
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt: 

Práce hodnotí vodíkové zkřehnutí duplexních ocelí 22/05 s feriticko – austenitickou 

mikrostrukturou. Pomocí tahových zkoušek vzorků o průměru d0 = 4 mm a délce L0 = 20 mm 

byla zjišťována odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti při rychlosti zatěžování 

v = 0,5 mm/min. Vzorky byly elektrolyticky vodíkovány v 0,1N a 1N roztoku H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 litr roztoku po dobu 24, 168 a 672 hodin. Hlavními výsledky této 

práce bylo stanovení mechanických vlastností duplexních ocelí, výpočet difúzních koeficientů 

D, vyhodnocení lomových ploch jednotlivých navodíkovaných vzorků a indexu vodíkového 

zkřehnutí F, udávajícího informace o vodíkové křehkosti materiálu.  

 

Klíčová slova: 

Vodíková křehkost, duplexní ocel, pomalá rychlost deformace, difúze vodíku. 

 

 

 

Abstract: 

The work assesses the hydrogen embrittlement of duplex steels of type 22/05 with ferritic - 

austenitic microstructure. Using the tensile test specimens with a diameter of d0 = 4 mm and 

the length L0 = 20 mm, was investigated the resistance of steels to hydrogen embrittlement at 

the speed of loading v = 0.5 mm/min. The samples were electrolytically hydrogen charging in 

0.1N and 1N H2SO4 solution with addition 1 g KSCN per 1 litter of solution for 24, 168 and 

672 hours. The main results of this study was to determine the mechanical properties of 

duplex steels, the calculation of diffusion coefficient D, assessment of fracture surfaces of 

hydrogen charging samples and index of hydrogen embrittlement F indicating the information 

about hydrogen embrittlement of the material. 
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1. Úvod 

Vodík, jakožto nejmenší prvek, může způsobit v řadě materiálů jejích degradaci a to i 

v případě, že jeho množství je zcela nepatrné. Takovýto druh porušení se označuje jako 

vodíková křehkost ocelí. Poprvé bylo porušení způsobení vodíkem zaznamenané už před více 

jak sto lety na degradaci ocelové konstrukce. Nejen, že podobných případů stále přibývalo, 

ale byly prokázány i u jiných typu materiálů než ocelí.  

Vodíkovou křehkost způsobují atomy vodíku difundující do povrchu kovů či slitin. 

Pokud překročí obsahu vodíku hranici rozpustnosti ve slitině, pak dochází k hromadění 

vodíku v určitých místech a může dojít ke vzniku trhlin. Přítomnost zejména vlhkosti, vody a 

vodní páry přispívá k přítomnosti vodíkové křehkosti.  

Pravděpodobně nejvíce postižené průmyslové odvětví tímto problémem je 

petrochemický průmysl. Zde je třeba počítat s rizikem degradace zejména ocelových 

materiálů vlivem vodíku, jehož zdrojem je přítomnost sulfanu v ropě a zemním plynu. 

S přibývajícím časem jsou hledány a navrhovány příčiny degradačních účinků vodíku 

na kovové materiály. Dodnes byly navrženy jen opatření, která působení vodíku na kovové 

materiály pouze výrazně omezují, nikoliv zastavují. I přesto, že je tento problémem v zájmu 

pozornosti více než 125 let, ani na počátku 21. století nebyl vyřešen. 

Vodíku se dnes věnuje také zvýšená pozornost vzhledem k narůstajícímu zájmu využít 

jej jako ekologické palivo [2],[4]. 
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2. Teoretický rozbor 

Vodík 

Vodík je za normálních podmínek plyn bez barvy a bez zápachu. Je 14krát lehčí než 

vzduch a je nejlehčí ze všech látek. Má vysokou tepelnou vodivost způsobenou pohybem 

lehkých molekul vodíku rychlostí až 1800 m/s.  

Ve vodě se vodík nepatrně rozpustí – v 1 litru vody při 0°C a tlaku 0,1 MPa se 

rozpustí jen 22 ml plynného vodíku. V niklu, palladiu a platině se rozpouští lépe. 

Vodík tvoří 90 % atomů ve vesmíru a 75 % se podílí na hmotnosti vesmíru. Tímto je 

tedy nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru a jeho zásoby jsou téměř neomezené. Na Zemi je 

třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku a křemíku a přibližně 15,4 % atomů zemské kůry a 

oceánů tvoří vodík vázaný ve sloučeninách. Tento prvek je přítomen v mnoha chemických 

sloučeninách než ostatní prvky včetně uhlíku. Sloučeniny vytváří s většinou prvků periodické 

tabulky. 

Může se vyskytovat ve více jak čtyřiceti formách a má jednoduchou elektronovou 

konfiguraci. 

Vodík je v přírodě složen převážně z jader tvořenými protonovými jádry a na Zemi 

obsahuje kolem 0,0156 % atomů deuteria [1].  

 

2.1. Vodík v oceli 

Přítomnost zvýšeného obsahu vodíku, jakožto nejmenšího prvku, může být v ocelích 

příčinou změny mnoha vlastností. K těmto vlastnostem patří například fyzikální vlastnosti, 

magnetické vlastnosti, elektrický odpor atd. Změna těchto vlastností může zapříčinit vznik 

trhlin a dalších vad, které vedou k degradaci materiálů. Vodík v ocelích snižuje pevnost, 

vrubovou houževnatost a tvárnost. Nejnebezpečnějším projevem vodíku je však vznik trhlin. 

Tyto vyvolávají úplnou destrukci konstrukcí nebo tlakových nádob. 

Degradaci materiálů v ocelích v současné době nahradil termín vodíková křehkost 

neboli vodíkové zkřehnutí oceli i přesto, že toto označení není vždy přesné.  

Vliv vodíkového zkřehnutí a vodíkové koroze se projevuje zejména tam, kde se 

objevuje místní namáhání. Nebezpečí tohoto jevu je o to větší, že v počáteční fázi není možné 

pozorovat jakýkoliv účinek, neboť celý tento proces probíhá uvnitř materiálu. 

Vodíková křehkost se člení do tří etap a to podle toho, ve které etapě se vodík do oceli 

dostává. 
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V první etapě hovoříme o výrobě a tepelném zpracování oceli. Množství vodíku 

v materiálu závisí především na způsobu vedení ocelářského procesu, na surovinách 

použitých při výrobě, na režimech provedených tepelných zpracování a také na pecních 

atmosférách. Za defekty vzniklé v této etapě považujeme vločky, trhliny ve vycezeninách, aj. 

Pokud bude mít vodík negativní vliv, projeví se to i na jakosti vyráběné oceli. 

Druhá etapa zahrnuje možnost zvýšit obsah vodíku v oceli během technologických 

operací, které jsou nezbytné k dokončení finálního výrobku. Patří zde hlavně galvanické 

pokovování, moření a svařování. Vznikají trhliny za studena, zbrzděné lomy, apod. 

