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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá vodíkovým zkřehnutím austeniticko – feritické duplexní 

oceli 22/05. Na vzorcích o průměru d0 = 4 mm a délce L0 = 20 mm byla pomocí tahové 

zkoušky zjišťována odolnost duplexních ocelí vůči vodíkovému poškození při rychlosti 

zatěžování v = 0,5 mm/min. Vodíkování vzorků probíhalo elektrolyticky v 0,1N roztoku 

H2SO4 s přídavkem 1 g KSCN na 1 litr roztoku po dobu 24 hodin. Výchozí materiál byl 

rovněž tepelně zpracován, a to při teplotě 700°C po dobu 5 hodin a ochlazování na vzduchu, 

s cílem vyvolat precipitaci sigma fáze a zkřehnutí materiálu. Podíl sigma fáze byl stanoven 

obrazovou analýzou. Poté byly vzorky opět vodíkovány za stejných podmínek jako výchozí 

materiál. Cílem této práce bylo pozorovat vliv vodíku na změnu mechanických vlastností 

duplexní oceli a charakter lomových ploch navodíkovaných vzorků a stanovit index 

vodíkového zkřehnutí F. Diplomová práce částečně navazuje na mou bakalářskou práci. 

Klíčová slova:  Vodíková křehkost, duplexní ocel, difúze vodíku, pomalá rychlost deformace. 

 

Abstract: 

The thesis is aimed at hydrogen embrittlement of ferritic-austenitic duplex steel 22/05. 

The resistance of duplex steel to hydrogen damage at speed load v = 0,5 mm/min was 

determined by tensile testing on samples with diameter d0 = 4 mm and length L0 = 20 mm. 

Hydrogen saturation of samples was done by electrolytic in 0,1N solution of H2SO4 with 

addition of 1 g of KSCN per liter of solution for 24 hours. The material in initial state was 

also heat treated at 700°C for 5 hours and then cooled by air, with the aim of causing 

precipitation of the sigma phase and material embrittlement. Volume fraction of the sigma 

phase was determined by image analysis. The samples were then again hydrogen electrolytic 

saturation under the same conditions as the material in initial state. The aim of the work was 

to observe influence of hydrogen on the change of mechanical properties of duplex steel and 

character of fracture surfaces of hydrogen electrolytic saturated samples and the calculation of 

index of  hygrogen embrittlement F. The thesis partly follows on my bachelor thesis. 

Keywords: Hydrogen embrittlement, duplex steel, diffusion of hydrogen, slow strain rate. 



 

1 

 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................................. 3 

2. TEORETICKÝ ROZBOR .................................................................................................. 4 

2.1  Vodík v oceli ................................................................................................................ 4 

2.2  Pronikání vodíku do oceli ............................................................................................ 5 

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí .................................................................. 5 

Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí ................................................................. 6 

2.3  Difúze vodíku v oceli ................................................................................................... 7 

2.4  Permeace vodíku .......................................................................................................... 9 

2.4.1 Princip elektrochemické permeace ....................................................................... 9 

2.5  Vodíkové pasti ........................................................................................................... 10 

2.6  Teorie vodíkové křehkosti ......................................................................................... 13 

2.6.1 Teorie povrchově aktivních účinků .................................................................... 13 

2.6.2 Dekohezní teorie ................................................................................................. 13 

2.6.3 Teorie vnitřního pnutí ......................................................................................... 14 

2.6.4 Teorie kritické koncentrace vodíku .................................................................... 14 

2.6.5 Teorie interakce vodík – plastická deformace .................................................... 17 

2.7  Vliv fyzikálně metalurgických faktorů ovlivňující vodíkovou křehkost ................... 18 

2.7.1 Vliv mikrostruktury ocelí na vodíkovou křehkost .............................................. 18 

2.7.2 Vliv pevnostní úrovně ocelí na vodíkovou křehkost .......................................... 19 

2.7.3 Vliv chemického složení ocelí na vodíkovou křehkost ...................................... 19 

2.7.4 Vliv nekovových vměstků .................................................................................. 20 

2.8  Druhy vodíkové křehkosti ......................................................................................... 22 

2.8.1 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking – SOHIC) ............................................................................................. 22 

2.8.2 Vodíkem indukované praskání ........................................................................... 23 

2.8.3 Sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC) .................... 24 

2.8.4 Napěťové praskání vodíkem (Hydrogen Stress Cracking – HSC) ..................... 24 

2.8.5 Vodíková křehkost při pomalé rychlosti deformace........................................... 25 

2.8.6 Vodíková koroze ................................................................................................ 25 

2.9  Duplexní oceli ............................................................................................................ 26 

3. PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 27 

3.1 Popis materiálu .......................................................................................................... 27 



 

2 

 

3.1.1 Výběr materiálu .................................................................................................. 27 

3.1.2 Mikrostruktura .................................................................................................... 27 

3.1.3 Mechanické vlastnosti ........................................................................................ 31 

3.2 Elektrolytické vodíkování .......................................................................................... 32 

3.2.1 Mechanické vlastnosti po elektrolytickém vodíkování ...................................... 35 

3.3 Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém vodíkování .................. 37 

4. ZÁVĚR.............................................................................................................................. 44 

Literatura .................................................................................................................................. 45 

  



 

3 

 

1. ÚVOD 

Vodík je nejjednodušší a nejlehčí plynný chemický prvek, který tvoří většinu části 

hmoty ve vesmíru [1]. Existuje jak v atomární (H), tak v molekulární (H2) formě [2]. Má 

široké praktické využití např. jako redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii, zdroj 

energie a do 30. let 20. století se používal jako náplň vzducholodí [1]. 

