkové pnutí v materiálu bez vodíku (MPa) 

Ʃ  
 

 - součet vnitřních pnutí v materiálu bez vodíku (MPa) 

Ʃ  
 

 - součet vnějších pnutí v materiálu bez vodíku (MPa) 

  
 

 - kohezní pevnost materiálu bez vodíku (MPa) 

 



 

9 
 

 Pokud ve struktuře působí vodík, může součet vnitřních a vnějších pnutí překročit 

lokální kohezní pevnost oceli, což může vést k iniciaci trhlin 

 

  
 

 = ∑  
 

 + ∑  
 

 + ( pH2 ) >   
  rov. 2.7 

 

  
 

  - celkové pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa) 

Ʃ  
 

  - součet vnitřních pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa) 

Ʃ  
 

  - součet vnějších pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa) 

( pH2 ) - parciální tlak vodíku (MPa) 

  
 

  - kohezní pevnost materiálu za přítomnosti vodíku (MPa) 

 

CK (kritická koncentrace vodíku) je poté taková lokální koncentrace vodíku CH v určitém 

místě, kde 

 

  
 

 =   
 

  rov. 2.8 

 

Pro snížení rizik vodíkové křehkosti je třeba volit opatření, která vedou ke snížení hodnoty CK 

(materiál snese vyšší lokální koncentraci vodíku) nebo ke snížení hodnoty CH (v materiálu 

nebudou místa s výraznou lokální koncentrací vodíku) [2], [6]. 

 

2.2.5.  Teorie interakce vodík – plastická deformace 

Základní myšlenkou této teorie je existence výrazných interakcí mezi vodíkem a 

dislokacemi. V podstatě byly popsány dva základní mechanizmy působení vodíku: 

1. přítomnost vodíku zvyšuje kritické skluzové napětí, snižuje mobilitu dislokací a vede 

ke snížení plasticity ocelí, 

2. přítomnost vodíku naopak snižuje kritické skluzové napětí, zvyšuje mobilitu 

dislokací a lokálně zvyšuje plasticitu oceli. 

Uvedené mechanizmy vodíkové křehkosti jsou ale v rozporu s touto teorií, protože 

uvádí, že vodík spíše omezuje mobilitu dislokací, což znamená, že snižuje plasticitu ocelí. 

V roce 1951 P. Bastien a P. Azou byli první, kteří přišli s myšlenkou vlivu interakce 

vodíku a dislokací na mechanizmy vodíkové křehkosti [9], [11]. Tito také doplnili teorii 

aerostatického napětí o vliv vodíkových iontů, které se soustřeďují v okolí dislokací. Jejich 

vazba je dána interakční energií a polem napětí dislokace. 
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První ucelenou práci zabývající se tím, že vodík zvyšuje mobilitu dislokací, předložil 

D. C. Beachem v roce 1972. Svou práci doložil pomocí zkoušek lomové mechaniky – 

krutových zkoušek. Vodík rozpuštěný před čelem existujících trhlin může usnadnit jakýkoli 

deformační proces, který mikrostruktura materiálu umožňuje. K deformaci dochází 

v mikroskopickém měřítku, může být detekována pouze pomocí transmisní elektronové 

mikroskopie. Předpokládal, že vznik výrazně křehkých lomů za přítomnosti vodíku při 

nízkých hodnotách napětí je důsledek vysoké, silně lokalizované deformace před čelem 

existujících trhlin i v případě interkrystalického porušení. Uvádí doslova, že vodík namísto 

blokování na místě dislokace odblokovává a umožňuje jejich znásobení a pohyb za sníženého 

napětí. Pro tento jev se užívá termín vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita (Hydrogen 

Enhanced Localized Plasticity – HELP). 