Třetí etapa, kdy se do oceli může dostat zvýšený obsah vodíku, je bezpochybně 

provoz konstrukcí a zařízení. Tato etapa je proto nejdůležitější a rovněž i nejnebezpečnější. 

Patří zde např. zařízení pro syntézu čpavku, zařízení pro výrobu kyseliny fluorovodíkové, 

oblasti, v nichž je protikorozní opatření katodická ochrana ocelí. Vodíková křehkost hraje 

také velkou roli v průmyslu zpracování ropy a zemního plynu, kde je spojena s přítomností 

sulfanu a vyvolává tak vznik trhlin [2]. 

 

2.1.1. Pronikání vodíku do oceli 

 Křehnutí vysokopevnostních ocelí v důsledku pronikání vodíku do ocelí je poměrně 

známý problém, o kterém se velmi často diskutuje. Není totiž tak snadné rozpoznat a změřit 

vodík v ocelích [7]. 

Rozlišujeme dva případy pronikání vodíku do oceli: pronikání vodíku do oceli v 

plynném prostředí a pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí (mohou se zde uplatnit 

elektrochemické reakce). 

 

2.1.1.1. Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

Základním předpokladem pronikání vodíku do oceli je disociace molekul vodíku na 

povrchu materiálu. 

  

Hlavní reakce jsou: 

        rov. 2.1a 

        rov. 2.1b 

 

adsH   atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli 

absFeH  proniklý vodík do oceli 

absads

ads

FeHHFe

HH

222

22

→+

→
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Souhrnná reakce je následující: 

       rov. 2.2 

 

Uvedená reakce (rov. 2.2) je endotermická, tedy s rostoucí teplotou roste rozpustnost 

vodíku. 

Při pronikání vodíku do ocelí v plynném prostředí se uvažuje platnost Sievertsova 

zákona. Pak jeho aktivitu můžeme vyjádřit následovně: 

 

aH=K·(pH2)
1/2 rov. 2.3 

 

PH2  parciální tlak vodíku v okolním plynném prostředí (Pa) 

K  rovnovážná konstanta (hm. %⋅Pa-1/2)  

 

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí může být ovlivněno jednak složením 

plynného prostředí, přítomností dalších příměsí (nečistot) a jednak stavem povrchu oceli [2], 

[3]. 

 

2.1.1.2. Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí  

Z praktického hlediska má tento případ širší uplatnění než pronikání vodíku do oceli 

v plynném prostředí. Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí se rozumí pronikání 

vodíku do ocelí v prostředích, kde se uplatňují procesy elektrochemické koroze. Může se 

jednat i o plynná prostředí s určitým podílem vlhkosti.  

 

Elementární procesy elektrochemické koroze: 

-dílčí anodická reakce       rov. 2.4a 

-dílčí katodická reakce      rov. 2.4b 

 

kde M je kov a X je součást prostředí, která může být redukována. 

Katodickou reakcí může být i tzv. vodíková depolarizace: 

222 HeH →+ −+

 rov. 2.5 

Tato reakce může vést k pronikání vodíku do oceli. 

 

XneX

neMM

n

n

→+

+→

−+

−+

absFeHHFe 22 2 →+
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Pronikání vodíku do oceli závisí na celé řadě parametrů, jakými jsou např. vlastnosti 

prostředí, čistota a obsah rozpuštěného kyslíku.  

Nečistoty v prostředí hrají rovněž důležitou roli při pronikání vodíku do oceli. Existuje 

řada látek, které reakce rekombinace vodíku na povrchu snižují a přepětí vodíku zvyšují. 

Důsledkem toho je vyšší míra pronikání vodíku s mnoha negativními důsledky. Tyto látky se 

označují jako vodíkové jedy (As2O3, CS2, KSCN) [2], [4]. 

 

2.1.2. Difúze vodíku v oceli 

 Rozpuštěný vodík v oceli se vyskytuje v intersticiálních polohách krystalové mřížky 

[4]. Molekuly vodíku jsou poměrně velké, tudíž jen malé atomy vodíku difundují přes mřížku. 

Difúze vodíku je snadnější v kubické prostorově centrované mřížce Feα než v plošně 

centrované mřížce Feγ. V kubické prostorově centrované mřížce Feα vodík může difundovat 

až na vzdálenost několika milimetrů.  

 Difúze vodíku se řídí Fickovým zákonem: 

 dx

dc
DS

dt

dN
−=   rov. 2.6 

 Rovnice 2.6 říká, že množství látky procházející za jednotku času
dt

dN
 plochou S, je 

úměrné difúznímu koeficientu D a koncentračnímu gradientu 
dx

dc
. Difúzní koeficient vodíku 

v Feα je při stejné teplotě vyšší než v mřížce Feγ a s klesající teplotou se tento rozdíl zvětšuje 

[3]. 

Arrheniovou rovnicí se stanovuje teplotní závislost difúzního koeficientu: 

 
RTQ

eDD
/

0
−

=  rov. 2.7 

kde D 0  je předexponenční konstanta, Q je aktivační energie, R je univerzální plynová 

konstanta (J.mol-1.K-1) a T je absolutní teplota (K)[2]. Hodnoty koeficientu difúze se značně 

liší. Pro normální teplotu se uvádějí hodnoty koeficientu difúze vodíku D ≅ 4·10-9 m2·s-1 pro 

feritické oceli a u austenitických ocelí D ≅ 2·10-16 m2·s-1 [3]. 

 

2.1.3. Vodíkové pasti 

Rovnoměrné vyloučení vodíku ve struktuře je téměř zcela vyloučeno [5]. Koncentrace 

vodíku je tedy lokálně vyšší nebo nižší než střední koncentrace vodíku v ocelích. Vodíkové 

pasti jsou tedy místa s lokálně zvýšenou koncentrací vodíku [2]. 
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Můžeme rozlišovat vodíkové pasti jak z termodynamického, tak i z kinetického 

hlediska. Místo, v němž dochází ke snižování chemického potenciálu vodíku, bývá 

označováno za vodíkovou past z termodynamického hlediska. Z hlediska kinetického je za 

vodíkovou past označováno místo, kde pravděpodobnost přeskoku atomu ve směru 

intersticiální polohy a pasti je vyšší než pravděpodobnost přeskoku v opačném směru [2]. 

Podle velikosti můžeme vodíkové pasti rozdělit na: 

- čárové (dislokace); 

- plošné (dvojčata, hranice zrn); 

- bodové (vakance, intersticie). 