Atomy vodíku jsou podstatně menší než atomy kovů. Vodík, který proniká do kovu, 

jím může difundovat rozdílnou rychlostí a způsobit až jeho degradaci. Záleží na formě, v jaké 

do kovu proniká, na stavu kovu a na podmínkách difúze. Jeho přítomnost v kovu značně 

snižuje mechanické vlastnosti, zejména tažnost. Pokud se nachází v atomární formě, lze jeho 

přítomnost odstranit žíháním, ale v případě atomárního vodíku rekombinovaného na molekuly 

je jeho odstranění prakticky nemožné [2]. Tento typ porušení se tedy označuje jako vodíková 

křehkost ocelí. Poprvé bylo porušení tohoto typu zaznamenané před zhruba sto lety při 

degradaci ocelové konstrukce. Postupem času podobných případů přibývalo a to nejen u ocelí. 

Ke vzniku trhlin v materiálech dochází především, překročí-li obsah vodíku hranici 

rozpustnosti ve slitině. 

Mezi nejdůležitější průmyslové odvětví, kde je třeba počítat s možností porušení 

vodíkem, je petrochemický průmysl. Zde k hlavním zdrojům vodíku patří sulfan nacházející 

se v zemním plynu, ropě a v dalších podobných surovinách. 

V současné době je tématu poškozování vodíkem věnována poměrně velká pozornost 

především v souvislosti s narůstajícím zájmem využívat vodík jako ekologické palivo. 

Dodnes však nebylo nalezeno opatření, které by negativní účinek vodíku zastavilo, dokážeme 

ho pouze omezit [3], [4]. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
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2. TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1  Vodík v oceli 

Přítomnost vodíku v ocelích, používaných v chemických a petrochemických 

provozech, může vyvolat degradaci materiálu. Vodík může být příčinou změny celé řady 

jejich vlastností jako jsou např. změny magnetických vlastností, elektrického odporu, 

fyzikálních vlastností atd.. Nejhorší vliv vodíku na změnu vlastností materiálu je však 

z praktického hlediska pokles plastických vlastností při tahové zkoušce, změna meze kluzu a 

meze pevnosti, změna mikromechanizmu porušení atd.. Asi nejnebezpečnější a 

pravděpodobně nejhorším projevem vodíku je vznik trhlin, jejichž přítomnost může vyvolat 

úplnou degradaci např. u konstrukcí.  

Vliv vodíku je možné rozdělit podle teploty, za níž na materiál působí. Při teplotách 

pod 190
0
C vzniká vodík na povrchu kovu hlavně korozní depolarizační reakcí a do oceli 

vstupuje v atomární formě nebo vzniká ve vodných elektrolytech při katodické polarizaci 

povrchu oceli.  

V kovech se vodík zachycuje na místech, která se nazývají vodíkové pasti. Ty mohou 

být buď bodové, lineární (dislokace), plošné (hranice zrn) nebo objemové (vměstky). 

Struktura korozivzdorných ocelí je proti uchycování vodíku výrazně odolnější než struktura 

uhlíkových ocelí. Rozpustnost vodíku v tekutém železe zvyšují prvky, které mají sklon 

vytvářet stabilní hydridy (Ti, Zr, V, Nb). Tento závěr lze udělat z dosavadních výsledků o 

rozpustnosti vodíku ve slitinách [5]. 

Jako obecný termín pro degradaci zejména ocelí vlivem vodíku se používá vodíková 

křehkost (vodíková koroze). Tento termín má význam zejména v makroskopickém měřítku, 

v mikroměřítku není toto označení přesné [3].  

Vodíková křehkost se člení podle etap, ve kterých se vodík postupně dostává do ocelí: 

1) Vodík se do oceli dostává při samotné výrobě a při následném tepelném zpracování. Jeho 

množství závisí např. na použitých surovinách při výrobě, pecních atmosférách, na režimech 

tepelného zpracování a způsobu vedení výrobního procesu. V této etapě dochází ke vzniku 

defektů ve formě trhlin, vloček apod.  

2) Další možností pronikání vodíku do ocelí je během některé z technologických operací. Ty 

se provádějí za účelem dohotovení finálního výrobku, jde tedy především o moření, svařování 
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a galvanické pokovení. Vzniklé defekty jsou často ve formě zbrzděných lomů, trhlin za 

studena atd.. 

3) Poslední etapa je považována za nejnebezpečnější a také nejdůležitější, kdy se do materiálu 

dostává zvýšený obsah vodíku přímo z prostředí, kterému je ocelová konstrukce vystavena. 

K pravděpodobně k nejvíce ovlivněným prostředím vodíkem patří oblasti, kde se jako 

protikorozní ochrana používá katodická ochrana ocelí, dále oblast chemického průmyslu 

se zařízením pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a se zařízením pro syntézu čpavku.  

Nejdůležitější odvětví, kde je vodíková křehkost spojena s přítomností sulfanu 

v dopravovaných, skladovaných médiích a může vyvolat vznik trhlin v materiálech, je 

průmysl zpracování ropy a zemního plynu [3]. 

