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ABSTRAKT 

 Téma této bakalářské práce je zaměřeno na popis dějů, které vedou k absorpci vodíku 

kovy. Dále přiblížení jak negativních dopadů těchto procesů, kterým je například vodíková 

křehkost, tak možného využití při skladování vodíku v kovech. Experimentální část se zabývá 

vlivem absorbovaného vodíku a rychlosti zatěžování na lomové vlastnosti oceli 12014. 

ABSTRACT 

Bachelor‘s thesis is focused on the description of processes leading to hydrogen 

absorption by metals. Approximation of the negative effects of these processes, e.g. hydrogen 

embrittlement is discussed. Furthermore a prospective utilization of hydrogen storage 

in metals is also described in this work.  The experimental part deals with the influence 

of absorbed hydrogen and strain rate on fracture properties of the steel 12013. 
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1 Úvod 

Vliv absorbovaného vodíku na vlastnosti kovů, resp. ocelí je v dnešní době velice 

rozebírané téma. Existuje spousta prací, zabývající se problematikou vodíku v kovech, 

který zde způsobuje jev, zvaný vodíková křehkost. I v této práci bude tento negativní vliv 

vodíku na vlastnosti kovů rozebírán. Pozornost však bude věnována i pozitivní stránce 

interakce vodík – kov, a to možnému využití při jeho skladování v kovech. 

2 Cíle práce 

 Cílem této bakalářské práce je shrnout důsledky absorpce vodíku kovy. Rešerše je 

zaměřena na procesy, při kterých dochází k disociaci, adsorpci, absorpci vodíku do kovů 

a popsání jednotlivých dějů a samotných příčin těchto dějů. Hlavním cílem této práce je 

shrnutí důsledků interakcí vodíku s kovem, a to jak negativní, tak i pozitivní dopady, jako 

například vodíkovou křehkost, resp. možné využití, například při skladování. Praktická část je 

věnována pozorování vlivu obsahu vodíku v nízkouhlíkové oceli a rychlosti deformace na 

vzhled lomové plochy. 

3 Interakce vodíku s kovy 

Mnoho vzájemných interakcí vodík – kov je umožněno díky unikátním vlastnostem 

vodíku, jako je například jeho malý poloměr nebo schopnost snadno reagovat na některých 

kovových površích. 

Ze všech prvků má atom vodíku nejjednodušší strukturu. Je prvním prvkem periodické 

tabulky prvků, je tvořen jen jedním protonem a jedním elektronem. V přírodě se může 

vyskytovat jeho izotop, zvaný deuterium. Deuterium v jádře obsahuje vedle protonu jeden 

neutron. Uměle lze připravit další izotop vodíku a tím je tritium. V jádře tritia najdeme jeden 

proton a dva neutrony. 

Velikost vodíkového atomu umožňuje vstup vodíku do všech kondenzovaných látek, tedy 

i kovů. Vodíkový atom má průměr 1Å, což je 0,1 nm. Díky tak malé velikosti je vodík 

intersticiálním prvkem, protože nejmenší atomy kovu mají atomový průměr 2-2,5Å (0,2 -

 0,25 nm) [1]. Tato hodnota ovšem platí pouze pro neutrální atom H
0
. Anionty H

-
 mají totiž 

průměr 4,2Å (0,42 nm). Kationty H
+
 jsou naopak menší a jejich velikost se pohybuje 

v rozmezí 0,36 – 0,76Å (0,036 – 0,076 nm) v závislosti na počtu okolních aniontů [6]. 
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 Některé z fyzikálně chemických vlastností vodíku jsou uvedeny v Tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 Fyzikálně chemické vlastnosti vodíku [1] 

Atomové číslo 1 

Atomová hmotnost 1,008 

Molekulová váha 2,016 

Průměr atomu  0,1 nm 

Průměr aniontu H- 0,42 nm 

Průměr kationtu H+ 
(0,036 – 0,076) nm 

 

 Některé kovy, ač mají relativně velké meziatomární prostory a mohlo by se zdát, 

že vodík by jimi tedy měl být pohlcován, ho ve skutečnosti nepohlcují. To by mohlo být 

způsobeno omezením na maximální velikost meziatomárních objemů, které mohou obsahovat 

atomy vodíku za rovnovážných podmínek. Když je velikost rozpouštěného atomu plynu 

0,41 násobkem velikosti atomu kovu, ve kterém se rozpouští, dochází k jeho vměstnání 

do oktaedrálního meziprostoru. Ale když jsou atomy rozpouštěného plynu velmi malé, 

tak jsou v meziatomárních prostorech kovu volně pohyblivé a výsledná struktura tedy může 

být termodynamicky nestabilní, tudíž nemůže vznikat [1]. 

4 Systém vodík - kov 

 Prvním stádiem celého procesu vnikání vodíku do kovových materiálů je samotná 

interakce vodíku s kovovým povrchem. Při vzniku systému vodík – kov mohou existovat čtyři 

rozdílné formy (Obr. 4.1): 

a) Prvním typem interakce vznikají iontové hydridy. Tyto hydridy vznikají při interakci 

vodíku s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin a jsou to převážně krystalické 

a stálé sloučeniny. Tyto sloučeniny obsahují záporný iont H
-
 [1]. Vodík zde tvoří 

sloučeniny typu M
+
H

-
 a M

2+  
  [6]. 

b) Dalším typem je reakce vodíku s prvky IVB, VB a VIB skupiny. V tomto případě jsou 

tvořeny kovalentní hydridy, které jsou za pokojové teploty plynné a jsou analogické 

uhlovodíkům. Příkladem těchto kovalentních hydridů jsou například AsH3 a SiH4.  

c) Další skupinou jsou prvky, které rozpouští vodík za vzniku skutečných roztoků. 

U těchto skutečných roztoků je rozpustnost vodíku v kovu úměrná odmocnině tlaku 
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   a stoupá se zvyšující se teplotou. Mezi takové kovy patří například chrom, železo, 

kobalt, nikl, platina, měď, stříbro, molybden, hořčík a hliník. Tyto kovy jsou známé 

jako endotermické absorbenty. 

d) Poslední skupinu tvoří kovy vzácných zemin, titan, zirkon, thorium, hafnium, vanad, 

niob, tantal, uran a mangan. Tyto kovy tvoří sloučeniny zvané pseudohydridy. Tyto 

pseudohydridy byly podle energetického zabarvení reakce popsány jako exotermní 

absorbenty. Rozpustnost vodíku v těchto kovech se mění s odmocninou tlaku   , 

ale pro některé rozsahy hodnot tlaku se snižuje se stoupající teplotou. [2] 

 Existují i prvky, které vodík neabsorbují vůbec. Jsou to například wolfram, zlato, 

zinek, kadmium, indium, thalium nebo rtuť. 