Dalším z uznávaných autorů je S. P. Lynch, který se zabýval problematikou zvýšené 

lokalizované plasticity a dále také povrchově aktivními účinky vodíku. Srovnává růst trhlin 

u hliníkových slitin, niklu, vysokopevných ocelí, hořčíku a titanových slitin v prostředí 

roztavených kovů, vody, vodíku. Lynch ale nepředpokládal, že vodík adsorbovaný na čelech 

trhlin snižuje povrchovou energii, ale usnadňuje vznik i pohyb dislokací na čele existující 

trhliny a usnadňuje koalescenci trhliny s dutinami, které se tvoří před čelem. Praskání za 

spolupůsobení vodíku se projevuje i při vysokých rychlostech šíření trhlin, kdy by difúze 

vodíku před čelem trhliny nebyla možná. 

Jednotlivé etapy Lynchova mechanizmu adsorpčně indukovaného procesu 

lokalizovaného skluzu (adsorption-induced localised-slip process), který se uplatní v případě 

praskání za přispění vodíku, lze popsat: 

1. atomy vodíku adsorbované na povrchu a pravděpodobně i atomy, které pronikly do 

prvních několika atomových vrstev materiálu, snižují vazebné síly mezi atomy a usnadňují tak 

smykový pohyb atomů na čelech trhlin, i nukleaci dislokací; 

2. nukleace a pohyb dislokací ve dvou skluzových rovinách D1 a D2 má za následek 

přírůstek délky trhliny; 

3. těsně před čelem trhliny se tvoří skluzovým mechanizmem mělké dutiny a během 

růstu trhliny dochází k její koalescenci s těmito dutinami. Na rozdíl od klasických tvárných 

lomů je zde menší otupení na čele trhliny a dutiny se tvoří jen těsně před čelem trhliny. Proto 

jsou důlky na lomové ploše jen mělké [12]. 

Této problematice interakce vodík – plastická deformace se věnovalo více autorů. 

Někteří, jako např. Birnbaum a Sofronis, však tvrdí opak, a to že vodík snižuje lokálně 

plasticitu ocelí. Uvádějí, že většina prací využívá jako metod zejména strukturní analýzu, 
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např. fraktografickou analýzu. Naproti tomu zkoušky mechanických vlastností zvýšenou 

plasticitu v důsledku přítomnosti vodíku nezaznamenávají. V případě zkoušek mechanických 

vlastností je třeba vzít v úvahu dva faktory: 

1. vliv vodíku na lokalizaci skluzu; 

2. vliv vodíku na pohyblivost dislokací. 

Lokalizace skluzu, a to i bez přítomnosti vodíku vede ke zvýšení skluzového napětí. 

Působí-li tedy vodík jen lokalizaci skluzu a nemá-li vliv na pohyblivost dislokací, důsledkem 

bude zpevnění materiálu. Bude-li působit jak na lokalizaci skluzu i na zvýšení pohyblivosti 

dislokací, důsledkem může být jak zpevnění, tak změkčení materiálu v závislosti na tom, 

který faktor převáží [6]. 

Galland byl jedním z prvních autorů, který uváděl, že vodík může zvyšovat plasticitu 

ocelí. Studoval chování uhlíkových ocelí s výraznou mezí kluzu v podmínkách 

elektrolytického vodíkování a statického zatížení. Tyto oceli vykazovaly výrazný rozdíl mezi 

horní a dolní mezí kluzu. Pokud se vzorky namáhaly statickým zatížením mezi horní a dolní 

mezí kluzu, nevodíkovaný materiál zůstával v oblasti elastické deformace. Pokud se u těchto 

vzorků započalo s elektrolytickým vodíkováním, došlo ke spontánní plastické deformaci, 

kterou Galland vysvětlil tím, že vodík snížil kritické skluzové napětí a tím pádem vyvolal 

plastickou deformaci.  