 

Kritéria pro klasifikace jednotlivých typů pastí sepsali Brass a Chene a rozdělili je 

podle následujících kritérií: 

- umístění pastí (vnitřní a povrchové); 

- původ pastí (elektronická, chemická a elastická interakce); 

- charakter pastí (pasti přitažlivé, fyzikální a smíšené); 

- interakční energie (pasti reverzibilní a ireverzibilní); 

- velikost pastí (bodové, čárové, plošné a prostorové) [2]. 

 

2.2. Teorie vodíkové křehkosti 

Vodíkovou křehkost vysvětluje řada teorií, jejichž úkolem je vysvětlit podstatu resp. 

příčinu degradace ocelí působením vodíku. Dodnes však neexistuje univerzální teorie 

vodíkového zkřehnutí, avšak většina teorií velmi dobře nebo uspokojivě popisuje specifické 

projevy degradace ocelí vlivem vodíku. Důležitým předpokladem však je, že mechanizmy 

vodíkového zkřehnutí se uplatňují současně. Je nutné věnovat pozornost charakteristice 

prostředí, kde se materiál bude uplatňovat, zhodnotit podmínky zatěžování a podle toho najít 

vhodná opatření ke snížení vodíkové křehkosti. Mezi nejznámější teorie vodíkové křehkosti 

patří teorie vnitřních pnutí (aerostatického napětí), teorie povrchově aktivních účinků vodíku, 

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

plastická deformace [6]. 

 

2.2.1. Teorie vnitřního pnutí 

Jedná se o nejstarší teorii vodíkové křehkosti, kterou uvedl Zapffem roku 1940 [8]. 

Jejím základním předpokladem je, že vodík ve formě atomů (protonů) se shlukuje v určitých 
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místech, která splňují podmínky k rekombinaci na vodík molekulární. Patří zde místa jako 

rozhraní nekovových vměstků, hranice zrn nebo segregační pásy. Teorie vnitřního pnutí je 

spojena s difúzí vodíku do daných potenciálních míst, proto bývá také označována jako 

difúzní teorie. Tato teorie se uplatňuje především při vysvětlení vzniku trhlin vločkového 

charakteru u velkých výkovků nebo trhlin v segregačních pásech. Využívá se zejména pro 

popis vodíkem indukovaného praskáním v prostředí sulfanu [2]. 

 

2.2.2. Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 

Tato teorie byla poprvé vysvětlena N. J. Petchem roku 1956. Rozvoj vodíkové 

křehkosti je vysvětlen absorpcí vodíku na jejím vznikajícím povrchu lomové plochy. 

Následkem absorpce je pak snížení povrchové volné entalpie kovové soustavy a díky tomu 

pak i snížení lomového napětí ve smyslu Griffithova kritéria. Teorie povrchově aktivních 

účinků se dnes vyskytuje jen zřídka a v průběhu času se objevily zásadní námitky. 

 

2.2.3. Dekohezní teorie 

Jako první tuto teorii předložil Troian a poté ji zpracovával např. Orian [6]. Jejím 

předpokladem je, že pokud se v oceli nachází vodík, dochází k poklesu kohezní pevnosti. 

Předpoklad vyplývá z elektronové struktury tranzitivních kovů. Dále hovoří o tom, že se 

vodík přednostně koncentruje před čelem existujících mikrotrhlin v materiálu, kde má 

důležitou funkci tahová hydrostatická složka elastického napětí. V tomto místě, v důsledku 

poklesu kohezní pevnosti, dochází ke vzniku mikrotrhlin. Tento děj se může opakovat. Začne 

probíhat difúze vodíku před nové čelo trhliny, tedy díky snížení kohezní pevnosti dojde opět k 

jejímu nárůstu. Dekohezní teorie je dodnes zřídka citována [2]. 

 

2.2.4. Teorie kritické koncentrace vodíku 

Teorie byla předložena roku 1982 Pressouyerem a představuje syntézu teorií 

existujících do té doby. Nejvíce společného má však s teorií dekohezní.  

V této teorii Pressouyre poprvé ukazuje spojitost mezi vodíkovou křehkostí ocelí a 

jejich mikrostrukturou. Dokazuje však skutečnost, že vodíková křehkost je lokální problém 

související s přítomností defektů.  

Pressouyre uvažuje dva druhy lokálních pnutí – vnitřní pnutí 
Rσ  a vnější pnutí 

Aσ . 

Jestli-že se v materiálu nenachází vodík, pak celkové lokální napětí 0
Tσ  nepřekročí kohezní 

pevnost materiálu 0
cσ . 



 

0
Tσ = 000

CAR σσσ <+  

 

Při působení vodíku ve struktu

překročení lokální kohezní pevnost

H

A

H

R

H

T pσσσ ++=

 

H

Tσ  celkové pnutí v

H

Rσ  vnitřní pnutí v

H

Aσ  vnější pnutí v

2Hp  parciální tlak vodíku (MPa)

H

Cσ  kohezní pevnost materiálu za p

c
K

 kritická koncentrace vodíku

 

Podle rovnice (rov. 2.9

ke vzniku trhlin. 

Vznik trhliny předchází to, že je lokální koncentrace vodíku c

než kritická koncentrace vodíku c

křehkosti by tedy měla vést ke snížení hodnoty c

obsahem vodíku v materiálu

odolnost materiálu vůči vzniku trhlin) [2], [3

Obr. 2.1 Schématické znázorn
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vodíku ve struktuře a přítomnosti vnitřních a vnějších nap

lokální kohezní pevnosti materiálu. 

H

CHp σ>
2

.      

elkové pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa); 

řní pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa); 

ější pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa); 

parciální tlak vodíku (MPa); 

kohezní pevnost materiálu za přítomnosti vodíku (MPa); 

kritická koncentrace vodíku. 

rov. 2.9) může v přítomnosti vodíku např. poblíž sulfidu manganu dojít 

ředchází to, že je lokální koncentrace vodíku c
H

než kritická koncentrace vodíku c
K

. Veškerá opatření ke zvýšení odolnosti v

ěla vést ke snížení hodnoty c
H

 (zamezení výskytu oblastí s

materiálu) a dále ke zvýšení hodnoty c
K

 (při vyšším obsahu vodíku v

ůči vzniku trhlin) [2], [3]. 

Schématické znázornění situace v okolí sulfidu manganu a za p

vodíku podle Pressouyra [2]. 

 rov. 2.8 

ějších napětí může dojít k 

 rov. 2.9 

 

poblíž sulfidu manganu dojít 

H
 v daném místě vyšší 

ení ke zvýšení odolnosti vůči vodíkové 

zamezení výskytu oblastí s vysokým 

ři vyšším obsahu vodíku vyšší 

 

okolí sulfidu manganu a za přítomnosti 
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2.2.5. Teorie interakce vodíku – plastická deformace 

Základem této teorie je předpoklad existence výrazných interakcí mezi vodíkem a 

dislokacemi a rovněž přenos vodíku spolu s nimi. Vyskytují se dva základní mechanizmy 

působení vodíku: 

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

proto ke snížení plasticity ocelí, 

2) naopak přítomnost vodíku snižuje kritické skluzové napětí, mobilitu dislokací zvyšuje 

a tím zvyšuje plasticitu ocelí. 

