






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Touto cestou bych rád poděkovat vedoucí bakalářské práce paní Ing. Petře Váňové, Ph.D. za 

příkladné vedení a pomoc při vypracování celé bakalářské práce.  

 



Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vodíkové zkřehnutí oceli TRIP 800 pomocí 

tahových zkoušek při pomalé rychlosti deformace. Hlavním úkolem je popsat změnu 

mechanických vlastností TRIP oceli po působení vodíku a vyhodnotit vliv vodíku na 

charakter lomových ploch navodíkovaných vzorků. Budou porovnány mechanické a plastické 

vlastnosti TRIP oceli při třech úrovních proudové hustoty a dvou rozdílných časech 

vodíkování. 

 

Klíčová slova: vodíková křehkost, pomalá rychlost deformace, TRIP oceli 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to evaluate the hydrogen embrittlement of steel TRIP 800 using 

tensile tests at low strain rate. The main task is to describe the change in mechanical 

properties of TRIP steel after exposure of hydrogen and to evaluate the influence of hydrogen 

on the character of fracture surfaces of hydrogen charging samples. They compared the 

mechanical and plastic properties of TRIP steel with three levels of current density and two 

different times of hydrogen charging. 

Keywords: Hydrogen Embrittlement, Slow Strain Rate Test, TRIP Steel 
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1. Úvod 

Vodík obsažený v materiálu v jakémkoliv množství, i ve zcela minimálním, způsobuje 

degradaci materiálu. Tomuto typu poškození materiálu se říká vodíková křehkost oceli. 

Vodíková křehkost je dlouholetý problém, který se začal objevovat již před více než 

100 lety. Tento problém je spojován s výskytem vodíku v ocelových konstrukcích. Atomy 

vodíku, které difundují do povrchu kovů, způsobují vodíkovou křehkost. Dojde-li v materiálu 

k překročení hranice rozpustnosti vodíku, shromažďuje se přebytečný vodík v určitých 

místech, což může vést až ke vzniku trhlin. Ke vzniku vodíkové křehkostí výrazně přispívá 

přítomnost vody, vodní páry a vlhkosti. 

Mezi oblasti průmyslu, kterých se vodíková křehkost nejvíce dotýká, patří 

petrochemický průmysl. Je zde totiž nutné počítat s rizikem degradace ocelových konstrukcí 

vlivem vodíku, vyskytující se zde v podobě sulfanu, který je obsažený v zemním plynu, ropě 

a dalších produktech, a to v různém množství podle čistoty zdroje. 

V posledních letech je vodíku věnována zvýšená pozornost vzhledem k tomu, že se 

čím dál tím více prosazuje jako ekologické palivo. I teď na začátku 21. století nebyl vysvětlen 

problém působení vodíku na kovové součásti, i když už bylo na toto téma zpracováno velké 

množství prací. Přesto stálé neexistuje přesné vysvětlení, jakým způsobem vyvolává vodík 

degradaci materiálu. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1. Vodík 

Vodík objevil v roce 1766 Angličan Henry Cavendish [1]. Vodík je nejjednodušší 

plynný chemický prvek a je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Předpokládá se, že vodík 

tvoří 90 % atomů ve vesmíru a 75 % se podílí na hmotnosti vesmíru. Už z tohoto 

hmotnostního podílu je vidět jeho důležitost a téměř neomezené množství jeho zásob [1]. 

Vodík je za normálních podmínek lehký plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a bez 

chuti. Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, ale hoření nepodporuje. Vodík je 14krát lehčí 

než vzduch a je nejlehčí ze všech látek. Vodík má vysokou tepelnou vodivost, dosahuje 

hodnoty 0,1815 W∙m
-1

∙K
-1

, která je způsobená pohybem lehkých molekul. Tento prvek je 

schopen vytvářet sloučeniny téměř se všemi ostatními prvky periodické tabulky. Zejména pak 

vytváří sloučeniny s uhlíkem, kyslíkem, sírou a dusíkem, které tvoří základní stavební 

jednotky života na Zemi. 

Elementární vodík je na Zemi přítomen jen velmi vzácně, nejvíce se vyskytuje 

v oblasti sopek v sopečných plynech. Plynný vodík se v našem prostředí vyskytuje ve formě 

2-atomárních molekul H2 [2] . 

 

2.2. Vodík v oceli 

Zvýšený obsah vodíku v ocelích může vést k celé řadě změn jejich vlastností. Jedná se 

o změny fyzikálních a mechanických vlastností, elektrického odporu atd. Vysoký obsah 

vodíku v oceli vede k degradaci materiálu. Ta se nejčastěji projevuje změnou plastické 

deformace, meze pevnosti, meze kluzu, poklesem odolnosti vůči křehkému porušení apod. 

Nejhorším projevem působení vodíku je však vznik trhlin, což může způsobit např. úplnou 

destrukci tlakových nádob. 

V současné době se termín degradace materiálu používá jen zřídka a byl nahrazen 

termíny vodíková křehkost, resp. vodíkové zkřehnutí oceli. 

Vodíková křehkost se rozděluje podle několika kritérií. Nejpoužívanějším kritériem 

členění je členění podle toho, v jaké etapě se vodík do oceli dostane. 

První etapa je zaměřena na výrobu oceli a její tepelné zpracování. Obsah vodíku 

vnesený do materiálu závisí na surovinách, které byly na výrobu oceli použité, na pecní 
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atmosféře a režimech tepelného zpracování. V této etapě vznikají defekty v podobě trhlin a 

vloček. 

Druhá etapa sleduje možnost zvýšení obsahu vodíku v oceli v průběhu 

technologických operací, které jsou zapotřebí ke zhotovení výrobků. Do této skupiny operací 

patří např. svařování nebo galvanické pokovování. U takto zpracovaných výrobků vznikají 

defekty jako trhliny za studena nebo zbrzděné lomy. 