 Přehled jednotlivých systémů vodík - kov je shrnut v obr. 4.1 
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 Obr. 4.1 Schématické znázornění typů interakcí jednotlivých kovů s vodíkem [1] 

5 Děje doprovázející interakci kov - vodík 

5.1  Poměry na fázovém rozhraní kov - vodík 

Vodík tvoří dvouatomové molekuly, které jsou stabilní až do poměrně vysokých 

teplot. Při vysokých teplotách se však disociuje na atomární vodík. Tato reakce je vyjádřena 

následující rovnicí 3.1 [3]. 
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H2 = 2H, ΔH = 433 kJ       rov. 3.1 

 Vodíkový atom, který vzniká při disociaci, je sice nestálý, ale není-li přítomna tepelně 

dobře vodivá fáze, nemůže se slučovat zpátky do molekul H2. Dalším dějem, kdy vzniká 

atomární vodík, je redukce vody, např. při elektrolýze nebo korozi. Kromě molekul vody se 

ve vodných roztocích nachází i hydroxoniové ionty, které jsou důsledkem adice vody 

na vodíkový ion. 

H
+
 + H2O = [H3O]

+
        rov. 3.2 

Když dojde k redukci tohoto iontu, vznikne molekula vody a atom vodíku Had, který se 

na kovovém povrchu za normálních podmínek spojí s jiným atomem za vzniku molekuly 

vodíku. Při vysoké rychlosti redukce vody nebo je-li povrch znečištěn, může docházet 

ke vnikání atomárního vodíku do kovu v důsledku toho, že se na povrchu udržují 

neasociované atomy Had. Látky, které ovlivňují vnikání atomu vodíku do kovu, jsou například 

sloučeniny arsenu, selenu, teluru, sirovodík, alkalické sirníky, sirouhlík, koloidní síra 

nebo koloidní fosfor. Když jsou přítomny tyto látky, může dojít k zastavení asociace a atomy 

vodíku jsou na povrchu vázány běžnými chemickými vazbami. Další atomy, které se 

nenavážou na povrch kovu, do něj mohou pronikat a následně difundovat [3]. 

5.2 Zdroje vodíku 

K zachycení vodíku na povrch kovu může dojít z různých zdrojů. Může to být plynný 

vodík nebo vodík ve sloučeninách. 

5.2.1 Molekulární vodík 

Molekulární vodík je za pokojové teploty velmi stabilní. V tomto stavu má nižší 

energii, než dva samostatné atomy. Meziatomární vzdálenost atomů vodíku je 0,7416Å 

(74,16 pm) [6]. Disociační energie, tedy energie potřebná k odtržení atomů od sebe, 

je přibližně 13,6 eV. Pro různé izotopy se jen nepatrně liší [6]. 

 Molekulární vodík existuje ve třech skupenstvích, a to v plynném, kapalném 

a pevném, jako je ukázáno na obr. 5.1. Trojný bod se nachází při teplotě Tt = 13,96 K a tlaku 

pt = 7,20 kPa. Kritický bod se nachází při teplotě Tc = 32,98 K a tlaku pc = 1,298 MPa [6]. 
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Obr. 5.1 Fázový diagram vodíku [6]. 

5.3 Sloučeniny obsahující vodík 

Pokud je vodík ve formě sloučenin, může dojít ke dvěma případům jeho pronikání 

do kovů. A to k pronikání vodíku z plynného nebo kapalného prostředí, obecněji takového 

prostředí, ve kterém se mohou uplatnit elektrochemické reakce, produkující atomární vodík. 

5.3.1 Pronikání vodíku v plynném prostředí 

 Jelikož vodík může do kovů pronikat výhradně v atomární formě, je nutné, 

aby nejdříve došlo ke vzniku těchto atomů. Tyto reakce se pak mohou napsat těmito způsoby 

[8]: 

 H2 → 2 Had         rov. 4.1 

nebo  H2O → 2H + O        rov. 4.2 

nebo  R-H → H + Ri.        rov. 4.3 

Takto vzniklý vodík pak vstupuje do kovu podle následující rovnice: 

 2 M + 2 Had → 2 MHab,       rov. 4.4 

kde si pod M můžeme představit povrchový atom daného kovu, Had znamená vodík 

adsorbovaný na povrchu kovu a Hab značí vodík, který už pronikl do dalších vrstev, tedy 

vodík absorbovaný [1].  
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 Vodík, který již pronikl do kovu, se v něm nachází ve formě aniontů H
+ 

i kationtů H
-
. 

Jak již bylo řečeno, vodík je intersticiální prvek, takže se nachází v intersticiálních polohách 

krystalové mřížky. I když k pohlcování může dojít pouze u vodíku v atomárním stavu, 

tak uvnitř kovu se může vyskytovat i ve formě molekul, a to za předpokladu, že se zde 

nachází nebo zde vznikají dutiny dostatečně velkých rozměrů, ve kterých může dojít 

k rekombinaci [4]. 

 V reálných podmínkách je pronikání vodíku do kovů v plynném prostředí ovlivněno 

celou řadou faktorů. Je to například stav povrchu, na kterém dochází k adsorpci, složení 

plynného prostředí, například přítomnost nečistot a příměsí, které mohou ovlivňovat např. 

výskyt míst, vhodných pro adsorpci vodíku [4]. Důležitou roli hraje i možná přítomnost 

pasivační vrstvy na povrchu kovu, která může být tvořena oxidy [5]. Tato pasivační vrstva 

vytvoří na kovu tenký film oxidů, které mají i o několik řádů nižší difuzní koeficient než 

kovy. Díky této pasivační vrstvě nedochází ke kontaktu kovů s vodíkem, tudíž do nich 

nemůže pronikat.  

5.3.2 Pronikání vodíku v kapalném vodném prostředí 

 Pronikání vodíku do kovů v kapalném vodném prostředí je věnována větší pozornost, 

protože tento způsob je v praxi daleko více rozšířen. Výše již bylo uvedeno, že se nemusí 

jednat pouze o typicky kapalná prostředí. K tomuto způsobu patří i taková prostředí, kde je 

přítomen určitý podíl vlhkosti a může zde tedy dojít k procesu elektrochemické koroze [1]. 

 Atomární vodík může v kapalném prostředí vznikat například redukcí vody podle 

následujících rovnic [8]: 

2H
+
 + 2e

-
 → 2H        rov. 4.5 

2H2O + 2e
-
 → 2H + 2OH

- 
      rov. 4.6 

K těmto reakcím může na povrchu kovů docházet při elektrolýze nebo korozi. 

Elementární procesy elektrochemické koroze můžeme vyjádřit pomocí následujících rovnic:  

 M → M
n+

 + ne
- 
 (dílčí anodická reakce)    rov. 4.7 

 X
n+

 + ne
-
 → X. (dílčí katodická reakce)    rov. 4.8 
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Pod písmenem M si můžeme představit opět daný kov a písmeno X představuje 

nějakou součást prostředí, která může být redukována. Pokud je dílčí katodickou reakcí 

tzv. vodíková depolarizace, můžeme ji zapsat takto [4]: 

 2 H
+
 + 2 e

-
 → H2        rov. 4.9 

Průběh této reakce je však složitější a při podrobnějším zápisu se bere v úvahu, že vodík 

není ve vodných roztocích přítomen jak proton H
+
, nýbrž jako hydroxoniový iont H3O

+
. 

Prvním krokem této reakce je redukce vodíku, při které dochází k jeho adsorpci 

na povrch kovu. Lze ji napsat takto: 

H3O
+
 + e

- 
→ H2O + Hads       rov. 4.10 

Tato reakce je známa jako Volmerova reakce [5]. 