 

2.3. Vliv fyzikálně metalurgických faktorů ovlivňujících vodíkovou 

křehkost 

Odolnost ocelí vůči působení vodíku souvisí s metalurgickými faktory, především 

s mikrostrukturními charakteristikami, dále pak s chemickým složením ocelí, pevnostní 

úrovní. Mikrostrukturními charakteristikami rozumíme typy a způsob rozložení základních 

strukturních složek (zde patří ferit, perlit, martenzit), ale i tvar, velikost, způsob vyloučení 

částic sekundárních fází, nekovových vměstků atd. 

 

2.3.1. Vliv pevnostní úrovně ocelí na vodíkovou křehkost 

Odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí pevnostní úrovní. Nejméně 

odolné jsou vysokopevné oceli s mezí pevnosti vyšší než 1000 MPa. Přítomnost zvýšeného 

obsahu vodíku mění mikromechanizmus porušení. Pokud není přítomen zvýšený obsah 

vodíku, lze pozorovat převážně tvárný lom (např. na lomových plochách u tahové zkoušky). 
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Pokud je přítomen vodík, tak se jedná o křehký lom, a to transkrystalický štěpný nebo 

interkrystalický lom. 

Oceli, které mají mez pevnosti < 700 MPa, jsou vůči vodíkové křehkosti odolnější. I u 

nich však může dojít k poklesu plastických vlastností, existuje riziko degradace. 

Pro nízkolegované oceli je normovaná limitující tvrdost max. 22 HRC. Nad touto 

tvrdostí není daný typ oceli vhodný pro použití ve vodíkem kontaminovaném prostředí ani 

vodíkem produkujícím prostředí [5], [11]. Důležité proměnné týkající se vodíkové křehkosti 

jsou chemické složení, vměstky, mikrostruktura a prvky příměsí a je na ně kladen hlavní 

důraz. 

 

2.3.2.  Vliv mikrostruktury  

Typ mikrostruktury ovlivňuje náchylnost materiálu ke zkřehnutí za působení vodíku. Při 

posuzování odolnosti ocelí vůči degradačním účinkům vodíku jsou důležité strukturní 

charakteristiky.  

U feritických ocelí je vliv základních strukturních složek klasifikován od nejvíce 

náchylné struktury po nejvíce odolnou vůči vodíkovému zkřehnutí: 

nepopuštěný martenzit→nepopuštěný bainit→ferit+perlit→ 

popuštěný bainit→popuštěný martenzit. 

Kalené a popuštěné mikrostruktury jsou upřednostňovány před feriticko-perlitickou 

strukturou. [11] 

 

2.3.3.  Vliv chemického složení 

Pro dosažení požadovaných vlastností se oceli legují prvky, které z hlediska vodíkové 

křehkosti mohou mít příznivý nebo škodlivý účinek. Nepříznivě působí síra a fosfor. Oba 

prvky mají vysokou schopnost segregace na hranicích zrn, snižují kohezní pevnost a 

usnadňují vznik interkrystalických lomů. 

Mezi další škodlivé prvky patří mangan. Pokud jsou přítomny oblasti se zvýšeným 

obsahem manganu, může to znamenat místní zvýšení kalitelnosti, dále pak strukturní změny 

či lokální nárust tvrdosti. Prospěšné prvky mohou být křemík, vanad, niob, kobalt.  

Karbidotvorné prvky jako molybden, vanad, chrom zpravidla zvyšují odolnost ocelí 

vůči vodíkové křehkosti. Mají schopnost vytvářet ve struktuře jemně disperzní karbidy. Ty 

působí jako neškodné vodíkové pasti (příznivé). Tyto pasti jsou schopny poutat vodík, tím 

klesá podíl vodíku v jiném okolí, např. nekovových vměstků. Účinek těchto prvků se může 

projevit jen při provedeném tepelném zpracování – zušlechtění ocelí.  
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2.3.4. Vliv nekovových vměstků 

Nekovové vměstky jsou poměrně častá místa iniciace defektů za přítomnosti vodíku. 