Nejdůležitější a nejnebezpečnější je třetí etapa, kdy se může vodík dostat do materiálu 

při provozu konstrukcí a zařízení, jež jsou vystaveny prostředí, které působí jako zdroj vodík. 

Odvětví, které je pokládáno za nejrizikovější z hlediska působení vodíku, je průmysl 

zpracování ropy a zemního plynu. V těchto příkladech je vodíková křehkost spojena 

s výskytem vodíku v podobě sulfanu. 

Další kritérium členění vodíkové křehkosti je podle lokalizace vodíku. Potom se 

rozlišuje vnitřní a vnější vodík. Vnitřní vodík je takový, jehož negativní účinek se projevuje 

uvnitř objemu bez aplikace vnějšího napětí. Vnější vodík na rozdíl od vnitřního bere v úvahu 

spolupůsobení vnějšího napětí a defekty vznikají v oblasti blízkých povrchů. 

Další způsob členění je podle toho, jak bude působit zdroj vodíku. Přestane-li působit 

zdroj vodíku a vlastnosti se vrátí do původního stavu, mluvíme o vratné vodíkové křehkosti. 

Nevratná vodíková křehkost je pak ta, která probíhá i bez působení zdroje vodíku a vlastnosti 

se do původního stavu nevrátí [3]. 

 

2.2.1. Pronikání vodíku do oceli  

Vodík může do oceli pronikat různými způsoby. V zásadě rozlišujeme dva druhy 

pronikání vodíku do oceli, a to pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí a pronikání 

vodíku do oceli v kapalném prostředí [3].  

 

2.2.1.1. Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

Vodík může pronikat do oceli pouze v atomárním stav. Základním předpokladem pro 

pronikání vodíku do oceli je disociace molekul vodíku na povrchu materiálu. Mechanizmus 

pronikání vodíku do oceli je popsán následujícími rovnicemi. 

Základní rovnice jsou 

 H2→2 Hads rov. 2.1 

 2Fe + 2Hads → 2FeHabs rov. 2.2 
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kde Hads je atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli, 

FeHabs je vodík proniklý do oceli. 

 

Souhrnná reakce, ze které není zřejmý nutný mezistupeň absorpce, má tvar: 

 2Fe + H2 → 2FeHabs rov. 2.3 

 

Proniká-li vodík do oceli v plynném prostředí, používá se k vyjádření aktivity rozpuštěného 

vodíku v oceli aH Sievertsův zákon. 

 

   2/1

2HH pKa 
 

rov. 2.4 

 

kde 
2H

p  je parciální tlak vodíku v okolním plynném prostředí (Pa), 

K je rovnovážná konstanta (hm. % ∙ Pa
-1/2

). 

 

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí je ovlivněno stavem povrchu oceli, složením 

plynného prostředí a přítomností nečistot [3]. 

 

2.2.1.2. Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí  

Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí je z praktického hlediska podstatně 

častější mechanizmus. Označení kapalné prostředí je nepřesné, protože se tento mechanizmus 

projevuje i v plynném prostředí s vyšším stupněm vlhkosti. V tomto procesu se uplatňuje 

elektrochemická koroze. 

 

Elementární procesy elektrochemické koroze jsou 

 

M → M
n+ 

+ ne
-
 anodická reakce rov. 2.5 

X
n+

 + ne
-
 → X katodická reakce rov. 2.6 

 

kde M značí kov, 

X je prostředí, které může být redukováno. 
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Vodíková depolarizace probíhá následovně 

 2H
+
 + 2e

-
 → H2 rov. 2.7 

 

Tato reakce může vést k pronikání vodíku do oceli. 

Průběh reakci je dán různými parametry např. elektrolytem, pH a čistotou prostředí a také 

vlastnostmi materiálu, jako je stav povrchu a chemické složení oceli [3]. 

 

2.2.2. Difúze vodíku v oceli  

Rozpuštěný vodík v oceli se vyskytuje v intersticiálních polohách krystalové mřížky 

[4]. Jen malé atomy vodíku difundují přes mřížku. Difúze vodíku se lépe uskutečňuje 

v mřížce kubické prostorově centrované Feα než v mřížce plošně centrované Feγ [5]. 

Difúze vodíku se řídí Fickovým zákonem: 

 
dx

dc
DS

dt

dN
  rov. 2.8 

Množství látky procházející za jednotku času
dt

dN
 plochou S je úměrná difúznímu koeficientu 

D a koncentračnímu gradientu 
dx

dc
. 

Arrheniova rovnice určuje teplotní závislost difúzního koeficientu: 

 
RTQeDD /

0


 rov. 2.9 

kde D0 je předexponenční konstanta (m
2
∙s

-1
), 

Q je aktivační energie (J∙mol
-1

), 

R je univerzální plynová konstanta (J∙K
-1

∙mol
-1

) a 

T je absolutní teplota (K). 

 

Hodnoty difúzních koeficientů se liší. Pro feritické oceli je hodnota koeficientu difúze vodíku 

za normální teploty D  4·10
-9

 m
2
·s

-1
 a pro austenitické oceli se uvádí D  2·10

-16
 m

2
·s

-1
 [6]. 

 

2.2.3. Vodíkové pasti 

Vodík v oceli není rozpuštěn homogenně, ale jeho koncentrace je na různých místech 

v materiálu různá [7]. Místa s lokálně zvýšenou koncentrací vodíku se nazývají vodíkové 

pasti [3]. Lze je definovat z termodynamického a kinetického hlediska. Místo, kde dochází ke 

snížení chemického potenciálu vodíku, je označováno jako termodynamická past. Kinetická 
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past je takové místo, kde pravděpodobnost přeskoku atomu z intersticiální polohy do pasti je 

vyšší než pravděpodobnost přeskoku v opačném směru [3]. 