 Při dalších krocích dochází k chemické, resp. elektrochemické rekombinaci atomů 

vodíku, při které vznikají molekuly H2, které do kovu pronikat nemohou. V menším počtu 

dochází k absorpci atomů adsorbovaného vodíku.  

Rekombinaci lze vyjádřit rovnicemi: 

Hads+ Hads → H2         rov. 4.11  

(jedná se o chemickou rekombinaci a tato reakce je známa jako Tafelova reakce [5]) 

nebo 

Hads + H3O
+
 + e

-
 → H2O + H2       rov. 4.12 

(jedná se o elektrochemickou rekombinaci a tato reakce je známá jako Heyrovskeho 

reakce [5]). 

 Druhý případ, tzn. absorpci adsorbovaného vodíku lze napsat takto: 

 M + Hads → MHabs        rov. 4.13 

Podobně, jako u pronikání vodíku do kovů v prostředí plynném, bude i v kapalném 

prostředí toto pohlcování ovlivněno mnoha faktory. Můžeme jmenovat například vliv pH 

elektrolytu, jeho hustotu, tlak rozpuštěného kyslíku atd. Co se týče povrchu materiálu, 
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musíme opět brát v úvahu stav povrchu, přítomnost povrchového filmu, který může působit 

jako pasivační vrstva a podobně [4]. 

5.4 Popis dějů vedoucích k absorpci vodíku kovem 

Celý proces pronikání vodíku do kovů je tvořen třemi základními etapami. Prvním 

procesem je kumulace vodíku na povrchu kovu, kde vytváří tenkou vrstvičku. Tato vrstva 

může zasahovat do hloubky jedné částice. Tento proces se nazývá adsorpce. Dalším krokem 

je pronikání vodíku do hlubších vrstev kovu, a to do hloubky dvou až tří molekul. Tento 

proces se nazývá inkorporace. Následující pronikání vodíku do dalších vrstev se nazývá 

absorpce. V mnoha případech může být plyn přítomný v adsorbované i absorbované vrstvě, 

celkově se tento stav nazývá sorpce. Posledním krokem je difúze, což je transport vodíku skrz 

materiál [1]. 

Celkově lze tedy pronikání vodíku do kovu, resp. kovem, popsat těmito pěti kroky: 

 disociace molekul adsorbovaných na kovový povrch 

 absorpce 

 difúze 

 přenos plynu z roztoku na adsorpční vrstvu na druhém konci kovu 

 rekombinace atomů na molekuly na východové straně kovu. 

5.5 Adsorpce 

Adsorpce vodíku na kov je možná jak v molekulárním tak v atomárním stavu. 

Disociace molekul vodíku na atomy je podmíněna dostatečně vysokou teplotou [1]. Rychlost 

difúze vodíku kovy je dána koncentrací vodíkových atomů na povrchu kovu [6]. 

Na obr. 5.2 je zobrazen vodík na povrchu železa 100. 
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Obr. 5.2 Rozložení atomů vodíku na povrchu Fe 100, vyčísleno v Å [8] 

 

5.5.1 Fyzikální adsorpce 

První proces nastane, když se vodík dostane do kontaktu s kovem a vytvoří tenkou 

vrstvu. Experimentální výsledky ukazují, že je určitý vztah mezi množstvím vodíku, který se 

adsorbuje jednotkou povrchu kovu, a tlaku, při dané teplotě. Adsorpční jevy mohou být 

vyjádřeny několika způsoby a těmi jsou [1]: 

a) Závislost množství adsorbovaného plynu na tlaku při konstantní teplotě. To je 

známo jako reakční izoterma. 

b) Graf změny rovnováhy tlaku s teplotou na dané množství adsorbovaného 

plynu. Vyjádřením této závislosti je izochora. 

c) Graf závislosti množství adsorbovaného plynu na teplotě, při konstantním 

tlaku. Tato závislost se nazývá izobara.  

Nejznámější používanou závislostí je reakční izoterma. Na obr. 5.3 je uveden příklad 

reakční izotermy, konkrétně pro adsorpci vodíku na wolfram.  
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Obr. 5.3 Izotermy adsorpce molekul vodíku na povrch wolframu [1] 

Vazebné charakteristiky atomů, které tvoří povrchové vrstvy kovu, jsou nenasycené 

díky asymetrickým podmínkám jejich geometrie. Když se následně molekuly vodíku 

dostanou ke kovovému povrchu, mají tendenci se tam kumulovat. To, že jsou tam drženy, 

je způsobeno tím, že dojde k nasycení silového pole na povrchu atomů kovu. Adsorbovaná 

vrstva tedy nesmí být více než jednu molekulu hluboko, protože jakmile se vytvoří souvislá 

povrchová vrstva, povrchové síly jsou chemicky nasycené. 

Množství plynu adsorbovaného na jednotku plochy povrchu je hyperbolickou funkcí 

tlaku plynu. Tato rovnice se nazývá Langmuirova izoterma. Ta může být použita pro popis 

mnoha případů adsorpce plynů v molekulárním stavu, např. argonu nebo oxidu uhličitého. 

V případě adsorpce vodíku na povrch kovu, je adsorpční film výsledkem dvou protichůdných 

faktorů a to: 

a) kumulace vodíku na povrchu 

b) desorpce plynu z povrchu v rovnováze s vnějším tlakem. 

Aby molekula byla adsorbována, je nutné, aby dvě sousedící adsorpční místa byla 

volná. Je-li θ zlomek povrchu, který je pokryt adsorbovanými atomy, a 1 - θ je část, která je 

volná, znamená to, že pravděpodobnost, že dvě přilehlé lokality by měly být volné, je (1 - θ)
2
. 

Míra kumulace je tedy přímo úměrná (1 -θ)
2
. Stejně tak dojde k desorpci pouze v případě, kdy 

adsorbované atomy jsou v přilehlých prostorách, a šance, že k tomu dojde, je θ
2
. Rychlost 

desorpce je tedy přímo úměrná θ . Konečně, kinetická teorie plynů ukazuje, že tlak plynu je 

přímo úměrný počtu přítomných molekul. Proto, v případě dvouatomárních plynů, byla 

modifikována rovnice pro adsorpční izotermu a zapojena odmocnina tlaku. Zejména 
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při nízkých tlacích, kdy adsorbovaná vrstva je neúplná, celkové množství adsorbovaného 

plynu je úměrné druhé odmocnině tlaku. Tento typ adsorpce se obvykle označuje jako 

fyzikální adsorpce, při které se množství plynu adsorbovaného na povrchu kovu, snižuje 

rostoucí teplotou [1]. 

5.5.2 Chemická adsorpce 

V některých případech je teplotní závislost adsorpce složitější, než je patrné 

z jednoduché závislosti u wolframu uvedené výše (Obr. 5.3). Bylo zjištěno, že se stoupající 

teplotou nejdříve adsorpce vodíku na kov klesá na minimum a pak se začne zvyšovat. 

K tomuto efektu dochází v průběhu sorpce vodíku práškovým niklem, což je znázorněno 

na obr. 5.4 [1]. 