Díky těmto mechanizmům se začal projevovat názor, že vodík nikoli snižuje mobilitu 

dislokací, ale naopak ji zvyšuje a tím navyšuje i plasticitu ocelí.  

Bastien a Azou přišli roku 1951 na to, že interakce vodíku a dislokací může splňovat 

důležitou roli v mechanizmech vodíkové křehkosti [8]. Předpokládali, že vodík přítomen 

v oceli ve formě kladně nabitých protonů, je soustředěn kolem dislokací, kde tvoří vodík 

atmosféry podobné např. Cottrellovým atmosférám. 

Strohův předpoklad byl, že u vodíkové křehkosti se může využít vliv vodíku před 

čelem existujících trhlin a v případě Gallanda šlo o jednoho z prvních autorů, který uvedl 

přítomnost vodíku v ocelích jako možnost zvýšení jejich plasticity. 

První uznávanou a dodnes publikovanou teorii přinesl roku 1972 D. C. Beachem. V ní 

říká, že vodík zvyšuje mobilitu dislokací a tím usnadňuje plastickou deformaci. Díky 

zkouškám lomové mechaniky doložil, že vodík rozpuštěný před čelem existujících trhlin 

může v určitém množství usnadnit jakýkoliv deformační proces, jenž mikrostruktura 

materiálu umožňuje. Tato deformace probíhá v mikroskopickém měřítku, může být tedy 

zjišťována jen pomocí transmisní elektronové mikroskopie. 

Beachem používá spíše termín praskání za přispění vodíku než termín vodíková 

křehkost, neboť předpokládal, že za vznik vysoce křehkých lomů za přítomnosti vodíku při 

nízkých hodnotách napětí mohou vysoké, silně lokalizované deformace před čelem 

existujících trhlin i v případě interkrystalického porušení. Jev byl postupem času označován 

jako vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity – 

Help). [2] 

Významným autorem tohoto tématu je také S. P. Lynch. Zabýval se zvýšenými 

lokalizovanými plasticitami a formuloval i povrchově aktivní účinky vodíku. Ve svých 

pracích srovnává růst trhlin v niklu, hliníkových slitinách, hořčíku, vysokopevných ocelí a 

titanových slitinách v prostředí roztavených kovů, vody a vodíku. Lynch přichází na to, že i 

v případě vodíku dochází k praskání v důsledku adsorpce vodíku na čelech trhlin. Bere však 
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v úvahu i vodík pronikající do několika prvních atomových vrstev materiálu. Domnívá se 

tedy, že vodík adsorbovaný na čelech trhlin usnadňuje vznik i pohyb dislokací na čele 

existující trhliny. Usnadňuje tak koalescenci trhliny s dutinami, které se tvoří před jejím 

čelem. Praskání za spolupůsobení vodíku se projevuje i při vysokých rychlostech šíření trhlin, 

kdy by difúze vodíku před čelem trhliny nebyla možná. 

Jelikož univerzální teorie vodíkové křehkosti neexistuje, jedná se o komplexní 

problém, jak naznačuje výčet jednotlivých skupin a příkladů [2], [10]. 

 

2.3. Vliv fyzikálně metalurgických faktorů ovlivňujících vodíkovou 

křehkost 

Většina metalurgických faktorů má vliv na degradační působení vodíku. Jedná se 

zejména o faktory spojené s chemickým složením ocelí, jejich pevnostní úrovní a také s jejich 

mikrostrukturou. Jako mikrostrukturní charakteristiky zde rozumíme tvar, druh, množství, 

velikost a způsob vyloučení částic sekundárních fází, vměstků atd. [2]. 

 

2.3.1. Vliv mikrostruktury ocelí na vodíkovou křehkost 

Typ mikrostruktury závisí na tom, zda účast vodíku způsobí zkřehnutí či nikoliv. Dva 

stejné typy ocelí s rozdílnou mikrostrukturou mají jiné chování vůči vodíkovému zkřehnutí 

[3].  

Pro feritické oceli je vliv základních strukturních složek vzhledem k odolnosti ocelí 

vůči vodíkovému zkřehnutí hodnocen následovně: 

nepopuštěný martenzit →  nepopuštěný bainit → ferit + perlit → popuštěný bainit →  

popuštěný martenzit [11]. 

Proto jsou kalené a popuštěné mikrostruktury před feriticko – perlitickou 

(normalizovanou) strukturou preferovány. Ocel odolná proti vodíkovému zkřehnutí by měla 

být jemnozrnná a homogenní [3]. 

 

2.3.2. Vliv pevnostní úrovně ocelí na vodíkovou křehkost 

S rostoucí pevností obecně klesá odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti. Mezi 

nejméně odolné oceli patří vysokopevné oceli s mezí pevnosti větší než 1000 MPa. 

Přítomnost vodíku v těchto materiálech významně mění mikromechanizmus porušení. Za 

přítomnosti vodíku lze na lomových plochách pozorovat křehký, interkrystalický lom a bez 

přítomnosti vodíku lom tvárný.  
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Oceli s pevností pod 700 MPa jsou proti vodíkové křehkosti odolnější a vodík nevede 

k větší změně mikromechanizmu jejich porušení. K poklesu plastických vlastností u nich však 

může dojít a tím i k degradaci mechanických vlastností. Vodík urychluje jak růst a 

koalescenci, tak nukleaci dutin [2], [4]. 

U nízkolegovaných ocelí je povolená tvrdost max. 22 HRC, nad níž není daný typ 

oceli vhodný pro použití ve vodíkem kontaminovaném prostředí ani vodíkem produkujícím 

prostředí [9], [11].  

 

2.3.3. Vliv nekovových vměstků 

Jedná se o vměstky představující častá místa iniciace defektů za přítomnosti vodíku. 

Důležité identifikovatelné znaky nekovových vměstků jsou typ vměstku, velikost, tvar, 

distribuce, objemový podíl v matrici. Protože vměstky patří mezi vodíkové pasti, závisí jejich 

vliv na vodíkové zkřehnutí také na schopnosti reversibility pastí [2]. 

Velikost – velké vměstky (sulfidické MnS, oxidické) a také částice Fe3C mají špatný 

vliv i v případě jejich kulatého charakteru [11]. Hrubší vměstky jsou škodlivější než malé 

díky tomu, že koncentrace vodíku v lokálním objemu kolem matrice je větší. To může mít za 

následek zvýšení úrovně vnitřních pnutí. Hrubé vměstky vedou rovněž k rozvoji trhlin 

způsobených vyšší úrovní koncentrace napětí i bez vyššího obsahu vodíku (při vnějším 

zatěžování). 