 

Vodíkové pasti se dělí podle následujících kritérií: 

1) podle umístění pastí: vnitřní, 

 povrchové; 

2) podle způsobu vzniku: elektronickou interakcí, 

 chemickou interakcí, 

 elastickou interakcí; 

3) podle charakteru pastí: přitažlivé, 

 fyzikální, 

 smíšené; 

4) podle interakční energie: reverzibilní (vratné), 

 ireverzibilní (nevratné); 

5) podle velikosti pasti: bodové (vakance, intersticie), 

 čárové (dislokace), 

 plošné (dvojčata, hranice zrn), 

 prostorové (póry, trhliny) [3]. 

 

2.3. Teorie vodíkové křehkosti 

Podstatu a příčinu degradace oceli působením vodíku se snažilo vysvětlit celá řada 

teorií. Celkově se dá říci, že do dnešní doby nebyla nalezena taková teorie, která by dokázala 

objasnit všechny případy vodíkové křehkosti. Většina teorií dovede dobře nebo aspoň 

částečně vysvětlit specifické projevy degradace oceli vlivem vodíku v jednotlivých případech, 

ale jejich platnost není zcela univerzální. Předpokladem je ovšem fakt, že jednotlivé teorie se 

mohou uplatnit současně. Velkou pozornost je třeba věnovat charakteristice materiálu i 

prostředí, ve kterém bude materiál pracovat a ohodnotit vliv vnějšího zatížení a díky tomu 

nalézt opatření, která by minimalizovala vodíkové zkřehnutí. 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější teorie patří teorie vnitřního pnutí, teorie 

povrchově aktivních účinků vodíku, dekohezní teorie, teorie kritické koncentrace vodíku a 

teorie založené na interakci vodík-plastická deformace [8]. 
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2.3.1. Teorie vnitřního pnutí 

V roce 1940 byla Zapffem publikovaná nejstarší teorie vodíkové křehkosti a to teorie 

vnitřního pnutí. Předpokladem této teorie je, že vodík ve formě atomů (protonů) intersticiálně 

rozpuštěný v kovové matrici se shromažďuje v určitých místech, kde dochází k jeho 

rekombinaci na vodík molekulární. Kritickými místy jsou nejčastěji rozhraní nekovových 

vměstků v kovové matrici, hranice zrn, segregační pásy. Vznikem molekulárního vodíku jsou 

vyvolaná pnutí, která mohou být tak vysoká, že překročí mez kluzu i mez pevnosti 

v materiálu. Ke vzniku trhlin dopomáhá překročení meze pevnosti. Tato teorie se často 

označuje také jako difuzní teorie, jelikož počítá s difúzí vodíku do potenciálních míst. Teorie 

se využívá při objasnění vzniku trhlin vločkového charakteru u výkovků nebo trhlin 

v segregačních pásech. Je to základní teorie popisující vodíkem indukováné praskání 

v prostředí sulfanu [3]. 

 

2.3.2. Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 

Tato teorie byla uceleně poprvé publikována v roce 1956 V. J. Petchem. Vodíková 

křehkost je způsobena povrchově aktivním účinkem vodíku, to je adsorpcí vodíku na povrchu 

vznikající lomové plochy, což má za následek snížení povrchové volné energie kovové 

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

účinků vodíku se v současné době moc nevyužívá [3]. 

 

2.3.3. Dekohezní teorie 

Prvním autorem, který tuto teorii předložil, byl Troiano a dále ji rozvinul např. Oriani. 

Jejím základním předpokladem je, že přítomnost rozpuštěného vodíku v oceli má za následek 

pokles kohezní pevnosti, což vychází z elektronové struktury tranzitivních kovů [8]. Vodík se 

v materiálu přednostně koncentruje před čelem existujících mikrodefektů, kde vzniká tahová 

hydrostatická složka elastického napětí, která způsobuje postupné šíření trhliny. Vodík dále 

difunduje před čelo trhliny a celý proces se znovu opakuje [3]. 

 

2.3.4. Teorie kritické koncentrace vodíku 

Tato teorie byla představena v roce 1982 Pressouyrem. Z inženýrského pohledu ji lze 

považovat za nejdůležitější teorii. Obsahuje spojitost s předešlými teoriemi, ale nejvíce se 

podobá dekohezní teorii. 

Pressouyre klade důraz na dvě fakta: 
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a) Vodíková křehkost je alespoň z počátku problém lokální, který je spojen s přítomností 

potenciálních míst, defektů a vodíkových pastí v materiálu. 

b) Pro různé oblasti materiálu lze definovat lokální koncentrace vodíku CH a současně kritické 

koncentrace vodíku CK. Ty budou v různých místech rozdílné. Ke vzniku a šíření trhliny 

dojde v místě, kde bude lokálně překročena hodnota kritické koncentrace CK. Je zde 

významná spojitost mezi vodíkovou křehkostí ocelí a jejich mikrostrukturou. 

Celý smysl teorie kritické koncentrace vodíku se popisuje na příkladu vzniku 

mikrotrhlin za působení vodíku v blízkosti nekovového vměstku sulfidu manganu (obr. 2.1) 

a je dán vztahem (rov. 2.10): 

 

 
0000

CART  
 rov. 2.10 

 

kde 
0

T  je celkové lokální napětí (MPa), 

0

R  je vnitřní (reziduální) pnutí (MPa), 

0

A  je pnutí od vnějšího (aplikovaného) zatížení (MPa), 

0

C  je kohezní pevnost materiálu (MPa). 

 

Za přítomnosti vodíku platí vztah (rov. 2.11): 

 

 0

C

H

C    rov. 2.11 

 

kde H

C  je kohezní pevnost materiálu za přítomnosti vodíku (MPa). 