 

Obr. 5.4 Izobary adsorpce vodíku na povrch niklu při třech různých tlacích [1] 

Tento druh adsorpce byl nazván aktivovaná adsorpce neboli chemická adsorpce, 

protože zúčastněné energie jsou podobné energiím v chemických reakcích. Tento typ 

adsorpce však nebyl nalezen u sorpce inertních plynů, dusíku na měď, nebo vodíku na zlato 

a stříbro. Celkově tento typ adsorpce závisí na chemické afinitě mezi plynem a kovem [1]. 

Fyzikální adsorpce je vratná, s ohledem na teplotu a tlak. Chemická adsorpce však 

vratná není, zejména s ohledem na teplotu. 
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5.6 Absorpce 

Atomy vodíku, u kterých nedošlo k rekombinaci a jejich uvolnění z povrchu kovu, 

pronikají dále do materiálu - dochází k absorpci vodíku. Její kvantifikace je možná 

vyjádřením množství rozpuštěného vodíku v kovu [1] (kap. 5.9). 

5.7 Difúze 

Hlavním důsledkem difúze je homogenizace obsahu vodíku v kovu. Malé rozměry 

vodíkových atomů vzhledem k velikosti mřížkové konstanty kovů umožňují, že vodík může 

v kovech relativně snadno difundovat. Koncepce intersticiální rozpustnosti naznačuje, že míra 

difúze bude tím lepší, čím větší budou atomy kovů. Existují různé možnosti, jak může atom 

vodíku difundovat skrz kov a to: 

a) intersticiálními polohami a v menším rozsahu i vakantními místy 

b) po hranicích zrn polykrystalických vzorků 

c) poruchami hranic zrn 

Někteří autoři se domnívají, že převládajícím faktorem při difúzi je intersticiální 

difúze. To bylo prokázáno v případě železa, kdy byla pozorována difúze u monokrystalů 

a následně srovnána s difúzí polykrystalických vzorku. Charakteristiky byly stejné [1]. 

Bylo prokázáno, že samotné geometrické úvahy neposkytují kompletní vysvětlení. 

Některé kovy (např. Zn a Cd) nedovolují intersticiální rozpustnost i přes to že jejich 

meziatomární prostory jsou větší než například u železa.  

Difuzní koeficient rapidně roste s teplotou. Ve většině případů je difuzní koeficient 

vodíku úměrný odmocnině tlaku vodíku při konstantní teplotě [1]. 

5.7.1 Transport vodíku v dokonalé mřížce 

Při průchodu dokonalou mřížkou jsou částice vodíku zachycovány v intersticiálních 

polohách. Při difuzi vodíku z jedné intersticiální polohy do druhé jim tedy můžeme přisoudit 

periodický průběh potenciálu. Tento průběh je znázorněn na obr. 5.5 [4].  
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Obr. 5.5 Průběh energie vodíku při difuzi dokonalou mřížkou [4] 

A – intersticiální místa, En – aktivační energie  

Vodík je v dokonalé mřížce nejčastěji umístěn v oktaedrických a tetraedrických polohách, 

jak je znázorněno na obr. 5.6, [6]. 

 

 

Obr. 5.6 Oktaedrické (O) a tetraedrické (T) sítě v fcc, hcp a bcc mřížkách [6] 

Vodík, procházející kovem může způsobovat deformaci mřížky, protože při jeho 

průchodu dochází ke vzniku tlakových, resp. tahových napětí v mřížce. Když se vodík 

nachází v poloze mezi dvěma atomy kovu, tak se tyto atomy vlivem tlakového napětí oddálí 
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(obr. 5.7), zatímco když vodík zaujme polohu vakance, mřížka se deformuje vlivem tahového 

napětí a atomy okolo vodíku se mu přiblíží [8]. 

 

Obr. 5.7 Deformace mřížky tlakovým napětím při umístění vodíku v prostoru mezi 

dvěma atomy [8] 

Při deformaci kovu způsobem, znázorněným na obr. 5.8, dochází ke vzniku tahového 

napětí a tlakového napětí. Vodík při tomto difunduje z oblasti tlakových napětí do oblasti 

tahových napětí, protože zde rozšiřováním mřížky vznikají prostory, do kterých může snáze 

difundovat.  

 

Obr. 5.8 Princip gorskeho efektu [8] 

 Na obr. 5.9 je důsledek výše popsaného jevu. Je zde zobrazeno, jak se šíří trhlina 

při tahovém namáhání. V čele trhliny se hromadí dislokace, do kterých může difundovat 

vodík adsorbovaný na povrchu. Ten pak může způsobit to, že se trhlina křehkým lomem šíří 

dál a tento proces se neustále opakuje. 
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Obr. 5.9 šíření trhliny při tahovém namáhání [8] 

 

5.8 Transport vodíku v nedokonalé mřížce - zachycování ve vodíkových pastech 

Výše již bylo zmíněno, že vodík v kovových materiálech není rozložen rovnoměrně, 

takže koncentrace vodíku v jednotlivých místech kovu není shodná. V porovnání s jinými 

objemy se koncentrace vodíku v různých místech i řádově liší. Ta místa, ve kterých je velká 

koncentrace vodíku, se nazývají vodíkové pasti [4]. 

Vodíkové pasti můžeme definovat z termodynamického a kinetického hlediska. 

V prvním případě můžeme vodíkové pasti definovat jako místa se sníženým chemickým 

potenciálem. Co se týče kinetického hlediska, můžeme vodíkové pasti definovat jako místa 

ve struktuře, kde je větší pravděpodobnost přeskoku vodíku z intersticiální polohy do pasti, 

než pravděpodobnost opačného směru, tedy přeskoku vodíku z pasti do intersticiální 

polohy [4]. 

 Pasti můžeme dělit na reverzibilní, neboli vratné, a ireverzibilní, neboli nevratné. 

Většina z nich patří za normální teploty do první skupiny. Do druhé skupiny patří například 

pasti na rozhraní částic TiC a hlavně póry nebo dutiny, ve kterých je dostatek prostoru 

k rekombinaci atomu vodíku na molekuly H2. Přechod vodíku do pastí může být popsán 

následující rovnicí [4]: 

 Hint + past ↔ Hpast        rov. 6.1 

Hint – vodík v intersticiální poloze, Hpast – vodík v pasti. 

 Schéma energetické bilance difúze vodíku v kovu s nedokonalou mřížkou je 

znázorněno na obr. 5.10. Na tomto obrázku vidíme, jak klesá hodnota energie v oblasti pasti 

a je zde proto větší pravděpodobnost výskytu atomů vodíku.  
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Obr. 5.10 Znázornění energie vodíku ve vodíkové pasti a okolí [4] 

 EB – Interakční energie mezi pastí a vodíkem, EN – Aktivační energie vodíku 

v normální intersticiální poloze, ET – aktivační energie pasti, ES – aktivační energie přeskoku 

vodíku do pasti 

 Hodnota ES je však uváděna jen v některých pracích, protože kdyby hodnota ES byla 

o hodně vyšší, než hodnota EN, byla by menší pravděpodobnost přeskoku vodíku 

z intersticiální polohy do pasti [4]. 