Tvar – tento faktor je důležitý u vodíkem indukovaného práskání v kyselém prostředí. 

Tvar vměstků má významný vliv na napěťový systém kolem vměstků. Za nejškodlivější jsou 

považovány protáhlé neboli protvářené vměstky. K předčasnému rozvoji defektů zde vede 

rychlé dosažení kritické koncentrace na čelech vměstku [3]. 

Distribuce – u heterogenní distribuce dochází k velkým lokálním koncentracím vodíku 

a tím k náhlému šíření trhliny. Tvoří je především oxidické vměstky, MnS vměstky 

v segregačních pásech, karbidy nebo jiné precipitáty. Vhodnými ocelárenskými procesy lze 

heterogenní distribuci předejít [3]. 

Objemový podíl vměstků v matrici – jedním z nejlepších řešení z hlediska 

objemového podílu vměstků v matrici je redukce jejich objemového podílu. U malého 

výskytu vměstků v matrici je šíření trhlin indukovaných vodíkem z jednoho místa k druhému 

náročné. Také vysoký objemový podíl vměstků může být příznivý, vměstky tady působí jako 

vodíkové pasti [12], [3]. 
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2.3.4. Vliv chemického složení 

Vliv chemického složení na odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti zahrnuje zejména 

škodlivé prvky, které odolnost ocelí vůči vodíku snižují. Patří mezi ně především síra a fosfor. 

Tyto prvky mají vysokou schopnost segregace na hranicích zrn, usnadňují vznik 

interkrystalických lomů a snižují kohezní pevnost.  

K dalším škodlivým prvkům patří mangan, který podporuje segregaci škodlivých 

prvků, na rozdíl od vanadu, niobu a kobaltu, které interagují se škodlivými prvky (vytvářejí 

např. fosfidy a snižují koncentraci škodlivého prvku v tuhém roztoku) a mají tedy příznivý 

vliv na odolnost ocelí vůči vodíku. Karbidotvorné prvky jako chrom, molybden a vanad 

vytvářejí ve struktuře jemné disperzní karbidy a působí jako příznivé (neškodné) vodíkové 

pasti schopny poutat vodík. Přítomnost zmíněných prvků se může projevit jen při určitém 

tepelném zpracování – zušlechťování ocelí [11], [3]. 

 

2.4. Druhy vodíkové křehkosti 

Mechanizmy, které vodíkovou křehkost definují, probíhají buď za nízkých teplot (pod 

cca 200°C) nebo za zvýšených teplot. Díky tomuto předpokladu lze vodíkovou křehkost dělit 

na nízkoteplotní a vysokoteplotní. 

 

2.4.1. Vodíkem indukované praskání (HIC) 

Termín Hydrogen Induced Cracking – HIC se používá v angličtině pro vodíkem 

indukované praskání nebo také tzv. stupňovité praskání, kdy charakter trhlin vytváří na 

metalografických výbrusech určité stupně. Zmíněné praskání je hlavní problém plechů a trub 

z uhlíko-manganových ocelí s nižší pevnostní úrovní (< 550 MPa) používaných zejména pro 

plynovody, ropovody, zásobníky ropy, plynu a pro tlakové nádrže v ropných rafinériích [2].  

 

Obr. 2.2 Vodíkem indukované praskání [4]. 
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2.4.2. Sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC) 

Tento typ praskání je problémem zejména u materiálu se střední, případně i vyšší 

pevnostní úrovní většinou při namáhání vnějším zatížením (působení tahových napětí a 

prostředí obsahující sulfan). Sulfidické praskání je velmi závislé na mikrostruktuře, složení 

ocelí, na úrovni zbytkového pnutí a na pevnosti. Porušení vzrůstá především s nárůstem 

tvrdosti. 

K hodnocení odolnosti ocelí vůči sulfidickému napěťovému praskání se většinou 

používá norma NACE (National Association of Corrosion Engineers), a to NACE Standard 

TM0177-96, která hodnotí odolnost ocelí proti praskání v prostředí obsahujícím sirovodík. 

 

Obr. 2.3 Sulfidické napěťové praskání [4]. 

 

Norma NACE TM0177-96 uvádí zkoušku, která zahrnuje čtyři metodiky zkoušení, 

kdy nejpoužívanější metoda A probíhá za normální teploty a spočívá v zatěžování vzorku 

tvaru zkušební tyče tahovým napětím za současného působení vodného roztoku NaCl 

s přídavkem kyseliny octové. Roztok je v průběhu zkoušky sycen sulfanem při parciálním 

tlaku 0,1 MPa. Jestliže zkoušený materiál vydrží bez porušení při zatížení po dobu 30 dní, je 

odolný proti praskání v prostředí sulfanu [2], [4]. 

 

2.4.3. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking – SOHIC) 

Napěťové orientované vodíkem indukované praskání je typické především v tepelně 

ovlivněných oblastech svarových spojů, kde je přítomnost rovnoběžných trhlin s povrchem.  

Je-li ocel znečištěna vodíkem a je vystavena dlouhodobému zatížení, pak může dojít 

k jejímu selhání při napětí pod mezí pevnosti nebo kluzu. Tento jev lze nazvat jako zbržděný 

lom. 

Zmíněný druh vodíkové křehkosti se může objevit i u kvalitních ocelí, které jsou 

odolné vůči vodíkem indukovanému napětí [2]. 
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Obr. 2.4 Napěťově orientované vodíkem indukované práskání [4]. 

 

2.4.4. Vodíková křehkost při pomalé rychlosti deformace 

V prostředí katodické absorpce dochází ke shromažďování atomárního vodíku v oceli. 

Vodíková křehkost ocelí se tak projeví snížením houževnatosti a tažnosti [11]. Tento jev se dá 

prokázat tahovou zkouškou při nízkých rychlostech deformace. Při velkých rychlostech 

deformace u zkoušky rázem v ohybu nebo u zkoušky tahem nebyl vliv vodíkové křehkosti 

prokázán. Náchylnost k vodíkové křehkosti tedy závisí jak na napěťovém stavu v materiálu, 

tak na obsahu vodíku v materiálu [3]. 

 

2.4.4.1. Rybí oka 

Jedná se o projev vodíkové křehkosti při pomalé rychlosti deformace. Rybí oka byla 

nejprve pozorována ve velkých výkovcích a rovněž ve svarovém kovu, mohou se však 

vyskytovat i ve válcovaných ocelích. 

Na lomových plochách tahových zkušebních tyčí mají rybí oka podobu světlé 

okrouhlé plošky orientované kolmo na směr působícího napětí (kolmo k ose zkušební tyče). 