 

Vodík tedy vyvolá pokles kohezní pevnosti oceli. Pokud v matrici působí vodík, může dojít 

k překročení lokální kohezní pevnosti oceli, což má za následek vznik trhlin (rov. 2.12). 
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H
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H
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 rov. 2.12 

 

kde 
H

T je celkové pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa), 

H

R je součet vnitřních pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa), 
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H

A  je součet vnějších pnutí v materiálu za přítomnosti vodíku (MPa), 

2H
p je parciální tlak vodíku (MPa), 

H

C  je kohezní pevnost materiálu za přítomnosti vodíku (MPa). 

 

Vzniku trhliny předchází výskyt zvýšené lokální koncentrace vodíku CH v daném 

místě, která je vyšší než kritická koncentrace vodíku CK. Veškerá opatření vedoucí ke zvýšení 

odolnosti vůči vodíkové křehkosti by měla primárně vést ke snížení hodnoty CH a ke zvýšení 

hodnoty CK [3].  

 

 

Obr. 2.1 Schématické znázornění situace v okolí sulfidu manganu bez a za přítomností 

vodíku podle Pressouyra [3]. 

 

2.3.5. Teorie interakce vodík-plastická deformace 

Hlavní myšlenkou této teorie je, že počítá s existencí výrazných interakcí mezi 

vodíkem a dislokacemi, přičemž dochází k přenosu vodíku spolu s nimi. Existují dva základní 

mechanizmy působení vodíku: 

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

snížení plasticity oceli, 
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2) přítomnost vodíku snižuje kritické skluzové napětí, zvyšuje mobilitu dislokací a tím 

pádem se zvyšuje i plasticita oceli. 

V současně době převládá názor, který podporuje teorie o druhém mechanizmu působením 

vodíku. 

První teorie předpokládala, že vodík ve formě protonů se shlukuje kolem dislokací, 

kde se nachází místa pro jeho rozpuštění a kde vodík vytváří atmosféry, které se podobají 

Cottrelovým atmosférám, jak bylo uvedeno v roce 1951 Bastiemem a Azouem [8], [9]. 

Teorie, která bere v úvahu, že vodík zvyšuje mobilitu dislokací a je nejvíce 

uznávanou, byla roku 1972 představena D. C. Beachem. Jejím základem je, že vodík 

rozpuštěný před čelem existujících trhlin, usnadní deformační proces, který mikrostruktura 

materiálu dovoluje. Deformace probíhá v mikroskopickém měřítku a zjišťuje se pomocí 

transmisní elektronové mikroskopie. 

Beachem dával spíše přednost termínu praskání za přispění vodíku než termínu 

vodíková křehkost, jelikož předpokládal, že za vznik křehkých lomů za přítomností vodíku při 

nízkých hodnotách napětí odpovídají silně lokalizované deformace před čelem existujících 

trhlin a to i v případě interkrystalického porušení. Tento úkaz byl časem označován jako 

vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity – Help) 

[3]. 

Mezi další představitele této teorie patří S. P. Lynch. Porovnával růst trhlin 

v hliníkových slitinách, niklu, vysokopevných ocelích, hořčíku a titanových slitinách 

v prostředí roztavených kovů, vody a vodíku. Lynch dokazuje, že i v případě vodíku dojde 

k praskání v důsledku adsorpce vodíku na čele trhlin. Bere v potaz i vodík pronikající do 

několika atomových vrstev. Předpokládal, že adsorbovaný vodík na čele trhliny ulehčuje 

vznik a pohyb dislokací na už existujících trhlinách. Usnadňuje tak koalescenci trhlin 

s dutinami, které se tvoří před jejím čelem. Praskání za přítomností vodíku se uskutečňuje 

i při vysokých rychlostech šíření trhlin, kdy by difúze vodíku před čelem trhliny nebyla 

možná. 

Výčet všech těchto teorií ukazuje na fakt, že ještě nebyla stanovena univerzální teorie 

vodíkové křehkostí. Což jenom poukazuje na to, o jak zásadní problém se jedná [3]. 
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2.4. Vliv fyzikálně metalurgických faktorů ovlivňujících vodíkovou 

křehkost  

Různé metalurgické faktory, především chemické složení, pevnostní úroveň a zejména 

mikrostrukturní charakteristiky oceli souvisí s odolností oceli vůči degradačnímu působení 

vodíku. U mikrostrukturních charakteristik bereme v potaz nejen typy, podíly a rozložení 

feritu, perlitu, bainitu, martenzitu a austenitu, ale i druh, velikost, tvar, množství a způsob 

vyloučení sekundárních fází i stav hranic zrn. Všechny vlivy spolu souvisí a nejde je oddělit 

[3]. 

 

2.4.1. Vliv chemického složení ocelí na vodíkovou křehkost 

V ocelích jsou obsaženy doprovodné a legující prvky. Oceli se legují, aby se dosáhlo 

lepších požadovaných vlastností. Jak doprovodné, tak legující prvky mají pozitivní nebo 

škodlivý vliv z hlediska vodíkové křehkosti. Škodlivý účinek mají fosfor, síra a mangan. 

Fosfor a síra jsou prvky, které se vyznačují vysokou schopností segregace na hranicích zrn, 

snižují kohezní pevnost a ulehčují vznik interkrystalických lomů. Místa s větším obsahem 

manganu a uhlíku mohou způsobovat lokální místa se zvýšenou kalitelností, čímž se zvyšuje 

hodnota tvrdosti.  

Karbidotvorné prvky (chrom, molybden, vanad) zvyšují odolnost oceli vůči vodíkové 

křehkosti. Karbidotvorné prvky vytvářejí jemné disperzní karbidy, které působí jako neškodné 

vodíkové pasti a jsou schopné poutat vodík. Účinek těchto prvků je možné pozorovat jen při 

provedení tepelného zpracování – zušlechťování ocelí [3], [9]. 