Kromě výše uvedeného členění se můžeme setkat v některých literaturách s členěním 

vodíkové křehkosti podle vnějšího a vnitřního vodíku [6]. Vnitřní vodík je takový, kdy 

dochází k jeho působení v materiálu jen za spolupůsobení vnitřních pnutí, kdežto vnější vodík 

potřebuje naopak spolupůsobení vnějšího napětí.  

 

2.2  Pronikání vodíku do oceli  

Pronikání vodíku do ocelí je v tomto odvětví velice diskutované téma, neboť i v dnešní 

době není tak snadné zjistit nebo změřit přesné množství vodíku v oceli [7]. Vodík může 

pronikat do ocelí dvěma způsoby, a to jak v plynném, tak v kapalném prostředí (v prostředí, 

kde se uplatňují elektrochemické reakce).  

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

Při tomto pronikání vodíku do oceli je základním předpokladem disociace molekul 

vodíku na povrchu materiálu, kdy vodík může do materiálu proniknout jen v atomárním 

stavu. 

K základním reakcím patří:  

       rov. 1 

       rov. 2 

kde adsH   je atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli, 

absFeH  je proniklý vodík do oceli. 

absads

ads

FeHHFe

HH

222

22
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Souhrnnou reakci lze napsat: 

       rov. 3 

 

Tato souhrnná rovnice je reakce endotermická, tedy rozpustnost vodíku v oceli roste 

s rostoucí teplotou. V oceli je vodík přítomen hlavně ve formě protonů v intersticiálních 

polohách mříže. Díky tomu dochází k velké elektrické interakci protonů a mraku vodivostních 

elektronů kovu. V případě přítomnosti dutin v oceli o velkém objemu nemůžeme zamítnout 

ani přítomnost vodíku ve formě atomů a molekul.  

S pronikáním vodíku do ocelí v plynném prostředí úzce souvisí platnost Sievertsova 

zákona. Aktivitu vodíku můžeme pak vyjádřit následovně:  

2/1)(
2HH pKa          rov. 4 

kde 
2H

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

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

). 

 

V plynném prostředí může být tedy pronikání vodíku ovlivněno především složením 

plynného prostředí, stavem povrchu oceli a přítomností dalších příměsí (nečistot), které mají 

vliv hlavně na hustotu míst pro adsorpci vodíku [3].  

 

Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí 

Z praktického hlediska je toto pronikání mnohem častější než pronikání vodíku 

v plynném prostředí. Jako kapalné prostředí se u tohoto mechanizmu bere i plynné prostředí 

s vyšším stupněm vlhkosti. Obecně lze tento mechanizmus nazvat jako pronikání vodíku do 

oceli v prostředích, kde lze uplatnit proces elektrochemické koroze [8]. 

Elementární procesy elektrochemické koroze jsou: 

dílčí anodická reakce     rov. 5 

dílčí katodická reakce     rov. 6 

kde M představuje kov a X část prostředí, jež můžeme redukovat (např. i vodík). Rov. 5 

představuje dílčí anodickou reakci a rov. 6 dílčí reakci katodickou [8]. 

absFeHHFe 22 2 

XneX

neMM

n

n
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Katodickou reakcí může být i tzv. vodíková depolarizace: 

222 HeH  
        rov. 7 

I tato reakce může vést k pronikání vodíku do oceli [4]. 

Vodík však není vždy ve vodných roztocích přítomen jako proton H
+
, ale někdy jako 

hydroxidový kation H3O
+
. Mechanizmus je pak složitější a první etapou reakce je redukce 

vodíku a jeho adsorpce na povrchu oceli: 

ads23 HOHeOH          rov. 8 

Při dalších etapách se jedná o chemickou, resp. elektrochemickou rekombinaci vodíku. 

2HHH adsads          rov. 9 

nebo 

223 HOHeOHHads         rov. 10 

Jen malý podíl adsorbovaného vodíku pronikne do materiálu: 

absads FeHHFe          rov. 11 

Pronikání vodíku do oceli závisí např. na vlastnostech prostředí, obsahu a čistotě 

rozpuštěného kyslíku. 

Při procesu pronikání vodíku do oceli se vyskytuje také řada nečistot (látek), které 

reakce rekombinace vodíku na povrchu snižují a přepětí vodíku zvyšují. Tímto vznikají 

negativní důsledky spojené s vyšší mírou pronikání vodíku. K těmto látkám se přiřazují tzv. 

vodíkové jedy (As2O3, CS2, KSCN) [9], [3]. 

 

2.3  Difúze vodíku v oceli  

Obecně se pod pojmem difúze rozumí přenos částic hmoty (atomů, iontů) z míst o 

vyšší koncentraci do míst o koncentraci nižší. Tento děj ustává, je-li hodnota chemického 

potenciálu složek konstantní, tj. dochází ke snížení Gibbsovy volné energie G. 

Difúze v intersticiálních polohách (intersticiální difúze) vychází z 1. Fickova zákona, kde se 

koncentrace mění v čase. Koeficient difúze DB pak vyjadřuje množství látky, které projde 

jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém koncentračním gradientu: 
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2.
6

1
BBD  (m

2
s

-1
),       rov. 12 

kde 
B  je frekvence přeskoků atomů B z jedné intersticiální polohy do druhé. Koeficient 

difúze může záviset na koncentraci, např. koeficient difúze uhlíku v Fe roste s rostoucím 

obsahem uhlíku [10]. 

Vodík se v oceli pohybuje pomocí migrace atomů mřížkou. Vzhledem k tomu, že 

molekuly vodíku jsou poměrně velké, jen malé množství jeho molekul difunduje přes mřížku. 