Vyskytují se především na dně malých kráterků nebo na protilehlé části lomové plochy na 

čele výběžků. Hlavní místa pro jejich vznik jsou nekovové vměstky. Ty se nacházejí v jejich 

středu a od tohoto místa se šíří kvazištěpným lomem. Ten pak přechází v křehký nebo tvárný 

lom.  

Tvar rybích ok může být až výrazně eliptický, závisí na tvaru a orientaci vměstku ke 

směru působícího namáhání. Takové typy vměstku jsou např. sulfidy manganu. Jako iniciátor 

rybího oka se může vměstek uplatnit tehdy, má-li menší schopnost odolávat víceosému 

namáhání a v případě, že základní kovová matrice má sníženou plasticitu, jejíž příčinou je 

zvýšený obsah vodíku [3], [13]. 



 

Obr. 2.5 Schematické znázorn

 

Obr. 2.

 

2.4.5. Vodíková koroze 

Vodíková koroze je p

typ poškození souvisí s vnitř

vysokých teplotách (okolo 200 až 480

rozkladem karbidu železa:  

 

[ ] FeHCFe3 34 +=+
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znázornění vzhledu lomové plochy tahové zkušební ty

[3]. 

Obr. 2.6 Příklad rybího oka. Iniciace na vměstku [4

Vodíková koroze je příklad vysokoteplotního mechanizmu vodíkové k

vnitřním oduhličením ocelí, které jsou vystaveny p

okolo 200 až 4800C) a tlacích za tvorby metanu, vznikajícího p

 

gCH 4+
.      

 

ní vzhledu lomové plochy tahové zkušební tyče s rybími oky 

 

[4]. 

mu vodíkové křehkosti. Tento 

ením ocelí, které jsou vystaveny působení vodíku při 

za tvorby metanu, vznikajícího především 

 rov. 2.10 
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Plynný metan není schopen difúze a soustřeďuje se v místech rozpadajícího se perlitu, 

hlavně na rozhraních zrn, kde vytváří svým tlakem vysoká pnutí, četné trhliny nebo puchýře. 

Ocel se tedy stává křehkou, ztrácí svou tažnost a pevnost až konečně náhle praská. Toto 

napadení vodíkem nemá nic společného s vodíkovou křehkostí.  

Vodíková koroze je pozorována např. při syntéze čpavku a v petrochemickém 

průmyslu [14], [15]. 

  



 

3. Praktická část

3.1. Popis materiálu 

3.1.1. Výběr materiálu 

 K vyhodnocení náchylnosti materiálu k

tyče z duplexní oceli typu 22/05 (výchozí materiál kulatina o pr

d0 = 4 mm a Lc = 35mm. Chemické složení 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení oceli (hm%)

Typ 
oceli  

C  Si  

22/5  0,026  0,38  

 

3.1.2. Mikrostruktura 

 Mikrostruktura oceli v

feritu a austenitu (obr. 3.1). Tato struktura v

pohledech lze rozpoznat neoxidické vm

 

Obr. 3.1 
Mikrostruktura 
duplexní oceli 22/05 
v podélném řezu, 
leptáno elektrolyticky 
6V/7sec, roztok 10N 
NaOH. 
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Praktická část 

 

vyhodnocení náchylnosti materiálu k vodíkovému zkřehnutí 

duplexní oceli typu 22/05 (výchozí materiál kulatina o průměru 16

= 35mm. Chemické složení této oceli je uvedeno v tabulce 3.1.

Chemické složení oceli (hm%) 

Mn  Ni  Cr  Mo  N  

1,57  5,49  22,5  2,8  0,15 

Mikrostruktura oceli v podélném řezu je řádkovitého charakteru a skládá se z

). Tato struktura v příčném řezu je zobrazena na obr

pohledech lze rozpoznat neoxidické vměstky a další nečistoty. 

byly použity zkušební 

ů ěru 16 mm) o rozměrech 

tabulce 3.1. 

S  P  

0,15  0,0007  0,02  

ádkovitého charakteru a skládá se z delta 

ezu je zobrazena na obr. 3.2. Na obou 

 



 

Obr.3.2 
Mikrostruktura 
duplexní oceli 22/05 
v příčném řezu, leptáno 
elektrolyticky 6V/7sec, 
roztok 10N NaOH 
 

 

3.1.3. Mechanické vlastnosti

 Mechanické vlastnosti 

MOD.Z/D100/EDC120. Poč

počáteční měřená délka L0 

pevnosti Rm, tažnost A a kontrakce 

zatěžování byla v = 0,5 mm/min

 

Tabulka 3.2 Naměřené výsledky mechanických vlastností:

 Rp0,2

výchozí stav 791,8

 

3.1.4. Fraktografická analýza lomových ploch

 Fraktografická analýz

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu typu JEOL JSM 

vykazoval číškový lom (obr. 3.

o transkrystalické tvárné porušení s
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vlastnosti 

Mechanické vlastnosti byly zjišťovány na tahovém zkušební

MOD.Z/D100/EDC120. Počáteční průměr zkušební tyče byl d0 = 4 mm a z n

 = 20 mm. Všechny výsledky tahové zkoušky 

a kontrakce Z) pro výchozí stav jsou uvedeny v

mm/min a odpovídala řádově rychlosti deformace 10

ěřené výsledky mechanických vlastností: 

0,2 [MPa] Rm [MPa] A20 [%] 

791,8 946,5 31,0 

Fraktografická analýza lomových ploch 

analýza vzorku ve výchozím stavu bez navodíkování 

ádkovacího elektronového mikroskopu typu JEOL JSM 

íškový lom (obr. 3.3) a detailnějším pozorováním bylo zjišt

transkrystalické tvárné porušení s jamkovou morfologií (obr. 3.4). 

na tahovém zkušebním stroji w+b 

mm a z něj pak stanovená 

tahové zkoušky (mez kluzu Re, mez 

pro výchozí stav jsou uvedeny v tabulce 3.2, rychlost 

 rychlosti deformace 10-4 s-1. 

 Z [%] 

84,5 

kování byla prováděna 

ádkovacího elektronového mikroskopu typu JEOL JSM – 6490LV. Vzorek 

bylo zjištěno, že se jedná 
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Obr. 3.3 
Lomová plocha vzorku 
ve výchozím stavu.  
Řádkovací elektronový 
mikroskop. 
Rychlost zatěžování 
v = 0,5 mm/min.  
 
Číškový lom. 

Obr.3.4 
Lomová plocha vzorku 
ve výchozím stavu. 
Řádkovací elektronový 
mikroskop. 
Rychlost zatěžování  
v = 0,5 mm/min.  
 