 

2.4.2. Vliv nekovových vměstků 

Velký vliv na vodíkovou křehkost je přisuzován nekovovým vměstkům, protože 

nekovové vměstky představují častá místa iniciace defektů. Za typické znaky nekovových 

vměstků se považuje velikost vměstků, tvar, typ, obsah v matrici a distribuce. Můžeme je 

zařadit mezi vodíkové pasti a základním měřítkem je hodnota interakční energie vodík – 

nekovový vměstek. Tato energie má však u různých vměstků rozdílnou hodnotu a pro některé 

vměstky dokonce není určena [3].  

Tvar vměstků je důležitým znakem u vodíkem indukovaného práskání v kyselém 

prostředí. Tvar vměstků má nejdůležitější podíl na napěťový systém kolem vměstků. Za 

nejškodlivější jsou považovány protáhlé neboli protvářené vměstky, které jsou u válcovaných 
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výrobků nahrazovány trojosými elipsoidy [10]. K předčasnému rozvoji defektů zde vede 

rychlé dosažení kritické koncentrace napětí na čelech vměstku.  

Distribuce: u heterogenní distribuce dochází k velkým lokálním koncentracím vodíku 

a díky tomu k náhlému šíření trhliny. Heterogenní distribuce tvoří především oxidické 

vměstky, MnS vměstky v segregačních pásech, karbidy nebo jiné precipitáty. Vhodnými 

ocelárenskými procesy lze heterogenní distribuci předejít.  

Objemový podíl vměstků v matrici: jedním z nejlepších řešení z hlediska objemového 

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

obsahující vodík je šíření trhlin z jednoho místa k dalšímu obtížné. Naopak vysoký objemový 

podíl malých vměstků v matrice může být prospěný, protože vměstky zde účinkují jako 

vodíkové pasti [3].[11] 

 

2.4.3. Vliv mikrostruktury oceli na vodíkovou křehkost  

Z hlediska mikrostruktury oceli jsou za nejméně odolné považované oceli 

s martenzitickou nepopouštěnou strukturou. Dále následují oceli bainitické nepopuštěné, 

feriticko-perlitické, bainitické popuštěné a jako poslední martenzitické popuštěné [9]. 

Pokud se v mikrostruktuře oceli vyskytují nepopuštěné zákalné složky s vysokou mezí 

pevnosti, které jsou více náchylné k vodíkové křehkosti, bude docházet přednostně v těchto 

místech ke vzniku trhlin. 

Kalené a popuštěné mikrostruktury jsou upřednostňovaný před feriticko-perlitickou 

strukturou. Ocel odolná proti vodíkovému zkřehnutí by měla být jemnozrnná a homogenní 

[9]. 

 

2.4.4. Vliv pevnostní úrovně ocelí na vodíkovou křehkost  

Je známo, že odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí pevnostní úrovní. 

Vysokopevné oceli s mezí pevnosti vyšší než 1000 MPa patří mezi nejméňě odolnou skupinu 

ocelí. Zvýšený obsah vodíku v oceli mění mikromechanizmus porušení. Bez zvýšeného 

obsahu vodíku můžeme pozorovat na lomových plochách tahových zkoušek lom tvarný. 

Pokud je v oceli přítomen vodík, tak lomové plochy obvykle vykazují lom křehký, a to 

interkrystalický nebo transkrystalický štěpný lom. Oceli, které mají mez pevnosti pod 

700 MPa, jsou odolnější proti vodíkové křehkosti a obsah vodíku převážně nevede ke změně 

mikromechanizmu jejich porušení, ale může vést k poklesu plastických vlastností [3], [4]. 
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2.4.5. Vliv částic sekundárních fází 

U nízkolegovaných a nelegovaných ocelí mají zásadní vliv na chování materiálu 

v prostředí vodíku i částice sekundárních fází. Jsou to částice především cementitu, 

legovaného cementitu a částice karbidů. Jejich základní znaky, které mají vliv na odolnost 

vůči vodíkové křehkosti, jsou podobné nekovovým vměstkům. V důsledku menší velikosti 

častic se zde neuplatňuje v takové míře vliv tvaru. Jako zásadní činitel je zde míra koherence 

rozhraní částice – matrice. Obecně nekoherentní rozhrání je citlivější k porušení i bez 

přítomnosti vodíku. Za přítomnosti vodíku je pak méně koherentní rozhraní více obsazované 

atomy vodíku. Částice karbidů patří mezi významné vodíkové pasti a jejich interakční energie 

má vyšší hodnotu než u nekovových vměstků. Částice karbidů jsou považovány za kladné 

pasti, které jsou žádoucí proto, že jsou schopné přitahovat k sobě velké množství vodíku, aniž 

by došlo k překročení jeho kritické koncentrace [3]. 

 

2.4.6. Vliv stavu hranic zrn  

Jsou-li hranice zrn znečištěny segregujícími atomy síry, fosforu, arsenu aj., významně 

vzrůstá náchylnost k vodíkové křehkosti [3]. 
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2.5. Druhy vodíkové křehkosti 

Mechanizmy, které definují vodíkovou křehkost, se uskutečňují buď za nízkých teplot 

do 200
o
C nebo za vyšších teplot. Tím tedy rozdělujeme vodíkovou křehkost na nízkoteplotní 

a vysokoteplotní. Dále budou popsány některé mechanizmy nízkoteplotní vodíkové křehkosti. 

 

2.5.1. Vodíkem indukované praskání (Hydrogen Induced Cracking – HIC) 

Vodíkem indukované praskání se také označuje jako stupňovité praskání (Stepwise 

Cracking – SWC) vzhledem k povaze trhlin, které na metalografických výbrusech vytváří 

(obr. 2.2). Stupňovité praskání se vyskytuje u trub a plechů z uhlíko–manganových ocelích 

s nižší pevnostní úrovní (<550 MPa), které se využívají pro plynovody, ropovody, zásobníky 

ropy a plynu. U tohoto typu se předpokládá jen působení sulfanu bez vlivu vnějšího 

zatěžování [3]. 