Hnací silou je zde gradient chemického potenciálu. Rovněž difúze vodíku se řídí Fickovými 

zákony: 

dx

dc
DS

dt

dN


        rov. 13. 

Rovnice vyjadřuje množství látky prošlé za jednotku času 
dt

dN
plochou S, které je úměrné 

difúznímu koeficientu D a koncentračnímu gradientu 
dx

dc
. Hodnota difúzního koeficientu 

vodíku závisí na teplotě. Při nižších teplotách je podstatně vyšší v Feα než v mříži Fe. 

Závislost na teplotě se vyjadřuje Arrheniovou rovnicí: 

RTQeDD /

0


,         rov. 14 

v níž je D0 předexponenční konstanta (m
2
s

-1
), 

R univerzální plynová konstanta (JK
-1
mol

-1
), 

Q aktivační energie (Jmol
-1

), 

T absolutní teplota (K). 

Za normálních teplot jsou hodnoty koeficientů difúze u feritických ocelí 

129 sm104D   a u austenitických ocelí 1216102  smD [12]. 
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2.4  Permeace vodíku 

Pojem permeace vodíku zahrnuje všechny děje související s průchodem vodíku úzkým 

kovovým diskem (membránou). Podstatou této metody je určení koeficientu difúze vodíku 

v kovových materiálech. Permeaci rozlišujeme podle charakteru prostředí působícího na 

kovovou membránu. V současné době se více uplatňuje permeace v kapalném prostředí – 

elektrolytu (elektrochemická permeace) [11]. 

 

2.4.1 Princip elektrochemické permeace 

Jako první metodu elektrochemické permeace vodíku popsal Devanathanem a 

Stachurskim v roce 1962. Používané vzorky jsou ve formě tenkých planparalelních membrán 

s rozměrem menším než rozměr kolmý k tloušťce – menší než 1mm. Tzv. vstupní povrch je 

v kontaktu s kyselým elektrolytem a je katodicky polarizován. Naopak výstupní povrch je 

polarizován anodicky a nachází se v jiném elektrolytu. Jednotlivé etapy elektrochemické 

permeace jsou znázorněny na následujícím obr. 2.1: 

 

 

Obr. 2.1 Sled jednotlivých dějů při elektrochemické permeaci vodíku. 
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Sled jednotlivých dějů při elektrochemické permeaci vodíku je následující: 

1 – adsorpce atomárního vodíku po předchozí redukci H
+
, 

2 – absorpce vodíku, 

3 – difúze vodíku vzorkem, 

4 – adsorpce vodíku na výstupním povrchu, 

5 – oxidace atomů vodíku a jeho přechod do roztoku [3]. 

 

Ke stanovení koeficientu difúze vodíku pomocí zkoušky elektrochemické permeace lze opět 

využít Fickovy zákony difúze. Díky rozměrům vzorku difúze probíhá jen přes tloušťku 

vzorku a Fickovy zákony mají následující tvar: 

 
 
x

txc
DtxJ






,
,         rov. 15 

2

2

x

c
D

t

c









         rov. 16 

kde je  J(x,t) difúzní tok atomů vodíku (atcm
-2
s

-1
), 

D koeficient difúze vodíku (cm
-2
s

-1
), 

c koncentrace vodíku (atcm
-3

), 

x vzdálenost od vstupního povrchu vzorku (cm), 

t čas (s). 

K řešení rovnic je nutné znát jak počáteční podmínku, která říká, že před začátkem 

zkoušky je koncentrace vodíku ve vzorku nulová, tak dvě okrajové podmínky. První okrajová 

podmínka vyžaduje, aby nedocházelo ke hromadění vodíku u výstupního povrchu, tedy 

koncentrace vodíku na výstupu má být neustále nulová. Druhá okrajová podmínka počítá 

s tím, že na výstupu je koncentrace vodíku konstantní [3]. 

 

2.5  Vodíkové pasti 

V případě, že vodík není v oceli rozpuštěn homogenně, ale jeho koncentrace je na 

různých místech jiná a rozdíly v lokální koncentraci jsou dosti značné, pak taková místa 

nazýváme vodíkové pasti. Vodíkové pasti se dělí jak z termodynamického, tak z kinetického 

hlediska. Pokud dojde ve struktuře materiálu ke snížení chemického potenciálu vodíku, pak se 

jedná o termodynamickou vodíkovou past. Za kinetickou past považujeme místo, ve kterém 
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pravděpodobnost přeskoku atomu z intersticiální polohy do pasti je vyšší než 

pravděpodobnost přeskoku v opačném směru. Uplatňuje-li se elektrická interakce mezi 

vodíkem a ionty v uzlových bodech mřížky při intersticiální difúzi vodíku, pak má aktivační 

energie při ideálním pohybu při průniku z jedné intersticiální polohy do druhé, periodický tvar 

(obr. 2.2) [3], [13]. 

 

Obr. 2.2 Vazebná energie vodíku v pasti [13], 

kde EB - vazebná energie v pasti (Jmol
-1

),EaD - aktivační energie difuze (Jmol
-1

),EaT - 

aktivační energie pasti (Jmol
-1

), ES - energie mřížky (Jmol
-1

), ST - poloha pastí, Sn - normální 

poloha. 