Transkrystalické tvárné 
porušení, 
jamková morfologie. 
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3.2. Elektrolytické vodíkování 

Hodnocení náchylnosti k vodíkovému zkřehnutí pomocí elektrolytického vodíkování 

bylo prováděno na zkušebních tyčích o průměru d0 = 4 mm a počáteční měřené délce 

L0 = 20 mm. Elektrolytické vodíkování tahových tyčí probíhalo v roztoku 0,1N a 1N H2SO4 s 

přídavkem 1 g KSCN na 1 litr roztoku po dobu 24 hodin, 168 hodin a 672 hodin. Proudová 

hustota byla daná i =1; 5 a 20 mA/cm2. Fotografie sestavené aparatury můžeme vidět na obr. 

3.5 a 3.6. Závitové hlavy vzorků byly před účinkem vodíku chráněny silikonem. Vzorek byl 

v obvodu zapojen jako katoda, kovová síťka měla funkci anody. Po dobu působení vodíku na 

vzorek byl viditelný vývoj bublinek vodíku na těle zkušební tyče (obr. 3.6). 

 

 

Obr. 3.5 Aparatura pro elektrolytické vodíkování. 

 

Obr. 3.6 Detailní pohled na tvorbu bublinek vodíku během vodíkování. 
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Po ukončení elektrolytického vodíkování a vyjmutí zkušební tyče z elektrolytu bylo 

zahájeno zatěžování na trhacím stroji za normální teploty, a to nejpozději do 3 minut. 

Zatěžovací rychlost byla zvolena 0,5 mm/min z toho důvodu, aby byl zajištěn dostačující čas 

pro distribuci vodíku z objemu vzorku k místům, kde vzniká lom a kde může docházet 

k překročení kritické koncentrace vodíku. 

Pro vyjádření míry zkřehnutí materiálu vlivem vodíku se používá index vodíkového 

zkřehnutí F (rov. 3.1). Tento vztah vyjadřuje podíl rozdílu tažností výchozího stavu a stavu po 

navodíkování k výchozímu nenavodíkovanému stavu.  

 

 
100

0

0 ⋅
−

=
A

AA
F H  rov. 3.1. 

0A  hodnota tažnosti ve výchozím stavu (%) 

HA  hodnota tažnosti po navodíkování (%) 

F index vodíkového skřehnutí (%) 

 

Čím vyšší je hodnota indexu vodíkového zkřehnutí F, tím je míra zkřehnutí zkoumaného 

materiálu vyšší. 

 

3.3. Výsledky měření a diskuze výsledků 

3.3.1. Mechanické vlastnosti po elektrolytickém vodíkování 

K elektrolytickému vodíkování byly použity proudové hustoty i = 1; 5 a 20 mA/cm2 a doby 

vodíkování 24, 168 a 672 hodin. Výsledky mechanických vlastností Rp0,2, Rm a A20, resp. 

prodloužení ∆L, byly odečteny z tahových diagramů. Příklad tahového diagramu 

navodíkovaného vzorku je uveden na obr. 3.7. Pomocí programu ImagePro byly změřeny 

průměry lomů z fotografií pořízených pomocí SEM (obr. 3.9, 3.11, 3.13-3.18) a na základě 

nich vypočítány kontrakce Z. Index vodíkového zkřehnutí byl vypočítán podle rov. 3.1 

z hodnot tažnosti před a po vodíkování. Z fotografií lomových ploch byly dále odměřeny 

hloubky kvazištěpného porušení (např. obr. 3.10, 3.12, 3,19), které souvisí s vodíkovým 

zkřehnutím. Z hloubky stupňů a znalosti doby vodíkování byly vypočítány difúzní koeficienty 

vodíku (m2
⋅s-1) v duplexní oceli podle rovnice 3.2: 

 

 
t

h
D

4

2

=  rov. 3.2 



 

kde h je hloubka navodíkování (m),

t je čas vodíkování (s).

  

Všechny vypočtené a nam

difúzních koeficientů duplexních ocelí vypo

publikovaným hodnotám zjišt

se pohybovat řádově 10-14 m

 

Obr. 3.7 Příklad tahového diagramu vzorku vodíkovaného 24h, v=0,5mm/min, i=20mA/cm

 

Tabulka 3.3 Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování (hodnoty 

z tahové zkoušky). 

vzorek 
i 

[[[[mA/cm2
]]]] 

11 - 

13 20 

14 20 

15 1 

16 1 

17 5 

18 5 

19 20 

20 20 
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je hloubka navodíkování (m), 

as vodíkování (s). 

čtené a naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.3 a 3.4.

ů duplexních ocelí vypočítané z hloubky navodíkovaní 

odnotám zjištěných metodou permeace vodíku u oceli typu 22/05 a m

m2.s-1 [2]. 

íklad tahového diagramu vzorku vodíkovaného 24h, v=0,5mm/min, i=20mA/cm

Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování (hodnoty 

Čas 
[[[[hod]]]] 

roztok 
Rp0,2 

[[[[MPa]]]] 
R

[[[[MPa

- - 791,8 946,

24 0,1N 777,9 927,3

168 0,1N 775,9 942,9

168 1N 763,4 943,5

24 1N 766,5 936,

24 1N 807,3 942,

168 1N 769,3 937,5

24 1N 771,6 926

672 1N 748,0 882,6

tabulce 3.3 a 3.4. Hodnoty 

hloubky navodíkovaní řádově odpovídají 

ných metodou permeace vodíku u oceli typu 22/05 a měly by 

 

íklad tahového diagramu vzorku vodíkovaného 24h, v=0,5mm/min, i=20mA/cm2. 

Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování (hodnoty 

Rm 
MPa]]]] 

A20 
[[[[%]]]] 

946,5 32,0 

927,3 23,1 

942,9 24,4 

943,5 22,5 

936,4 26,5 

942,3 30,9 

937,5 25,5 

26,1 25,1 

882,6 21,8 



 

Tabulka 3.4 Vypočtené hodnoty

difúze D. 

vzorek 
Čas 
[[[[s]]]] 

11  

13 86400 

14 604800 

15 604800 

16 86400 

17 86400 

18 604800 

19 86400 

20 2419200 
* odečteno z fotografií ze SEM 

Z tabulky 3.3 a 3.4 je z

index vodíkového zkřehnutí

Rp0,2. Mez pevnosti Rm nebyla ovlivn

malé vodíkové zkřehnutí a to v

(např. koncentrací roztoku, nastavením proudu). 

zkřehnutí jsou shrnuty v grafu v

vykazují velmi dobrou odolnost proti vodíkovému zk

feriticko-perlitickou, kde se index vodíkového zk

Obr. 3.8 

Pozn.: 0,1N/20/24 znač

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
27,9

23,8
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čtené hodnoty kontrakce Z, indexu vodíkového zkřehnutí 

du* 
[[[[mm]]]] 

h* 
[[[[m]]]] 

Z 
[[[[%]]]] 