 

Obr. 2.2 Vodíkem indukované praskání [4]. 

 

2.5.2. Sulfidické praskaní pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC) 

Tento typ praskání se vyskytuje převážně u materiálu se střední hodnotou a někdy i 

s vyšší hodnotou pevnostní úrovně, které jsou namáhané vnějším zatížením. K porušení 

materiálu tedy dochází za působení tahového napětí v prostředí obsahují sulfan. Faktory 

ovlivňující agresivitu prostředí, jsou parciální tlak sulfanu a pH prostředí. Hlavním tvůrcem 

tohoto poškození je atomární vodík, který vyvolává vodíkovou křehkost, a spolupůsobení 

tahového napětí vede ke vzniku trhlin (obr. 2.3). V případě použití nevhodného materiálu, 

může dojít ke katastrofickému lomu. Toto poškození je závislé zejména na mikrostruktuře, 

chemickém složení ocelí, úrovni zbytkového pnutí a pevnosti materiálu. Obecně lze říci, že 

náchylnost k praskání roste s nárůstem tvrdosti [3]. 
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Obr. 2.3 Sulfidické praskání pod napětím [4]. 

 

2.5.3. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání 

Napěťově orientované vodíkem indukované praskání probíhá v tepelně ovlivněných 

oblastech svárových spojů, kde vznikají s povrchem rovnoběžné trhliny, které jsou nad sebou 

a mohou být propojeny s povrchem materiálu kolmými úseky (obr. 2.4). Předpokladem tohoto 

druhu vodíkové křehkosti je existence měkkých zón v tepelně ovlivněných oblastech, které 

jsou při vnějším zatěžování namáhány až nad mez kluzu, což způsobuje vznik trhlin.  

Tento druh vodíkové křehkosti se může projevit i u kvalitních ocelí, které nepodléhají 

vodíkem indukovanému napětí [3]. 

 

Obr. 2.4 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání [4]. 

 

2.5.4. Vodíková křehkost při pomalé rychlosti deformace  

Atomární vodík se shromažďuje v ocelích při vodíkové křehkosti prostřednictvím 

katodické absorpce. Vodíková křehkost se tak projeví na poklesu houževnatosti a tažnosti [9]. 

Při tahové zkoušce pomalou rychlostí deformace můžeme pozorovat zmíněný pokles. 

Vodíková křehkost závisí na obsahu vodíku v materiálu, napěťovém stavu, množství dutin 

v materiálu a také na obsahu legujících prvků. Při zkouškách rázem v ohybu nebo tahové 

zkoušce při vyšším stupni deformace nelze obvykle projevy vodíkové křehkostí pozorovat 

[4]. 

Jedním z projevů vodíkové křehkosti při pomalé rychlosti deformace jsou tzv. rybí 

oka. Na lomových plochách tahových zkušebních tyčí mají rybí oka podobu světlých 
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okrouhlých plošek, které jsou orientované kolmo k ose zkušební tyče. Místa, ve kterých 

vznikají rybí oka, jsou nejčastěji nekovové vměstky, které se nacházejí v jejich středu, odkud 

se dále šíří křehkým kvazišpětným lomem, který následně přechází v lom transkrystalický 

křehký nebo tvarný (obr. 2.5). 

Tvar rybích ok je závislý na tvaru vměstku a jeho orientaci ke směru působícího 

namáhání. Vměstek jako iniciátor rybího oka se může uplatnit pouze tehdy, má-li kovová 

matrice sníženou plasticitu a v důsledku toho menší schopnost odolávat víceosému namáhaní 

[3], [12]. 

 

 

Obr. 2.5 Příklad rybího oka. Iniciace na vměstku [4]. 
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2.6. TRIP oceli (Transformation – Induced Plasticity) 

Oceli s efektem transformované indukované plasticity (TRIP) jsou perspektivním 

materiálem v oblasti automobilového průmyslu a patří mezi skupinu vysoce pevných oceli 

AHSS (Advanced High Strength Steels). 

TRIP oceli jsou uhlíkové nízkolegované oceli s multifázovou strukturou. 

Mikrostruktura TRIP oceli je tvořena minimálně 5 % zbytkového austenitu a různým 

množstvím martenzitu a bainitu v základní feritické matrici (obr. 2.6). Obsah zbytkového 

austenitu ovlivňuje vyšší obsah Si a C. Křemík má nežádoucí vliv na požadovanou kvalitu 

povrchu oceli. Hliník a křemík se používají pro potlačení tvorby karbidu v oblasti bainitu a 

zároveň urychlují změnu feritu na bainit [13]. 

 

 

Obr. 2.6 Struktura TRIP oceli. 

 

TRIP oceli mají velmi dobrou průtažnost a velké deformační zpevnění. Mez kluzu se 

pohybuje v rozmezí 400-800 MPa a mez pevnosti v rozmezí 500-1050 MPa. Významnou 

předností je, že mají zvýšenou schopnost pohltit energii. TRIP oceli vykazují 20-30% tažnost, 

která je výhodná při hlubokém tažení plechů a proto se TRIP oceli využívají 

v automobilovém průmyslu při výrobě karosérií [13], [14], [15] 
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3. Praktická část 

3.1. Popis materiálu  

3.1.1. Výběr materiálu  

V experimentální části byly použity zkušební tyče vyrobené z modifikované tavby 

oceli TRIP 800 s vyšším obsahem fosforu, ozn. C, jejíž chemické složení je uvedeno 

v tabulce 3.1. Normované zkušební tyče pro tahovou zkoušku měly tloušťku a = 1,50 mm, 

šířku b = 10 mm a počáteční měřenou délku L0 = 50 mm. 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení oceli v hm. %. 