Pro klasifikaci jednotlivých typů pastí zavedli celou řadu kritérií Brass a Chene. Ty 

slouží k rozlišení jednotlivých druhů pastí a mezi nejzákladnější kritéria patří: 

- umístění pasti – pasti vnitřní a povrchové, 

- charakter pastí – pasti fyzikální, přitažlivé a smíšené, 

- původ pastí – chemická interakce, elektronická a elastická interakce, 

- velikost pastí – pasti plošné, bodové, objemové a čárové, 

- interakční energie – pasti ireverzibilní a reverzibilní [3]. 

Z velikostního hlediska interakční energie mezi pastí a vodíkem se tedy vodíkové pasti 

dělí na vratné (reverzibilní) a nevratné (ireverzibilní). K samovolnému přeskoku vodíku bez 

energie nemůže při zachování této energie dojít u pasti ireverzibilní. Většina pastí se však 

považuje za pasti reverzibilní, u kterých existuje dynamická rovnováha mezi množstvím 

vodíku v pasti a vodíku v intersticiálních polohách. Tento druh pastí umožňuje za určitých 

podmínek vodík buď vydávat, nebo přijímat. Tím se rovněž liší od pastí nevratných, které 

vodík jen přijímají až do posledního obsazení volného místa [13].  
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Dělení pastí podle jejich charakteru (fyzikální, přitažlivé a smíšené) zavedl 

Pressouyre. Toto rozdělení závisí na tom, jestli k poklesu energie vodíku dochází náhle, pak 

se jedná o past fyzikální nebo postupně, pak jde o past přitažlivou. Dojde-li ke kombinaci 

obou případů, hovoříme o pasti smíšené (obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Schématické znázornění a) přitažlivé pasti, b) fyzikální pasti, c) smíšené pasti [3]. 

  

Hodnotíme-li pasti z hlediska jejich velikosti, uplatňuje se stejný přístup jako pro 

běžné poruchy mřížky u kovových materiálů. Plošné pasti zahrnují veškeré dvourozměrné 

rozhraní mezi částicemi a kovovou matricí. V případě bodových pastí se jedná jak o 

substitučně, tak intersticiálně rozpuštěné atomy jiných prvků, např. i vakance. Do objemových 

pastí se řadí póry, dutiny, trhliny a mikrotrhliny a k čárovým pastem přiřazujeme samozřejmě 

dislokace [3]. 

Přítomnost vodíkových pastí je poměrně ojedinělým jevem, jenž výrazně ovlivňuje 

chování materiálů v přítomnosti vodíku. K hlavním důsledkům výskytu těchto útvarů se 

považuje: 
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- snížení koeficientu difúze vodíku, 

- zvýšení lokální koncentrace vodíku v určitém místě materiálu, 

- zdánlivé zvýšení rozpustnosti vodíku ve většině materiálů, 

- změna kinetiky pronikání vodíku do materiálu [14]. 

 

2.6  Teorie vodíkové křehkosti 

V rozmezí asi 60 let bylo popsáno několik typů teorií, jejichž cílem bylo popsat a 

vysvětlit podstatu vodíkové křehkosti. Jejich vzrostl z toho důvodu, že bylo třeba vysvětlit 

určitý konkrétní případ vodíkové křehkosti. I přes všechny existující poznatky však dodnes 

nebyla sepsána žádná univerzální teorie, která by dokázala úspěšně popsat všechny případy 

vodíkové křehkosti. Důležitým předpokladem však je, že jednotlivé mechanizmy vodíkové 

křehkosti se mohou uplatnit současně. Nutné je věnovat velkou pozornost charakteristice 

prostředí, ve kterém se materiál bude uplatňovat, zhodnotit veškeré podmínky zátěže a podle 

nich zvolit vhodné opatření ke snížení vodíkové křehkosti. K nejznámějším teoriím vodíkové 

křehkosti patří teorie povrchově aktivních účinků vodíku, dekohezní teorie, teorie vnitřního 

pnutí, teorie kritické koncentrace vodíku a teorie interakce vodík – plastická deformace [16]. 

 

2.6.1 Teorie povrchově aktivních účinků 

Výše zmiňovaná teorie byla poprvé předložena N. J. Petchem roku 1956 [17]. Její 

obsah pojednává o tom, že křehkost způsobená vodíkem je vyvolána povrchově aktivním 

účinkem vodíku (adsorbovaného vodíku na povrchu lomové plochy). Tento děj má za 

následek snížení povrchové volné energie a díky tomuto pak i snížení lomového napětí ve 

smyslu Griffithova kritéria. 

Teorie povrchově aktivních účinků vodíku se dnes uvádí jen zřídka. S přibývajícím 

časem se vůči ní objevila řada námitek [3]. 

 

2.6.2 Dekohezní teorie 

O dekohezní teorii začali jako jedni z prvních hovořit W. J. Barnett, R. P. Frohmberg a 

A. R. Troiano. Tito pánové vycházeli z elektronové struktury tranzitních kovů za 

předpokladu, že přítomnost rozpuštěného vodíku v oceli vede k poklesu kohezní pevnosti. 
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Dále teorie uvažuje předpoklad, že vysoké úrovně tahové hydrostatické složky elastického 

napětí se dosahuje těsně u čela trhliny, kde se vodík nejvíce koncentruje. Když koncentrace 

atomů vodíku dosáhne kritické hodnoty v určitých oblastech mříže, dojde k nukleaci a růstu 

trhliny do míst s nízkým obsahem vodíku. Zde se trhlina zastaví. Šíření trhliny za přítomnosti 

vodíku se označuje jako diskontinuální proces, jelikož se uskutečňuje po skocích [12]. 