Mezi důležité charakteristiky, které mají vliv na dosažení kritické koncentrace vodíku v okolí, 

patří typ vměstků, tvar, velikost, množství a způsob rozložení v matrici.  

Tvar vměstků je důležitý faktor např. u vodíkem indukovaného praskání v kyselém 

prostředí. Za nejškodlivější považujeme protvářené vměstky, které jsou někdy v případě 

plechů aproximovány trojosými elipsoidy [13]. Např. při vnějším zatěžování nebo v důsledku 

působení pnutí se předpokládá, že může dojít k přerozdělení vodíku rozděleného v rozhraní 

vměstek-matrice a ke zvýšení jeho koncentrace na tzv. čelech vměstku. Zde je brzy dosaženo 

kritické koncentrace, což vede k předčasnému rozvoji defektů.  

Velké vměstky, buď oxidické nebo sulfidické (např. MnS) mají negativní vliv i tehdy, 

bude-li jejich tvar kulatý [11]. Hrubé vměstky jsou považovány za škodlivější než jemné, 

protože koncentrace vodíku v lokálním objemu obklopujícím matrici je zde vyšší, což zvyšuje 

lokální úroveň vnitřního pnutí a vyvolá větší mřížkovou dilataci. Hrubší vměstky mohou vést 

k přednostnímu rozvoji trhlin kvůli vyšší úrovni koncentrace napětí, např. při vnějším 

zatěžování.  

Z hlediska objemového podílu vměstků v matrici je zmenšení jejich objemového podílu 

v matrici jedním z nejlepších řešení. Vměstky jsou nukleační místa pro vznik trhlin. Při 

menším výskytu vměstků v matrici by bylo složitější pro vodíkem indukované trhliny se šířit 

z jednoho vměstku k druhému. Je-li podíl vměstků velmi nízký a částice jsou hrubší, může 

dojít v blízkosti částic k vysoké koncentraci vodíku a překročí se tzv. kritická koncentrace. Na 

druhou stranu, bude-li objemový podíl vysoký a částice malé, koncentrace vodíku v blízkosti 

částic bude nižší a k překročení kritické koncentrace a rozvoji trhlin nedojde. 

 

2.4.  Druhy vodíkové křehkosti  

Mechanizmy definující vodíkovou křehkost mohou probíhat za nízké teploty (pod cca 

200ºC) nebo za vyšší teploty. Za tohoto předpokladu lze vodíkovou křehkost rozdělit na 

nízkoteplotní a vysokoteplotní.  

 

2.4.1. Vodíkem indukované praskání (HIC – Hydrogen-Induced Cracking) 

Vzhledem k charakteru trhlin se tento typ vodíkové křehkosti značí jako stupňovité 

praskání (Stepwise Cracking – SWC). Tyto trhliny mohou na metalografických výbrusech 
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tvořit charakteristické stupně (obr. 2.1). S tímto problémem se můžeme setkat především u 

trub a plechů z uhlík-manganových ocelí o nižší pevnostní úrovni (Rm < cca 550 MPa) 

používaných pro ropovody, plynovody, zásobníky plynu, tlakové nádrže v ropných 

rafineriích.  

 

Obr. 2.1 Vodíkem indukované praskání [6]. 

 

Dle teorie aerostatického napětí vede zvýšený tlak vodíku k tvorbě podélných trhlin. 

Vzniknou-li trhliny v blízkosti povrchu oceli, může dojít ke vzniku puchýřů na povrchu 

(blistering).  

 

2.4.2. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (SOHIC – Stress-Oriented 

Hydrogen-Induced Cracking) 

Tento typ se vyskytuje hlavně v tepelně ovlivněných oblastech svarových spojů, kde 

jsou vysoká zbytková pnutí a v oblastech koncentrace napětí. Hlavním znakem je přítomnost 

trhlin rovnoběžných s povrchem, které jsou nad sebou v řadě a mohou být částečně propojeny 

úseky kolmými k povrchu materiálu (obr. 2.2). Napěťově orientované vodíkem indukované 

praskání se může projevit i u kvalitních ocelí, které jako základní materiály jsou odolné vůči 

vodíkem indukovanému praskání.  