Tavba C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Al 

C 0,20 1,50 1,50 0,05 0,005 0,16 0,15 0,006 0,06 0,006 

 

3.1.2. Mikrostruktura 

Mikrostruktura zkoušené TRIP oceli je tvořená feritem a bainitem (obr. 3.1). Zbytkový 

austenit není na fotografiích rozlišitelný. 

 

 

Obr. 3.1 Mikrostruktura TRIP oceli tavby C v příčném směru. 
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Vzorky byly tepelně zpracovány žíháním na interkritické teplotě 830°C s výdrží 

6 minut, následným ochlazením na teplotu bainitické přeměny 430°C, s výdrží na této teplotě 

5 minut a poté ochlazovány na vzduchu. Obsah zbytkového austenitu byl měřen pomocí RTG 

analýzy (tabulka 3.2). 

 

3.1.3. Mechanické vlastnosti ve výchozím stavu 

Mechanické vlastnosti byly měřeny na trhacím stroji ZD 10/90 renovovaném firmou 

walter + bai ag na VŠB-TUO při rychlosti zatěžování 0,5 mm·min
-1

. Výsledky měření jsou 

uvedeny v tabulce 3.2. Tavba C oceli TRIP 800 měla při dané rychlosti zatěžování hodnotu 

meze kluzu Rp0,2 pod spodní hranicí, která je doporučována v kap. 2.6, mez pevnosti Rm a 

tažnost A50 byly vyhovující. 

 

Tabulka 3.2 Mechanické vlastnosti tavby C ve výchozím stavu. 

Tavba 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A50 

[%] 

Obsah zbytkového γ 

[%] 

C 368 925 24,8 9 

 

 

3.1.4. Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu 

Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu byla prováděla pomocí 

řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Lomové plochy ve výchozím 

stavu vykazovaly dva typy lomu (obr. 3.2), a to transkrystalický tvárný lom s jamkovou 

morfologií (obr. 3.3) a transkrystalický štěpný lom (obr. 3.4). 
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Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu 

 

Obr. 3.2 

Náhled lomové plochy. 

Bez vodíkování. 

  

 

Obr. 3.3 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Transkrystalický tvárný lom. 

  

 

Obr. 3.4 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Transkrystalický štěpný lom. 
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3.2. Elektrolytické vodíkování 

Hodnocení náchylnosti k vodíkovému zkřehnutí pomocí elektrolytického vodíkování 

bylo prováděno na zkušebních tyčích o počáteční měřené délce L0 = 50 mm, tloušťce a = 

1,50 mm a šířce b = 10 mm. Elektrolytické vodíkování zkoušených tyčí probíhalo v roztoku 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g KSCN na 1 litr roztoku po dobu 4 hodin a 8 hodin. Přídavek 

KSCN má funkci vodíkového jedu a zpomaluje rekombinaci vodíku na molekulární, čímž se 

zvyšuje míra pronikání vodíku do oceli. Změnou proudové hustoty, která byla volena i = 1; 

0,2 a 0,02 mA∙cm
-2

, se dosahovalo různého množství vodíku v oceli. Fotografie aparatury, na 

které probíhalo vodíkování, je vidět na obr. 3.5. Vzorek byl v obvodu zapojen jako katoda, 

poplatinovaná wolframová síťka měla funkci anody. Po celou dobu elektrolytického 

vodíkování bylo možné pozorovat vývoj bublinek vodíku podél těla zkušební tyče. 

 

 

Obr. 3.5 Aparatura pro elektrolytické vodíkování. 

 

Po ukončení elektrolytického vodíkování a vyjmutí zkušebního vzorku z elektrolytu 

bylo zahájeno zatěžování na trhacím stroji za normální teploty, a to nejpozději do 5 minut. 

Zatěžovací rychlost byla stanovena 0,5 mm·min
-1

 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. 
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Pro vyjádření míry zkřehnutí materiálu vlivem vodíku byl použit, tzv. 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 

 

kde A0 je hodnota tažnosti ve výchozím stavu bez vodíku (%), 

AH je hodnota tažnosti po navodíkování (%). 

 

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 

Mechanické vlastnosti po vodíkování jsou shrnuty v tabulce 3.3. S klesající hodnotou 

proudové hustoty při stejném čase vodíkování (4 hodiny) index vodíkového zkřehnutí rovněž 

klesal (obr. 3.6). Při proudové hustotě i = 1 mA·cm
-2

 byl zjištěn index vodíkového zkřehnutí 

87,9 %, při proudové hustotě i = 0,02 mA·cm
-2

 byl index vodíkového zkřehnutí F = 72,2 %. 

Se vzrůstajícím časem vodíkování na 8 hodin při stejné proudové hustotě naopak index 

vodíkového zkřehnutí klesal. Např. pro proudovou hustotu i = 1 mA·cm
-2

, byl při čase 

4 hodiny zjištěn index vodíkového zkřehnutí 87,9 % a při čase 8 hodin byl F = 81, 0 %. 

S klesající proudovou hustotou dochází ke snížení množství vodíku, které se do materiálu 

dostane. S rostoucím časem by teoreticky mělo docházet k nárůstu množství vodíku 

v materiálu. Avšak během vodíkování docházelo ke korozi elektrolyticky vodíkovaného 

materiálu, což bylo patrné na zbarvení roztoku rzí. Korozní produkty na povrchu materiálu 

pravděpodobně zabraňovaly dalšímu sycení materiálu vodíkem. 

Vodíkování mělo vliv také na pokles meze pevnosti Rm, která klesala s rostoucí 

hodnotou proudové hustoty, ale nemělo významnější vliv na změnu hodnoty meze kluzu Rp0,2. 