5.9 Rozpustnost vodíku v kovech 

Rozpouštění vodíku v kovech může mít buď endotermický nebo exotermický charakter. 

5.9.1 Endotermická rozpustnost 

Reakce, při kterých vznikají tyto roztoky, mají endotermický charakter. Proto u kovů, 

které s vodíkem tvoří pouze jednoduché roztoky, což jsou tzv. endotermické pohlcovače, 

se rozpustnost vodíku zvyšuje se zvyšující se teplotou. Disociace vodíku během povrchové 

adsorpce a skutečnost, že vodík do kovů vstupuje pouze v atomové formě, vedou 

k experimentálně pozorované skutečnosti, že rozpustnost vodíku je úměrná odmocnině tlaku 

vodíku při konstantní teplotě. Tento vztah je označován jako Sievertův zákon a může být 

vyjádřen následovně [1]: 

S = S0    exp(-Q/2RT)       rov. 6.2 

kde S = rozpustnost vodíku v kovu, S0 = konstanta, P = tlak vodíku, Q = teplo, uvolněné 

při vzniku roztoku, R = univerzální plynová konstanta, T = termodynamická teplota. 
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 Tato rovnice se dá vyjádřit logaritmicky takto: 

 log S = log S0 +0,5 log P - 
 

  
       rov. 6.3 

kde C = konstanta 

 Díky této rovnici může být hodnota tepla roztoku vyjádřena ze závislosti log S na 1/T. 

 Do této skupiny kovů patří například hořčík, hliník, měď, železo, kobalt, nikl, chrom, 

mangan, stříbro, zlato, platina a další. 

5.9.2 Exotermická rozpustnost 

Reakce, při kterých se rozpouští vodík v kovech, mohou mít i exotermický charakter. 

V případě endotermické rozpustnosti popsané výše, je jedinou reakcí kovu s vodíkem 

vytvoření jednoduchého tuhého roztoku. V případě exotermického absorbování je vše 

ovlivněno vznikem tzv. pseudokovových hydridů. V tomto případě je důležité rozlišovat 

pojmy rozpustnost vodíku a celkové množství vodíku absorbovaného v kovu. Jelikož jednou 

z hlavních charakteristik exotermického absorbování je vytvoření hydridů, je možné 

reprezentovat podmínky rovnováhy tohoto typu systému kov - vodík fázovým diagramem 

analogickým běžným fázovým diagramům, které se používají k popisu kovových slitin. 

Jelikož na začátku je obsah vodíku v kovu nulový, první přijatý vodík půjde do tuhého 

roztoku. Poté ovšem dojde k vytvoření hydridové fáze v kovu. Rozpustnost vodíku by tedy 

potom měla být brána jako složení, ve kterém prvky opouští jednofázové oblasti 

pseudorovnovážných diagramů a stávají se dvoufázovými sloučeninami. Nicméně obsah 

vodíku ve vzorku může být zvýšen nad limit této rozpustnosti vytvořením nestabilní 

hydridové fáze. Takže celkové množství vodíku, který je absorbován při exotermním 

pohlcování kovu, závisí na rychlosti tvorby hydridů a bude vždy přesahovat rozpustnost, 

jako je definováno výše. Ideálně by měl být vodík absorbován, až by celý kov byl převeden 

na hydrid s maximálním obsahem vodíku. Přesná forma těchto diagramů závisí 

na charakteristikách kovu a rychlosti tvorby hydridů [1]. 

Mezi exotermické absorbenty patří například titan, vanad, zirkonium a další. 

5.10 Tvorba hydridů 

Vodík se vyznačuje mnoha zvláštními vlastnostmi, díky kterým může vytvářet 

sloučeniny s velkým množstvím prvků a to i za nízkých teplot. Jednou z jeho vlastností je 
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střední hodnota elektronegativity. Díky tomuto může s různými prvky tvořit nejrůznější typy 

chemických vazeb [6]. 

Kovy a vodík obvykle tvoří dva rozdílné druhy hydridů: 

 α – fáze – je absorbována jen část atomů vodíku 

 β – fáze – dochází k úplnému tvoření hydridů. 

Lehké kovy, jako Li, Be, Na, Mg, B nebo Al tvoří s vodíkem velké množství 

sloučenin. Tyto kovy jsou výjimečné zejména díky své nízké hmotnosti a poměru počtu 

atomů kovu ku počtu atomů vodíku, který je v mnoho případech roven dvěma. 

Existují dva možné způsoby přípravy hydridů kovů a těmi jsou přímá disociativní 

chemisorpce a elektrochemická redukce vody. Tyto procesy jsou popsány následujícími 

rovnicemi: 

  
 

 
                  rov. 6.4 

  
 

 
    

 

 
       

 

 
          rov. 6.5 

Kde M je určitý kov. 

6 Důsledky interakce vodík – kov 

Jak již bylo zmíněno, interakce vodík – kov může mít jak negativní, tak pozitivní 

dopad. Negativním dopadem je vodíková křehkost, která zhoršuje vlastnosti materiálu. 

Pozitivní stránkou této interakce je její možné využití pro skladování vodíku v kovech. 

6.1 Zkřehnutí kovu 

Hlavním negativním důsledkem vodíku na vlastnosti kovů je vodíková křehkost.  

Co se týče typu mřížky, tak kovy s plošně centrovanou kubickou mřížkou (fcc) jsou 

méně náchylné na vodíkovou křehkost a to ze tří důvodů. Mají větší tvárnost, mnohem nižší 

difúzní koeficient vodíku a větší rozpustnost vodíku, než kovy s prostorově centrovanou 

kubickou mřížkou (bcc). Kovy s hexagonální mřížkou (hcp) mají menší tvárnost než kovy 

s fcc a podobnou rozpustnost a difúzní koeficient vodíku. Nicméně, velké množství kovů 

s hcp mřížkou tvoří stabilní hydridy a proto jsou náchylné na vodíkovou křehkost [5]. 
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I velice malé množství vodíku může způsobit vodíkovou křehkost, takže při jeho 

hromadění ve vodíkových pastech a jeho následném uvolnění do matrice, je toto riziko daleko 

větší [5]. Díky tomu může docházet k lomu především v oblastech, kde tyto pasti mohou 

vznikat. Jsou to například dislokace, hranice zrn nebo fázová rozhraní. Zde může docházet 

k rekombinaci atomů vodíku do molekuly, tím se zvýší jeho objem a může dojít k prasknutí 

[9].  

Z minulosti je již známo velké množství domněnek, které se pokoušely obecněji 

popsat vodíkovou křehkost v kovech. V úvahu však můžeme brát hlavně tyto tři: 

 napětím vyvolaná tvorba hydridů a jejich štěpení (stress-induced 

hydride formation and cleavage) 

 vodíkem zvýšená lokální plasticita (hydrogen-enhanced 

localized plasticity – HELP) 

 vodíkem indukovaná nesoudržnost (hydrogen-enhanced 

decohesion - HEDE) 

Tyto procesy jsou znázorněny na obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1 Mechanismy vodíkové křehkosti kovů [8] 

6.1.1 Napětím vyvolaná tvorba hydridů a jejich štěpení 

Tato teorie platí pro hydridy, které jsou buď stabilní, nebo mohou být stabilizovány 

působením napěťového pole. Patří zde například kovy VB skupiny, Ti nebo Zr [9]. 