1,575  84,5 

1,969 6,2 10-5 75,8 

2,222 1,6 10-4 69,1 

2,005 1,5 10-4 74,9 

1,994 1,6 10-4 75,2 

1,923 6,1 10-5 76,9 

2,183 1,4 10-4 70,2 

1,877 6,7 10-5 78,0 

 2,495 3,1·10-4 61,1 

Z tabulky 3.3 a 3.4 je zřejmé, že čím delší dobu byla zkušební tyč

řehnutí větší. Vodíkované vzorky vykazovaly mírné snížení meze kluzu 

nebyla ovlivněna (mimo vzorek č. 20). Vzorek 

řehnutí a to v celé sadě měření, což mohlo být způsobené chybou m

. koncentrací roztoku, nastavením proudu). Výsledné hodnoty indexu vodíkového 

grafu v obr. 3.8. Duplexní oceli s feriticko-austenitickou strukturou 

vykazují velmi dobrou odolnost proti vodíkovému zkřehnutí oproti ocelím se strukturou 

, kde se index vodíkového zkřehnuté pohybovat nad 60 %

Obr. 3.8 Graf udávající závislost F na roztocích. 
0,1N/20/24 značí koncentraci roztoku/proudovou hustotu i (mA/cm

23,8

17,2

29,7

3,4

20,3 21,6

31,9

F (%)

řehnutí F a koeficientu 

F 
[[[[%]]]] 

D 
[[[[m2.s-1

]]]] 

-  

27,8 1,11⋅10-14 

23,8 1,06⋅10-14 

29,7 9,30⋅10-15 

17,2 7,41⋅10-14 

3,4 1,08⋅10-14 

20,3 8,10⋅10-15 

21,6 1,30⋅10-14 

31,9 9,93⋅10-15 

ím delší dobu byla zkušební tyč vodíkována, tím je 

Vodíkované vzorky vykazovaly mírné snížení meze kluzu 

. Vzorek č. 17 vykazuje jen 

ůsobené chybou měření 

Výsledné hodnoty indexu vodíkového 

austenitickou strukturou 

ehnutí oproti ocelím se strukturou 

ehnuté pohybovat nad 60 % [3]. 

 

Graf udávající závislost F na roztocích.  
(mA/cm

2
)/čas (hod) 

0,1N/20/24

0,1N/20/168

1N/1/24

1N/1/168

1N/5/24

1N/5/168

1N/20/24

1N/20/168
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3.3.2. Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém vodíkování 

Fraktografická analýza lomových ploch byla prováděna pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu SEM. Získané fotografie (obr. 3.9-3.20) byly použity k určení 

kontrakce a koeficientu difúze vodíku v duplexní oceli. Střed lomové plochy je tvořen 

transkrystalickým tvárným porušením s jamkovou morfologií. Po obvodu vzorku jsou patrné 

stupně kvazištěpného porušení, jejich hloubka a členitost se zvyšuje s dobou a intenzitou 

vodíkování (obr. 3.10, 3.12, 3.19). Při delší době vodíkování (168 hodin) můžeme rozpoznat 

mezi navodíkovanou a nenavodíkovanou částí trhliny (obr. 3.12).  

Obr. 3.9 
Vzorek č. 13 – lom. 
Vodíkováno 24 h, 
i = 20 mA/cm2, 
0,1N H2SO4. 
 
Transkrystalické tvárné 
porušení ve středu 
vzorku, na okraji 
stupně. 
 

 

Obr. 3.10 
Vzorek č. 13 - detail 
Vodíkováno 24h, 
i =20 mA/cm2, 
0,1N H2SO4. 
 
Kvazištěpné porušení. 
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Obr. 3.11 
Vzorek č. 14 – lom. 
Vodíkováno 168 h, 
i = 20 mA/cm2, 
0,1N H2SO4. 

 

Obr. 3.12 
Vzorek č. 14 – detail. 
Vodíkováno 168 h, 
i = 20 mA/cm2, 
0,1N H2SO4. 
 
Tvorba trhliny, po 
okraji kvazištěpné 
porušení. 

 

Obr. 3.13 
Vzorek č. 15 – lom. 
Vodíkováno 168 h, 
i = 1 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
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Obr. 3.14 
Vzorek č. 16 – lom. 
Vodíkováno 24 h, 
i = 1 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
 
 

 

Obr. 3.15 
Vzorek č. 17 – lom. 
Vodíkováno 24h, 
i = 5 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
 

 

Obr. 3.16 
Vzorek č. 18 – lom. 
Vodíkováno 168 h, 
i = 5 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
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Obr. 3.17 
Vzorek č. 19 – lom. 
Vodíkováno 24h 
i = 20 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
 

 

Obr. 3.18 
Vzorek č. 20 – lom. 
Vodíkováno 672 h, 
i = 20 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
 
Tvorba oxidů po 
obvodu vzorku. 

 

Obr. 3.19 
Vzorek č. 20 – detail. 
Vodíkováno 672 h,  
i = 20 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
 
Tvorba oxidů po 
obvodu vzorku. 
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Obr. 3.20 
Vzorek č. 20 – detail. 
Vodíkováno 672 h,  
i = 20 mA/cm2, 
1N H2SO4. 
  
Detail kvazištěpného 
porušení. 
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4. Závěr 

Cílem této práce bylo hodnocení vodíkové křehkosti duplexních ocelí při rychlosti 

posuvu trhacího stroje v = 0,5 mm/min, což odpovídalo rychlosti deformace řádově 10-4 s-1. 

Jednotlivé vzorky materiálů byly postupně vodíkovány v roztocích 0,1N a 1N H2SO4 

s přídavkem 1g KSCN/l roztoku při proudové hustotě 1, 5 a 20 mA⋅cm-2 po dobu 24, 168 a 

672 hodin. 

Vliv vodíkové křehkosti na duplexní ocel při zkoušce tahem se projevil snížením 

plastických vlastností, zejména kontrakce. Hodnoty odečtené z tahového diagramu sloužily 

k vypočtení indexu vodíkového zkřehnutí F, kdy nejvyšších hodnot 31,9 % dosáhl u vzorku 

číslo 20 po zvýšení doby navodíkování na 672 hodin a vysoké koncentraci roztoku. 

K porušení vodíkovou křehkostí, které se projevilo kvazištěpným lomem, docházelo po 

obvodu lomové plochy a vytvářelo charakteristické stupně zasahující do určité hloubky. Na 

základě znalosti hloubky kvazištěpného porušení a doby vodíkování byl výpočtem stanoven 

difúzní koeficient vodíkového zkřehnutí duplexních ocelí 10-14 m2
⋅s-1, který řádově odpovídal 

hodnotám naměřeným metodou permeace vodíku. 

Duplexní oceli s feriticko-austenitickou strukturou vykazují velmi dobrou odolnost 

proti vodíkovému zkřehnutí oproti ocelím se strukturou feriticko-perlitickou. 
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