 

Obr. 2.2 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání [6]. 
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2.4.3.  Sulfidické praskání pod napětím (SSC – Sulfide Stress Cracking) 

Sulfidické praskání pod napětím je problém materiálů o střední nebo vyšší pevnostní 

úrovni. K poškození dojde za současného působení tahových napětí a prostředí obsahující 

sulfan. Toto poškození závisí na chemickém složení oceli, mikrostruktuře, pevnosti a na 

úrovni zbytkového pnutí.  

Pro hodnocení odolnosti ocelí vůči sulfidickému napěťovému praskání se používá 

norma NACE (National Association of Corrosion Engineers): 

- NACE Standart TM0177-96 – Laboratory Testing of Metals for Resistance to 

Specific Forms of Environmental Cracking in H2S Environments, která hodnotí 

odolnost ocelí vůči praskání v prostředí obsahujícím sirovodík. 

 

Obr. 2.3 Sulfidické napěťové praskání [6]. 

 

2.4.4. Vodíková křehkost při pomalé rychlosti deformace  

Atomární vodík se při vodíkové křehkosti shromažďuje v oceli prostřednictvím 

katodické absorpce. Vodíková křehkost ocelí se poté projeví poklesem tažnosti a 

houževnatosti [11]. Tento pokles lze prokázat tahovou zkouškou při pomalé rychlosti. 

Náchylnost k vodíkové křehkosti závisí na obsahu vodíku v materiálu i na napěťovém stavu. 

Také se uplatňuje množství dutin v materiálu a obsah legujících prvků. Legující prvky mění 

difuzivitu nebo rozpustnost a pohlcování vodíku. Při zkouškách rázem v ohybu nebo tahové 

zkoušce při vysokém stupni deformace nebyly pozorovány projevy vodíkové křehkosti [6]. 

 

2.4.4.1. Rybí oka 

Rybí oka jsou jedním z projevů vodíkové křehkosti při pomalé rychlosti deformace. 

Oka byla pozorována ve velkých výkovcích nebo svarovém kovu, zato u válcovaných ocelí se 

zkřehávací účinek projevil zejména vznikem vloček.  

Rybí oka se jeví na lomových plochách zkušebních tahových tyčí jako světlé okrouhlé 

plošky, které jsou vždy orientovány kolmo k ose zkušební tyče. Iniciačními místy pro vznik 
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rybích ok jsou nekovové vměstky, ty se nachází v jejich středu, odkud se šíří křehkým 

transkrystalickým lomem, který poté přechází v okolní tvárný či křehký lom.  

V některých případech lze ve středu rybích ok pozorovat jen otisk vměstku. Tvar a 

orientace vměstku ke směru působícího namáhání má vliv na tvar rybího oka. K takovému 

typu patří sulfidy manganu. Vměstek se může jako iniciátor rybího oka uplatnit jen tehdy, má-

li kovová matrice sníženou plasticitu a tím pádem menší schopnost odolávat víceosému 

namáhání [14]. Příklad charakteru rybího oka je uveden na obr. 2.4. 

 

 

Obr. 2.4 Příklad rybího oka. Iniciace na vměstku. 
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3. Praktická část 

 

3.1. Popis materiálu 

3.1.1. Výběr materiálu 

Pro hodnocení náchylnosti k vodíkovému zkřehnutí byly použity zkušební tyče 

vyrobené z duplexní oceli typu 22/5 o průměru d0 = 4 mm a zkoušené délce Lc = 35 mm. 

Chemické složení oceli typu 22/5 je uvedeno v tabulce 3.1.  

 

Tabulka 3.1: Chemické složení oceli (hm. %). 