6.1.2 Vodíkem zvýšená lokální plasticita 

Za podmínek, kdy nemohou vznikat hydridy, dochází působením vodíku ke zvyšování 

lokální plasticity (HELP). Tato teorie je založená na tom, že v určitém rozsahu teplot 

a rychlosti deformace, přítomnost vodíku v tuhých roztocích snižuje výskyt bariér pro pohyb 
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dislokací, čímž se zvýší množství deformací, které se nacházejí v lokalizovaných oblastech 

přilehlých k lomovým plochám. Lom je pak spíše silně lokalizovaným procesem plastického 

poškození, než poškození křehkého. Pozorováním bylo zjištěno, že vodík zvýšil pohyb 

dislokací nejvíce ve vzorcích pod konstantním napětím [9].  

6.1.3 Vodíkem indukovaná nesoudržnost - dekoheze 

Tato teorie je teorie, podle které jsou vazby na hrotu trhliny oslabeny přítomností 

vodíku v tuhém roztoku. Tento mechanismus je podporován hlavně tím, že v systémech, 

které netvoří hydridy, dojde ke vzniku trhliny bez významné místní deformace [9]. 

6.2 Skladování 

Přítomnost vodíku v kovech však nemá jen negativní dopady. V některých případech 

chceme dokonce kov vodíkem záměrně nasytit, a to při skladování vodíku v kovech. 

Vodík je v dnešní době hodně zkoumané téma. Jelikož by vodík mohl být palivem 

budoucnosti, je mnoho výzkumů věnováno jeho skladování. Nejedná se ovšem pouze 

o uchovávání vodíku, ale také například o konstrukci potrubí, jako jsou ropovody a podobně, 

jelikož i zde dochází k působení vodíku na materiál, ze kterého je potrubí vyrobeno. Vodík se 

může skladovat jako stlačený plyn, kryogenní kapalina nebo tuhé palivo. Jeho skladování je 

složité i díky jeho nízké teplotě varu (-252,87 °C) a nízké hustotě v plynném stavu. Navíc 

skladování stlačeného nebo kapalného vodíku je poměrně nebezpečné [7]. 

Jedním ze způsobů je skladování ve formě chemických sloučenin. Tento způsob je 

bezpečnější v tom, že k uvolnění vodíku je zapotřebí dodat určité množství energie a tak 

nemůže unikat samovolně [7].  

Bylo zkoumáno také skladování vodíku v uhlíkových materiálech, jako jsou uhlíkové 

nanotrubice a nanovlákna. Nicméně bylo zjištěno, že i když mají tyto materiály dobré 

vlastnosti, nelze v nich uložit množství vodíku, dostatečné pro automobilový průmysl [7].  

Jako nejlepší způsob skladování se jeví skladování tuhého vodíku v hydridech kovů. 

Pro příklad skladování vodíku v tuhém stavu v MgH2 má hustotu skladování 6,5 hm % H. 

Což je o mnoho vyšší hodnota, než při plynné (0,99 hm % H) nebo kapalné (4,2 hm % H) fázi 

[7].  

Pro co nejlepší kvalitu skladování vodíku je kladen důraz na následující vlastnosti 

kovů. Vysoká kapacita vodíku na jednotku hmotnosti a objemu, což je hlavním měřítkem 
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dostupnosti energie, kterou můžeme z vodíku získat. Dále to je nízká teplota disociace, nízký 

odvod tepla při exotermickém formování hydridů, reverzibilita, omezené energetické ztráty 

při sycení a uvolňování vodíku, vysoká odolnost proti vnějším vlivům, jako jsou kyslík 

a voda, pro dlouhou životnost, nízké náklady recyklace a vysoká bezpečnost [7]. 

6.3 Kovové hydridy na bázi hořčíku 

Hořčík a jeho slitiny jsou pro své výborné vlastnosti považovány za nejlepší materiál 

pro skladování vodíku. Mimo to mají tyto sloučeniny výborné funkční vlastnosti, jako je 

například odolnost proti teplotě, absorpce vibrací, recyklovatelnost a podobně. Jedním 

z hydridů hořčíku je například hydrid hořečnatý MgH2. Tento hydrid má největší hustotu 

energie (9 MJ/kg Mg) ze všech hydridů, použitelných pro skladování. Hlavní nevýhodou 

MgH2 je vysoká teplota uvolňování vodíku (300 °C na 100 kPa H2), vysoká reaktivita 

se vzduchem a kyslíkem a pomalá desorpce [7].  

Různými procesy je možno řídit vlastnosti materiálu pro skladování. Patří mezi ně 

například změna chemického složení, vlastností povrchu, změna velikosti zrna atd.  

Lepších vlastností se může docílit takzvaným kuličkovým mletím. Tento proces 

se používá pro zlepšení stavu povrchu materiálu. Hlavními důsledky jsou zvětšení povrchu, 

vytvoření mikro a nanostruktur, a vytvořeni defektů na povrchu i uvnitř materiálu. Vytvořené 

mřížkové defekty mají pomáhat difůzi vodíku materiálem, jelikož se vytvoří mnoho míst 

s nízkou aktivační energií difúze [7].  

Rozdílné vlastnosti mletých a nemletých materiálů jsou znázorněny na obr. 6.2. 
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obr. 6.2 Křivky desorpce vodíku nemletého (plné znaky) a mletého (prázdné znaky) MgH2 [7] 

Na obr. 6.2 vidíme, že u mletých materiálu stačí k desorpci vodíku v kovu kratší doba, 

než u materiálu nemletého. 

 Vlastnosti se nemění pouze s teplotou, ale také s dobou mletí daného materiálu. To je 

znázorněno na obr. 6.3, kde můžeme vidět, že se zvyšující se dobou mletí materiálu stačí 

k nasycení kovu vodíkem méně času, než u kovů mletých kratší dobu. 
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Obr. 6.3 Desorpční křivky hořčíku katalyzovaného 0,1 mol% Nb2O5 a mletého 2, 5, 10, 20, 50 

a 100 hodin při teplotě 573 K ve vakuu [7] 

I díky dalším experimentům lze říct, že mletí je velice efektivní a levný způsob, jakým 

můžeme vyrobit hydridy kovů s vysokým obsahem vodíku [7]. 

Dalším způsobem používaným pro zlepšení vlastností hydridů přidání příměsí. 

Například přidáním Ni do MgH2 došlo ke snížení desorpční teploty na 225 °C [7]. 

V tab. 6.1 je uveden přehled vlastností některých hydridů na Mg-Ni bázi. Z uvedených 

údajů vyplývá, že nejlepší předpoklady pro použití v praxi má hydrid, složený z 65 hm% 

MgH2 a 35 hm% Mg2NiH4. Hydrid Mg2NiH4 vzniká podle následující rovnice: 

Mg2Ni + 2H2 → Mg2NiH4      rov. 8.1 

Tabulka 6.1 Absorpční/desorpční vlastnosti hydridů na bázi Mg-Ni. 