Dekohezní teorie není však schopná blíže objasnit charakter růstu trhliny za 

současného působení vodíku [12]. 

 

2.6.3 Teorie vnitřního pnutí 

Jedná se o nejstarší známou teorii vodíkové křehkosti, která byla zveřejněna roku 1940 

Zapffem. Teorie je založena na předpokladu, že vodík rozpuštěný v kovové matrici 

v atomární formě se shromažďuje v určitých místech (hranice zrn, rozhraní nekovových 

vměstků a kovové matrice), kde jsou vhodné podmínky k jeho rekombinaci na vodík 

molekulární. Toto má za následek vyvolání vysokých lokalizovaných pnutí, jejichž hodnoty 

mohou být tak vysoké, že může dojít až k překročení meze kluzu a meze pevnosti daného 

materiálu, což může vyvolat vznik trhlin. Tato teorie bývá někdy označována také jako 

difúzní teorie, neboť počítá s difúzí vodíku do potenciálních míst. 

I přesto, že teorie vnitřního pnutí byla vydána jako první, dodnes je uznávána jako 

platná v případech, kdy dochází ke vzniku trhlin spojených s vysokým pnutím vyvolaným 

přeměnou vodíku z atomárního stavu na molekulární. V dnešní době se mimo jiné využívá 

k popisu vodíkem indukovaného praskání v prostředí sulfanu [3]. 

 

2.6.4 Teorie kritické koncentrace vodíku 

G. M. Pressouyre představil poprvé tuto teorii v roce 1982 [17]. Nejvíce společného 

má tato teorie s teorií dekohezní. Pro hodnocení náchylnosti proti vodíkovému zkřehnutí je 

zde rozhodující kritická koncentrace vodíku CK. Kritická koncentrace vyvolává v nejslabším 

článku struktury vznik trhliny. Hlavním předpokladem teorie kritické koncentrace vodíku je 

existence dvou druhu pnutí v materiálu – reziduálního (vnitřního) a aplikovaného (vnějšího) 

pnutí [12]. 
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Pokud na materiál vodík nepůsobí, vychází se z toho, že součet vnitřních pnutí a 

vnějších pnutí v daném místě struktury nepřekročí kohezní pevnost materiálu. To se může 

uskutečnit např. na rozhraní sekundární částice – vměstek (obr. 2.4a). Tedy: 

0000

CART           rov. 17 

kde 
0

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

0

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

0

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

0

C  je kohezní pevnost materiálu bez přítomnosti vodíku (MPa) [12]. 

Pokud je však vodík ve struktuře přítomen, kohezní pevnost ocelí pak může být 

součtem vnitřních a vnějších pnutí překročena, což může způsobit vznik trhliny. Vodík je 

přítomen např. v aktivní plastické zóně nebo na povrchu trhliny (obr. 2.4b). 

  H

CH

H

A

H

R

H

T p  
2

        rov. 18 

kde 
H

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

H

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

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)[12]. 

Zvýšení hodnoty kritické koncentrace vodíku CK nebo snížení hodnoty lokální 

koncentrace vodíku CH jsou opatření, díky kterým snižujeme riziko vodíkové křehkosti [12]. 

Pressouyre hodnotí každou ocel z hlediska kritických a lokálních koncentrací vodíku a podle 

toho i navrhuje opatření přispívající ke snížení vodíkové křehkosti [3]. 
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Obr. 2.4 Napěťový stav vměstku a) bez přítomnosti H2, b) s přítomností H2 [12], [17]. 
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2.6.5 Teorie interakce vodík – plastická deformace 

Základem teorie interakce vodíku je existence výrazných interakcí mezi vodíkem a 

čárovými poruchami mřížky. Dosud jsou známy dva základní mechanizmy působení vodíku: 

1. Přítomnost vodíku snižuje mobilitu dislokací, zvyšuje kritické skluzové napětí a tímto 

vede ke snížení plasticity ocelí. 

2. Přítomnost vodíku zvyšuje mobilitu dislokací, snižuje kritické skluzové napětí, a tedy 

vede naopak ke zvýšení plasticity ocelí. 

Tato teorie alespoň částečně vyvracela názor, že vodík pouze omezuje mobilitu 

čárových poruch (snižuje plasticitu ocelí). Jejím vznikem se začal prosazovat názor opačný, 

tzn., že vodík mobilitu dislokací zvyšuje, alespoň částečně, a tím zvyšuje plasticitu ocelí [3]. 

Jako první, kdo uvedli poznatky o interakci vodíku a dislokací v mechanizmu 

vodíkové křehkosti, byli v roce 1951 P. Azou a P. Bastien. Tito pánové dále doplnili teorii 

aerostatického napětí o vliv vodíkových iontů, které se soustřeďují v okolí dislokací [12], 

[18]. 

Strohovým předpokladem bylo, že u vodíkové křehkosti se může využít vliv vodíku 

před čelem existujících trhlin.  

J. Galland byl první autor, který uvedl, že vodík za určitých podmínek zvyšuje 

plasticitu ocelí. Studoval chování uhlíkových ocelí s vysokou mezí kluzu v podmínkách 

elektrolytického vodíkování při statickém zatížení. Dané oceli vykazovaly velké rozdíly mezi 

horní a dolní mezí kluzu. Během statického zatížení vzorků s napětím nižším než horní mez 

kluzu, ale vyšším než dolní mez kluzu, zůstal nevodíkovaný materiál v oblasti elastické 

deformace. V případě stejně zatížených vzorků s elektrolytickým vodíkováním však došlo ke 

spontánní plastické deformaci, což Galland objasnil tím, že pronikající vodík do oceli snížil 

kritické skluzové napětí a to vedlo k plastické deformaci [19]. 