Typ 

oceli 
C Si Mn Ni Cr Mo N S P 

22/5 0,026 0,38 1,57 5,49 22,5 2,8 0,15 0,0007 0,02 

 

3.1.2. Mikrostruktura 

Základní mikrostruktura oceli je v podélném řezu řádkovitá feriticko-austenitická 

(obr. 3.1). Feriticko-austenitická mikrostruktura oceli v příčném řezu je rovnoměrná 

(obr. 3.2). Na obrázcích je možno vidět strukturní nečistoty, nekovové oxidické vměstky 

kulovitého tvaru. 

Obr. 3.1 

Mikrostruktura duplexní oceli 

22/5, podélný řez, výchozí stav, 

leptáno Nital. 
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Obr. 3.2 

Mikrostruktura duplexní oceli 

22/5, příčný řez, výchozí stav, 

leptáno Nital. 

 

 

 

3.1.3. Mechanické vlastnosti 

Základní mechanické vlastnosti byly zjišťovány tahovou zkouškou na trhacím stroji 

INOVA. Z průměru vzorku d0 = 4 mm byla stanovena počáteční měřená délka zkušební tyče 

L0 = 20 mm. Výsledky tahové zkoušky ve výchozím stavu při rychlosti zatěžování v = 

0,1 mm/min (pomalá rychlost), tj. mez kluzu Re, mez pevnosti Rm, tažnost A a kontrakce 

Z jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

 

Tabulka 3.2: Výsledky mechanických vlastností. 

Vzorek č. 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A(20) 

[%] 

Z 

[%] 

22/05 VS 756,50 816,50 30,70 79,8 

 

3.1.4. Fraktografická analýza lomových ploch 

Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu bez navodíkování byla 

prováděna pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM – 6490LV. U vzorku 

se jednalo o číškový lom (obr. 3.3). Při detailním hodnocení lomových ploch bylo zjištěno, že 

k lomu došlo pomocí transkrystalického tvárného porušení. Transkrystalický tvárný lom 

vykazoval jamkovou morfologii (obr. 3.4).  

 



 

19 
 

Obr. 3.3 

Lomová plocha, výchozí stav. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. Rychlost zatěžování 

v1 = 0,1 mm/min. 

 

Obr. 3.4 

Lomová plocha, výchozí stav. 

Transkrystalický tvárný lom. 

Morfologie jamková. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

3.2. Elektrolytické vodíkování 

Náchylnost k vodíkovému zkřehnutí se hodnotila na tahových zkušebních tyčích 

o průměru d0 = 4 mm a délce L0 = 20 mm. Tahové tyče se elektrolyticky vodíkovaly v 2,8 % 

H2SO4 (0,1 N) bez nebo s přídavkem 1g KSCN na 1 litr roztoku po dobu 24 hodin nebo 

168 hodin. Proudová hustota byla zvolena i = 1 a 5 mA.cm
-2

 (obr. 3.5-3.6).  
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Obr. 3.5: Zařízení pro elektrolytické vodíkování. 

 

 

Obr. 3.6: Detailní pohled na tvorbu bublinek 

vlivem působení vodíku. 

 

Po skončení elektrolytického vodíkování se zkušební tyče vyjmuly z roztoku a do 5ti 

minut bylo zahájeno zatěžování na trhacím stroji za okolní teploty. Rychlost zatěžování byla 

zvolena v = 0,1 mm/min, která odpovídala rychlosti deformace  ̇  10
-5

 s
-1

. Nízká rychlost 

deformace se volí pro zajištění dostačujícího času pro distribuci vodíku z objemu vzorku 

k místům iniciace lomu, kde dochází k překročení kritické koncentrace vodíku.  