Materiál Metoda Teplota (°C) Tlak (bar) 
Kinetika 

(min) 
Max hm%  

H2 

Mg2Ni–1 hm% Pd KM Tabs: 200 Pabs : 15 tabs : 27 2,50 

Mg2Ni KM Tabs: 300 Pabs : 29 
 

3,20 

Mg2Ni KM Tabs: 300 Pabs : 11,6 tabs : 10 3,50 

Mg2Ni KM Tabs: a Tdes: 280 Pdes : 1-2 
 

3,53 

Mg-Mg2Ni KM Tabs: 300 Pabs : 12 tabs : 83 3,60 

Mg2Ni KM Tabs a Tdes: 280 -330 Pabs : 1-15 tabs : 1 4,10 

 
Pdes : 1-2 tdes : 1 

 70 hm% Mg–30 hm% LaNi5 KM Tabs a Tdes: 350 Pabs : 10 tabs : 10 4,66 

 
Pdes : 1,5 tdes : 10 

 65 hm% MgH2–35 hm% 

Mg2NiH4 KM Tdes: 220 - 240 Pdes : 0,5 tabs : 10 5,00 

 

KM – kuličkové mletí, Tabs – teplota absorpce vodíku, Tdes – teplota desorpce vodíku, Pabs –

 tlak absorpce vodíku, Pdes – tlak desorpce vodíku, tabs – teplota absorpce vodíku, tdes – teplota 

desorpce vodíku. 

6.3.1 Cyklická stabilita 

Bylo zjištěno, že u vzorků po páté absorpci a desorpci, se snížila kapacita maximální 

rozpustnosti vodíku. Tento problém vyřešily prvky, jako jsou Ce, La, Nd nebo Pr, po jejichž 

přidání nedocházelo ke snižování kapacity maximální rozpustnosti kyslíku. Dalším následkem 
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použití těchto prvků bylo ovšem snížení skladovací kapacity. Byla zkoumána spousta typů 

hydridů, u kterých nedocházelo ke snížení skladovací kapacity ani po několika stovkách až 

tisících cyklech. Mezi takové patří například Ni s přídavkem Mg a Mg2CoH5, MgH2 

s 5 hm% V, MgH2 s 0,2 mol% Cr2O3 a jiné. 

6.3.2 Katalyzátory 

Vlastnosti, požadované po materiálech pro skladování vodíku, mohou ovlivňovat 

i katalyzátory. Například vrstvička Pd pozitivně ovlivňuje disociaci vodíku na povrchu kovu 

a tím vznik více atomů, které mohou do kovu pronikat. Dalším prvkem, výhodným v tomto 

ohledu, je Ni. Ten má vysokou afinitu na H2 a po přidání 1 at% k hořčíku bylo dosaženo 50% 

nárůstu kapacity vodíku, snížení absorpční teploty z 275 °C na 175 °C a snížení teploty 

desorpce z 350°C a 275 °C. Může být přidáváno i Ge, jeho účinky však po několika cyklech 

zmizí. 

6.4 Komplexní hydridy 

Dalšími materiály, ve kterých se dá skladovat vodík, jsou tzv. komplexní hydridy, 

které mohou být tvořeny např. na bázi Na, Li nebo Be. Obsah vodíku v takových látkách je až 

18 hm% (v LiBH4), ale použití těchto hydridů je náročné jak z termodynamického, 

tak z kinetického hlediska. 

6.4.1 Komplexní hydridy na bázi hliník – sodík 

Mezi tyto hydridy patří například Na3AlH6 nebo NaAlH4, který je sice považován 

za výborný materiál díky jeho velké skladovací kapacitě (5,6 hm% H) a snadné dostupnosti, 

avšak jeho návratnost a kinetika je na slabé úrovni, tudíž se nemůže nalézt uplatnění např. 

v automobilovém průmyslu. Přidáním platiny se však jejich reverzibilita a kinetika dostávají 

na postačující úroveň. Rovnice, podle kterých dochází k uvolňování vodíku, jsou uvedeny 

níže: 

      ↔ 
 

 
        

 

 
           rov. 8.2 

                
 

 
         rov. 8.3 

6.4.2 Komplexní hydridy na bázi hliník – lithium, dusík 

Tyto sloučeniny mají vysokou hodnotu hmotnostního procenta vodíku v materiálu. 

Například pro NiAlH4 je to 10,5 hm% a pro Ni3AlH6 11,2 hm%. Jejich nevýhodou je však 

velká tlaková nerovnováha vodíku a to i při pokojových teplotách. Jsou to tedy nestabilní 
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hydridy, které se snadno rozkládají, ale už nejsou schopny být znovu hydrogenované. 

Desorpce NiAlH4 probíhá ve dvou krocích: 

                              rov. 8.4 

                
 

 
         rov. 8.5 

6.4.3 Lithiové hydridy 

Mezi možné materiály pro skladování vodíku v hydridech tohoto typu patří Li3NH4. 

Li3NH4 je produktem těchto dvou reakcí: 

                          rov. 8.6 

                             rov. 8.7 

Tímto způsobem může být dosaženo skladovací kapacity 5,2 hm% v rozmezí teplot 

240 - 270 °C a době desorpce 3 minuty. Přidáním katalyzátoru TiCl3 a kulovým mletím byla 

tato hodnota zvýšena na 5,5 hm%. 

6.4.4 Hydridy na bázi Lithium - Bor a Lithium - Beryllium 

Mezi zástupce této skupiny patří LiBH4. Zde je však k dehydrogenaci zapotřebí více, 

než 470 °C, takže i přes poměrně velkou kapacitu skladovaného vodíku není vhodným 

materiálem pro skladování. Co se týká Be, tak skladovací kapacita sloučeniny Li3Be2H7 je až 

10 % při teplotě dehydrogenace 15% °C. Tato látka je však velmi jedovatá, takže se tím 

omezuje možnost jejího využití. 
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7 Praktická část 

K ověření současného vlivu rychlosti zatěžování a úrovně obsahu vodíku v oceli byla 

zvolena série experimentů pro stanovení vrubové houževnatosti. Zkoušky vrubové 

houževnatosti byly provedeny na stroji značky Instron VHS 65/80. Použita byla zkušební 

tělesa s V vrubem (55  10  10 mm), která byla zatěžována různou rychlostí deformace 

(vyvoláno různou rychlostí pohybu trnu: 15 – 2 – 0,1 – 0,01 m ∙ s
-1

). Cílem experimentu bylo 

kvalitativní ověření vlivu rychlosti deformace a obsahu vodíku na způsob porušení. 

7.1 Materiál použitý ke zkouškám 

Zkušební tělesa byla vyrobena z nízkouhlíkové oceli jak. 12014. Chemické složení bylo 

ověřeno metodou GDS (optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem), (Tab. 7.1), [11]. 

Bylo ověřeno, že se opravdu jedná o ocel jak. 12014, jelikož všechny hodnoty 

odpovídaly hodnotám, uvedeným v EN 1.1014. 

Tabulka 7.1 Chemické složení materiálu 

Analyzovaný prvek 

EN 1.1014 / jak. 