Významný pokles plastických vlastností, tj. tažnosti A50, je vyjádřen pomocí výše popsaného 

indexu vodíkového zkřehnutí.  
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Tabulka 3.3 Mechanické vlastnosti tavby C po vodíkování. 

Podmínky vodíkování 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A50 

[%] 

F 

[%] 
i 

[mAcm
-2

] 

čas 

[hod] 

- - 368 925 24,8 - 

1 4 373 630 3,0 87,9 

1 8 397 696 4,7 81,0 

0,2 4 383 719 5,0 79,8 

0,2 8 387 720 5,5 77,8 

0,02 4 379 780 6,9 72,2 

 

 

87,9

81,0 79,8
77,8

72,2

0,0
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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

4 hod 8 hod 4 hod 8 hod 4 hod

i=1 mA/cm2 i=1 mA/cm2 i=0,2 mA/cm2 i=0,2 mA/cm2 i=0,02 mA/cm2

F 
(%

)

Podmínky vodíkování

Index vodíkového zkřehnutí F (%)

i=1 mA/cm2 4 hod

i=1 mA/cm2 8 hod

i=0,2 mA/cm2 4 hod

i=0,2 mA/cm2 8 hod

i=0,02 mA/cm2 4 hod

Obr. 3.6 Index vodíkového zkřehnutí v závislosti na podmínkách vodíkování. 
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3.3.2. Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém vodíkování 

Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém vodíkování byla prováděla 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Lomové plochy po 

elektrolytickém vodíkování vykazovaly na rozdíl od výchozího stavu určitý podíl 

kvazištěpného porušení, které je charakteristické pro vodíkové zkřehnutí. Kvazištěpné 

porušení obvykle iniciovalo na povrchu tahových zkušebních tyčí (obr. 3.7, 3.8, 3.13), ale 

byla nalezena i místa, kde se kvazištěpné porušení vyskytovalo „uprostřed“ lomové plochy 

(obr. 3.9-3.11, 3.14). Na lomových plochách byly zastoupeny i další typy lomů. Vyskytovaly 

se zde oblasti transkrystalického tvárného porušení (obr. 3.15), transkrystalického štěpného 

porušení (obr. 3.16) a oblasti smíšeného porušení s různým podílem štěpných fazet 

(obr. 3.17). 

 

Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 

 

Obr. 3.7 

Náhled lomové plochy. 

i = 1 mAcm
-2

, 8 hodin. 

  

 

Obr. 3.8 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Kvazištěpný lom. 

i = 1 mAcm
-2

, 8 hodin. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 

 

Obr. 3.9 

Náhled lomové plochy s trhlinou. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 4 hodin. 

  

 

Obr. 3.10 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Kvazištěpný lom v okolí vměstku. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 4 hodin. 

  

 

Obr. 3.11 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Kvazištěpný lom v okolí podélné 

trhliny. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 4 hodin. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 

 

Obr. 3.12 

Náhled lomové plochy. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 8 hodin. 

  

 

Obr. 3.13 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Kvazištěpný lom na okraji vzorku. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 8 hodin. 

  

 

Obr. 3.14 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Kvazištěpný lom „uprostřed“ 

lomové plochy. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 8 hodin. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 

 

Obr. 3.15 

Transkrystalické tvárné porušení. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 4 hodin. 

  

 

Obr. 3.16 

Transkrystalické štěpné porušení 

uprostřed lomové plochy. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 8 hodin. 

  

 

Obr. 3.17 

Smíšený lom s větším podílem 

štěpných fazet. 

i = 0,2 mAcm
-2

, 8 hodin. 
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4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit vodíkové zkřehnutí oceli TRIP 800 

s vyšším obsahem fosforu pomocí tahových zkoušek při pomalé rychlosti deformace. 

Hlavním úkolem bylo popsat změnu mechanických vlastností TRIP oceli po působení vodíku 

a vyhodnotit vliv vodíku na charakter lomových ploch navodíkovaných vzorků. Byly 

porovnány mechanické a plastické vlastnosti TRIP oceli při třech úrovních proudové hustoty 

a dvou rozdílných časech vodíkování. 

Elektrolytické vodíkování tahových zkušebních tyčí před tahovou zkouškou při 

pomalé rychlosti deformace způsobilo významný pokles plastických vlastností, tj. tažnosti 

A50, který byl vyjádřen pomocí indexu vodíkového zkřehnutí F. Bylo zjištěno, že s klesající 

hodnotou proudové hustoty, tj. s nižším obsahem vodíku v oceli, při stejném čase vodíkování, 

index vodíkového zkřehnutí klesal. Při proudové hustotě i = 1 mA·cm
-2

 a čase vodíkování 

4 hodiny byl zjištěn index vodíkového zkřehnutí 87,9 %, při stejném čase vodíkování 

a proudové hustotě i = 0,02 mA·cm
-2

 byl index vodíkového zkřehnutí F = 72,2 %. 

S dvojnásobným časem vodíkování při stejné proudové hustotě index vodíkového zkřehnutí 

klesal, což bylo pravděpodobně způsobeno korozními produkty na povrchu materiálu, které 

zabraňovaly dalšímu sycení materiálu vodíkem. 

Vodíkování mělo vliv také na pokles meze pevnosti Rm, která klesala s rostoucí 

hodnotou proudové hustoty, ale nemělo významnější vliv na změnu hodnoty meze kluzu Rp0,2.  

Lomové plochy po elektrolytickém vodíkování vykazovaly na rozdíl od výchozího 

stavu určitý podíl kvazištěpného porušení, které je charakteristické pro vodíkové zkřehnutí. 

Kvazištěpné porušení obvykle iniciovalo na povrchu tahových zkušebních tyčí, ale byla 

nalezena i místa, kde se kvazištěpné porušení vyskytovalo „uprostřed“ lomové plochy. 
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