Pro hodnocení náchylnosti materiálu k vodíkové křehkosti se používá index 

vodíkového zkřehnutí F (rov. 3.1) [15]. Vyjadřuje podíl změny kontrakce mezi vodíkovaným 

a nevodíkovaným stavem k výchozímu nevodíkovanému stavu. 
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     [%] rov. 3.1 

 

Z(0)   = hodnota kontrakce ve výchozím stavu (%) 

Z(H)  = hodnota kontrakce po elektrolytickém vodíkování (%) 

 

Míra zkřehnutí zkoumaného materiálu je tím vyšší, čím je vyšší hodnota indexu F.  

 

3.3. Výsledky měření a diskuze výsledků 

3.3.1. Mechanické vlastnosti po elektrolytickém vodíkování 

Pro hodnocení náchylnosti k vodíkovému zkřehnutí u duplexních ocelí byly použity 

k elektrolytickému vodíkování různé proudové hustoty i, a to 1 mA.cm
-2

 a 5 mA.cm
-2

. Doba 

vodíkování činila 24 hodin. Výsledky mechanických vlastností jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Vzorek č. 5 byl vodíkován 168 hodin. V tabulce je uveden index vodíkového zkřehnutí F, 

který vyjadřuje vztah mezi výchozím nevodíkovaným stavem a stavem po elektrolytickém 

vodíkování (rov. 3.1). 

 

Tabulka 3.3: Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování. 

Vzorek č. 

Čas 

vodíkování 

[hod] 

i 

[mA.cm
-2

] 
Roztok 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A(20) 

[%] 

Z 

[%] 

F 

[%] 

H/24/1 24 1 0,1N H2SO4 748 807 28,4 79,3 0,6 

H/24/5 24 5 0,1N H2SO4 732 800 28,3 76,7 3,9 

H24/5/+ 24 5 
0,1N 

H2SO4+KSCN 
790 869 29,4 73,8 7,5 

H168/5/+ 168 5 
0,1N 

H2SO4+KSCN 
821 868 31,0 60,9 23,7 

 

Při proudové hustotě i = 1 mA.cm
-2

 vodíkování nezpůsobilo téměř žádné zkřehnutí 

materiálu, index vodíkového zkřehnutí F = 0,6 %. Při zvýšení proudové hustoty na 5 mA.cm
-2 

lze vidět určitý pokles kontrakce, index vodíkového zkřehnutí F je však poměrně malý, 

F = 3,9 %. Při ponechání proudové hustoty i = 5 mA.cm
-2

 a přidání KSCN do roztoku lze 

pozorovat zvýšení indexu vodíkového zkřehnutí o dvojnásobek předchozí hodnoty. U vzorku 

H168/5/+, který se vodíkoval po dobu 168 hodin, je vidět výraznější pokles kontrakce, index 
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vodíkového zkřehnutí dosahuje hodnoty 23,7 %. Je to dáno přidáním KSCN do roztoku a také 

výrazně delší dobou vodíkování.  

 

3.3.2. Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém vodíkování 

Analýza lomových ploch po elektrolytickém navodíkování byla prováděna pomocí 

řádkovacího elektroktronového mikroskopu (SEM). Pořízené fotografie sloužily k určení 

kontrakce tahových zkušebních tyčí po vodíkování a k určení projevu vodíkové křehkosti. 

Při proudové hustotě i = 1 mA.cm
-2

 a době vodíkování 24 hodin byly lomové plochy 

tvořeny tvárným lomem s jamkovou morfologií (obr. 3.8). Charakter lomu byl číškový. Při 

větším zvětšení byly po obvodu vzorku poblíž lomové plochy patrné oblasti kvazištěpného 

porušení do hloubky 68 m (viz šipka obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7 

H/24/1, popis 

Vodíkování i=1 mA.cm
-2

, 

24 hodin. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

Obr. 3.8 

H/24/1, detail 1 

Morfologie jamková. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 
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Obr. 3.9 

H/24/1, detail 2 

Transkrystalický tvárný lom. 