12014 Průměrný obsah [%] 

C < 0,06 0,008 

Mn < 0,45 0,174 

Si < 0,15 0,052 

P < 0,04 0,004 

S < 0,04 0,004 

Ni < 0,3 0,050 

Cr < 0,3 MD 

Mo  0,016 

Cu < 0,3 0,054 

Ti  0,002 

Co  0,022 

Al  0,045 

 

Obsahy prvků Cr, B, Pb, V, W byly pod mezí 

detekce přístroje 
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Pro dokumentaci mikrostruktury bylo použito těleso bez vlivu vodíku a plastické 

deformace (těleso B07). Po přípravě výbrusu byla mikrostruktura oceli zviditelněna 

naleptáním v nitalu (4% roztok HNO3). 

Rovněž z metalografického obrazu je patrné, že se jedná ocel s nízkým obsahem 

uhlíku, struktura je tvořena zrny feritu a terciálním cementitem vyloučeným po hranicích zrn 

(Obr. 7.1 a 7.2), po intenzivnější (delším) leptání je patrná substruktura feritických zrn. 

 

Obr. 7.1 Metalografický snímek materiálu po prvním leptání 
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Obr. 7.2 Metalografický snímek materiálu po druhém leptání 

7.2 Podmínky vodíkování a způsob provedení zkoušky rázem 

Vyrobená zkušební tělesa s V vrubem byla použita pro zkoušku rázem ve stavech 

s odlišnou úrovní obsahu vodíku v oceli (popř. míry poškození matrice), Tab. 7.2. Vodíkování 

bylo uskutečněno v roztoku asi 5% H2SO4 při laboratorní teplotě, za podmínek samovolného 

korozního potenciálu a dvou úrovní katodické polarizace (j  - 100 A.m
-2

), po dobu asi 24 – 

48 – 96h. Okamžitě po ukončení polarizace (vlivu atomárního vodíku) byla provedena 

zkouška rázem. Během zkoušky byly zaznamenány údaje času, pozice trnu a zatížení. 

Po zkoušce byla lomová plocha ochráněna lakem a poté byly plochy dokumentovány, 

(obr. 7.3 – 7.9). K dolomení vzorků nedošlo v žádném případě, odlišnosti v závislosti 

na deformaci byly patrné z míry deformace bočních stran zkušebního tělesa. Měření bočního 

šíření bylo provedeno úchylkoměrem. Měřil se délkový rozdíl mezi šířkou nedeformované 

části zkušebního tělesa a místem s největším rozšířením po přeražení vzorku (Tab. 7.2). 
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Tabulka 7.2 Přehled parametrů vodíkování, rychlostí přerážení a bočního šíření 

 
Vodíkování 

 
 

Vzorek Proudová hustota [mA ∙ cm-2] Trvání [h] Rychlost trnu [m∙s-1] Boční šíření [mm] 

B02 Nevodíkoval se 2 2,87 

B05 Nevodíkoval se 15 0,03 

B08 Nevodíkoval se 0,01 2,67 

B16 10 51 0,1 2,06 

B17 10 51 2 2,47 

B18 10 164 0,1 2,41 

B19 10 164 2 2,89 

 

7.3 Vyhodnocení experimentu 

Celkem bylo vyhodnoceno 20 zkušebních těles. V práci jsou uvedeny výsledky sedmi 

těles při různé rychlosti zatěžování a při různém ovlivnění vodíkem. K úplnému přeražení 

těles nedošlo v žádném případě, patrný je však odlišný charakter lomu a velikost oblasti 

makroskopické deformace na bočních stranách těles. Přehled porušených těles je uveden 

v souhrnném obrázku (Obr. 7.3) a detaily jsou patrné z jednotlivých snímků (Obr. 7.5 – 7.11). 

Závislost bočního šíření na rychlosti přerážení je uvedena v obr 7.4. U nízkých rychlostí 

(2 m ∙ s
-1

) je patrný mírný přínos vodíku k omezení plastické deformace bočním šíření, 

makroskopický vzhled lomové plochy těles přelomených s vlivem vodíku je spíše srovnatelný 

s povrchem tělesa zatěžovaného nejvyšší rychlostí. Detailní hodnocení lomových ploch 

nebylo v rámci bakalářské práce provedeno. 
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Obr. 7.4 Závislost bočního šíření na rychlosti deformace 
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Obr. 7.5 Vzhled zkušebního tělesa bez vlivu vodíku (B02) po rázové zkoušce, rychlost 

deformace vr
 
= 2 m ∙ s

-1
 

 

Obr. 7.6 Vzhled zkušebního tělesa bez vlivu vodíku (B05) po rázové zkoušce, rychlost 

deformace vr
 
= 15 m ∙ s

-1 
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 Na Obr. 7.6 vidíme, že ke křehkému lomu může docházet i v případě vzorku bez vlivu 

vodíku. To je způsobeno tím, že při velké rychlosti zatěžování nestihne dojít k plastifikaci 

materiálu na čele trhliny a tím dojde ke křehkému lomu. 

 

Obr. 7.7 Vzhled zkušebního tělesa bez vlivu vodíku (B08) po rázové zkoušce, rychlost 

deformace vr
 
= 0,1 m ∙ s

-1 
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Obr. 7.8 Vzhled zkušebního tělesa (B16) po rázové zkoušce, intenzita a doba vodíkování 

zkušebního tělesa: j =10 mA ∙ cm-2, τ = 51 h, rychlost deformace vr
 
= 0,1 m ∙ s

-1
 

 

Obr. 7.9 Vzhled zkušebního tělesa (B17) po rázové zkoušce, intenzita a doba vodíkování 

zkušebního tělesa: j = 10 mA ∙ cm-2, τ =51 h, rychlost deformace vr
 
= 2 m ∙ s

-1 
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Obr. 7.10 Vzhled zkušebního tělesa (B18) po rázové zkoušce, intenzita a doba vodíkování 

zkušebního tělesa: j = 10 mA ∙ cm-2 , τ = 164 h, rychlost deformace vr
 
= 0,1 m ∙ s

-1
 

 

Obr. 7.11 Vzhled zkušebního tělesa (B19) po rázové zkoušce, intenzita a doba vodíkování 

zkušebního tělesa: j = 10 mA ∙ cm-2 , τ = 164 h, rychlost deformace vr
 
= 2 m ∙ s

-1
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7.4 Závěr 

V teoretické části této bakalářské práce byly vysvětleny jednotlivé procesy vedoucí 

k absorpci vodíku kovy, a děje s tím spojené. Dále byly popsány negativní a pozitivní 

důsledky této absorpce. Negativním důsledkem je vodíková křehkost způsobující zhoršení 

vlastností materiálu. V případě pozitivního dopadu pronikání vodíku do kovů, byly popsány 

možné způsoby skladování vodíku v kovech. 

V praktické části byl zkoumán vliv absorbovaného vodíku a rychlosti přeražení vzorků 

na lomové vlastnosti zkoumaného materiálu.  

U vzorků bez vlivu vodíku se zvyšující rychlost zatěžování projevila podle očekávání 

snižující se mírou makroplastické deformace. 

U těles obsahujících vodík je patrné, že tato tendence je opačná, tzn. k nejmenší 

makroplastické deformaci bočních stran zkušebního tělesa došlo při nízkých rychlostech 

deformace. 
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