Roku 1972 byla Beachem publikována první všeobecně uznávaná teorie. V ní říká, že 

vodík zvyšuje mobilitu dislokací a tím usnadňuje plastickou deformaci. Beach rovněž 

dokázal, pomocí krutových zkoušek, že deformační proces se dá usnadnit, je-li vodík 

rozpuštěn před čelem trhliny v dostatečném množství. Deformace probíhá jen 

v mikroskopickém měřítku, proto ji můžeme pozorovat pomocí transmisní elektronové 

mikroskopie. Jeho teorie doporučuje používat spíše označení praskání za přispění vodíku 

namísto termínu vodíková křehkost z důvodu silně lokalizované deformace před čelem 
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existující trhliny u interkrystalického porušení. Postupem času se tento jev začal označovat 

jako vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity – 

HELP) [4], [3]. 

S využitím myšlenky povrchově aktivních účinků vodíku se S. P. Lynch zabýval 

problematikou lokalizované plasticity. Sdílel názor, že vodík usnadňuje vznik i pohyb 

dislokací na čele existující trhliny a rovněž usnadňuje koalescenci trhliny s dutinami tvořícími 

se před jejím čelem. Názor, že vodík adsorbovaný na čelech trhliny snižuje povrchovou 

energii, neuznával. Lyncheho etapy adsorpčně indukovaného procesu lokalizovaného skluzu 

můžeme popsat následovně: 

- Nukleace a pohyb dislokací ve dvou skluzových rovinách má za následek přírůstek 

délky trhliny. 

- Před čelem trhliny se skluzovým mechanizmem tvoří mělké dutiny a během růstu 

trhliny dochází k její koalescenci s těmito dutinami. 

- Atomy vodíku adsorbované na povrchu snižují vazebné síly mezi atomy a tím 

usnadňují smykový pohyb atomů na čelech trhlin [19], [12]. 

Dalo by se říci, že jednotlivé teorie vodíkové křehkosti si odporují, z čehož můžeme 

usoudit, že se jedná o komplexní problém vodíkové křehkosti [3]. 

 

2.7  Vliv fyzikálně metalurgických faktorů ovlivňující vodíkovou křehkost 

Některé metalurgické faktory mají velký vliv na odolnost ocelí vůči degradačnímu 

působení vodíkové křehkosti. Jedná se hlavně o mikrostrukturní charakteristiky, chemické 

složení ocelí a jejich pevnostní úroveň. Pojem mikrostrukturní charakteristiky zahrnuje kromě 

podílu, typu a způsobu rozložení základních složek (perlitu, feritu, martenzitu, bainitu) také 

tvar, druh, množství, velikost a způsob vyloučení nekovových vměstků atd.  

 

2.7.1 Vliv mikrostruktury ocelí na vodíkovou křehkost 

Typ mikrostruktury závisí na náchylnosti ocelí ke zkřehnutí za spoluúčasti vodíku. 

Rozdílné chování vůči vodíkové křehkosti mají dva stejné typy ocelí. U feritických ocelí je 

vliv základních složek na odolnost ocelí vůči degradaci vodíkem popsaná následovně:  
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nepopuštěný martenzit nepopuštěný bainit  ferit + perlit   popuštěný bainit  

popuštěný martenzit 

Výše uvedená posloupnost jde od nejvíce náchylné struktury po nejméně náchylnou vůči 

vodíkovému zkřehnutí. Díky tomuto faktoru upřednostňujeme kalené a popouštěné 

mikrostruktury před feriticko – perlitickou strukturou. Mikrostrukturu s výskytem jemných 

globulárních karbidů dosáhneme potřebným zušlechtěním [18], [12]. 

 

2.7.2 Vliv pevnostní úrovně ocelí na vodíkovou křehkost 

Odolnost ocelí obecně klesá s rostoucí pevnostní úrovní, přičemž nejnáchylnější 

skupinou ocelí vzhledem k vodíkové křehkosti jsou vysokopevné oceli s mezí pevnosti větší 

než 1000 MPa. U těchto ocelí je přítomný vodík velice nebezpečný z hlediska 

mikromechanizmu porušení a vzhled lomové plochy po tahové zkoušce je křehký. Bez jeho 

přítomnosti se jedná o lom tvárný [29]. 

I přesto, že oceli s nižší pevnostní úrovní pod 700 MPa jsou více odolné vůči vodíkové 

křehkosti, jsou případy, kdy může i u nich dojít k degradaci mechanických vlastností vlivem 

vodíku, který urychluje jak nukleaci, tak růst a koalescenci dutin [3]. 

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 [4], [18]. 

 

2.7.3 Vliv chemického složení ocelí na vodíkovou křehkost 

Chemické složení materiálu rozděluje konstrukční oceli na dvě skupiny – oceli středně 

uhlíkové s vyšší mezí kluzu a oceli nízkouhlíkové s nízkou mezí kluzu. Asi nejdůležitějším 

faktorem vlivu chemického složení na vodíkovou křehkost jsou legury. 