Morfologie jamková. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

Obr. 3.10 

H/24/1, detail 3 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

 

Při zvýšení proudové hustoty i na 5 mA.cm
-2

 a stejné době vodíkování 24 hodin lze už 

při malém zvětšení vidět po obvodu lomové plochy stupně (obr. 3.11). Jádro vzorku zůstalo 

houževnaté (obr. 3.12). Na okraji lomových ploch lze vidět kvazištěpný lom do hloubky 

136 m a trhliny mezi navodíkovaným a nenavodíkovaným průměrem (obr. 3.13 - 3.14).  
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Obr. 3.11 

H/24/5, popis. 

Vodíkování i=5 mA.cm
-2 

. 

24 hodin. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

Obr. 3.12 

H/24/5, detail 1. 

Jamková morfologie. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

Obr. 3.13 

H/24/5, detail 3. 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 
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Obr. 3.14 

H/24/5, detail 3. 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

Při stejné proudové hustotě i = 5 mA.cm
-2

 a době vodíkování 24 hodin s KSCN lze 

pozorovat na obvodu lomové plochy stupně (viz šipka obr. 3.15). Při zvětšení byly patrné po 

obvodu vzorku na okraji lomové plochy oblasti kvazištěpného lomu do hloubky 227 m 

(obr. 3.16-3.17). 

 

Obr. 3.15 

H24/5/+, popis. 

Vodíkování i=5 mA.cm
-2 

. 

24 hodin. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 
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Obr. 3.16 

H24/5/+, detail 1 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

Obr. 3.17 

H24/5/+, detail 2 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

Při proudové hustotě i = 5 mA.cm
-2

 a době vodíkování 168 hodin lze vidět na okraji 

lomové plochy stupně (obr. 3.18). Lomová plocha po obvodu vzorku je opět tvořena 

kvazištěpným lomem do hloubky 227 m (obr. 3.19). V oblastech kvazištěpného porušení lze 

při větším zvětšení pozorovat trhliny (viz šipka obr. 3.20). Zbylá část lomové plochy byla 

tvořena transkrystalickým tvárným porušením s jamkovou morfologií (obr. 3.21). 
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Obr. 3.18 

H168/5/+, popis 

Vodíkování i=5 mA.cm
-2 

. 

168 hodin. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

Obr. 3.19 

H168/5/+, detail 1 

Stupeň. 

Kvazištěpný lom. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

Obr. 3.20 

H168/5/+, detail 2 

Trhliny.  

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 
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Obr. 3.21 

H168/5/+, detail 3 

Jamková morfologie. 

Řádkovací elektronový 

mikroskop. 

 

 

 

4. Závěr  

Práce se zabývala hodnocením vodíkové křehkosti duplexních ocelí 22/5, a to z hlediska 

vodíkové křehkosti při pomalé rychlosti deformace. Při vodíkování v roztoku 0,1N H2SO4 

docházelo k malému zkřehnutí materiálu, vyšší vodíkové křehkosti se dosáhlo až po přidání 

KSCN. Po vyhodnocení fotografií z řádkovacího elektronového mikroskopu se zjistilo, že 

k porušení vodíkovou křehkostí docházelo po obvodu lomové plochy. K porušení docházelo 

kvazištěpným lomem. 

Vliv vodíku na duplexní oceli při zkoušce tahem se projevil snížením plastické 

vlastnosti - kontrakce. Vliv vodíku na tyto vlastnosti byl vyjádřen pomocí indexu vodíkového 

zkřehnutí F, kdy nejvyšších hodnot dosáhl po zvýšení doby navodíkování na 168 hodin a 

přidání KSCN do roztoku. Ve srovnání s výsledky práce [5], ve které je zkoumána struktura 

feriticko-perlitická, je F výrazně nižší. Je to dáno strukturou duplexních ocelí (feriticko-

austenitická). Duplexní oceli jsou více odolné proti vodíkovému zkřehnutí. 
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