Mezi škodlivé prvky, podporující degradaci ocelí vodíkem, patří hlavně síra, fosfor a 

mangan, zatímco křemík, niob, kobalt a vanad patří do skupiny prvků příznivých. Záleží na 

tzv. kritickém obsahu prvků, kdy pod nebo nad jeho hodnotou může dojít ke zvýšení 

náchylnosti ocelí k výše zmiňovanému porušení [12]. 

K nepříznivému účinku škodlivých prvků (fosfor, síra, uhlík atd.) patří zejména jejich 

schopnost segregace na velkoúhlových hranicích zrn a dále jejich schopnost snižovat kohezní 
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pevnost. Rovněž tranzitní kovy, používané jako legující prvky, ovlivňují segregaci škodlivých 

prvků. Do této skupin, podporující segregaci škodlivých prvků, patří mimo jiné chrom, 

mangan a nikl. Prvky jako vanad, molybden, titan a wolfram patří do skupiny, které se 

škodlivými prvky interagují a v důsledku toho je zpomalena kinetika segregačních dějů [18]. 

Karbidotvorné prvky jako molybden, chrom a vanad vytvářejí ve struktuře jemné 

disperzní karbidy. Působí jako příznivé (neškodné) vodíkové pasti schopny poutat vodík. 

Přítomnost zmíněných prvků se může projevit jen při určitém tepelném zpracování – např. 

zušlechťování ocelí [4]. 

 

2.7.4 Vliv nekovových vměstků 

Nekovové vměstky představují velkou hrozbu, co se týče míst iniciace defektů 

v přítomnosti vodíku. Proto tento vliv byl a je stále velice pečlivě studován.  

Základní rozdělení nekovových vměstků, které mají vliv na dosažení kritické 

koncentrace vodíku, se člení podle: tvaru, typu vměstku, objemového podílu v matrici, 

velikosti, distribuce, reverzibilitě pastí a okolní struktury [20]. 

 

Tvar 

Tento faktor je důležitý především u vodíkem indukovaného praskání (HIC) a to 

v kyselém prostředí. Tvar nekovových vměstků ovlivňuje napěťový systém okolo vměstků, 

závěrečný tlak vodíku vyvolaný na rozhraní vměstek-matrice a difúzi vodíku k částicím. 

Za nejvíce škodlivé vměstky považujeme vměstky typu MnS, které mají protáhlý tvar, 

jehož délka roste s rostoucím obsahem síry (obr. 2.5). Snížením obsahu síry (pod 0,0002%) 

tedy zmenšíme riziko náchylnosti ocelí k praskání vlivem vodíku. Vliv tvaru vměstků typu 

MnS je velice důležitý u tvářených ocelí vzhledem k jejich vysoké relativní plasticitě [12]. 
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Obr. 2.5 Vliv obsahu síry v oceli na tvar MnS vměstků [12]. 

 

Typ vměstků 

U tohoto vlivu je základním kritériem pro posuzování účinku vodíku hodnota 

interakční energie vodík – nekovový vměstek. Nekovové vměstky se přiřazují mezi vodíkové 

pasti. Bližší informace o interakční energii mezi vodíkem a nekovovým vměstkem nejsou 

dosud známy [12]. 

 

Objemový podíl vměstků v matrici 

Redukce objemového podílu vměstků v matrici je poměrně důležitá a to vzhledem 

k tomu, že vměstky představují nukleační místa pro vznik trhlin. Jejich menší objemový podíl 

bude ztěžovat šíření vodíkem indukovaných trhlin. Vměstky však mají i příznivý vliv na 

matrici, jelikož se chovají jako vodíkové pasti [17], [12]. 

 

Velikost vměstků 

Příliš velké vměstky např. typu MnS nebo sulfidické částice mají negativní vliv a to i 

přesto, že jejich tvar je často kulatý. Zvyšují úroveň vnitřního pnutí z toho důvodu, že 

koncentrace vodíku v lokálním objemu obklopujícím částice je větší a tím vyvolává i větší 
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mřížkovou dilataci. Hrubší vměstky mohou být iniciátory rozvoje trhlin i bez přítomnosti 

vodíku [21]. 

 

Distribuce vměstků 

Heterogenní distribuce vměstků vedou k vysokým lokálním koncentracím vodíku a 

tím k prudkému šíření trhlin. Tyto distribuce zahrnují kromě vměstků, např. MnS a 

oxidických vměstků i další precipitáty a karbidy. Distribuci vměstků se dá zabránit vhodným 

ocelárenským procesem nebo tepelným zpracováním [12]. 

 

Existují obecná technologická pravidla, odvozená na základě výše uvedených vlivů 

jednotlivých faktorů, která snižují riziko náchylnosti k vodíkové křehkosti. Dají se shrnout do 

pěti krátkých bodů: 

1. nejdůležitější je zajištění nízkého podílu škodlivin (fosfor, antimon, síra atd.), 

2. použití vhodné technologie odlévání oceli, 

3. nízký podíl prvků, které odměšují a znesnadňují vznik tvrdých strukturních složek 

(zejména uhlík, nikl, mangan), 

4. volba vhodného režimu tváření, 

5. malý podíl nekovových vměstků [3]. 

 

2.8  Druhy vodíkové křehkosti 

Vodíkovou křehkost rozdělujeme na nízkoteplotní nebo vysokoteplotní a je 

definovaná celou řadou mechanizmů probíhajícími jak za nízké teploty (pod 200 
0
C) tak za 

zvýšené teploty. 

 

2.8.1 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking – SOHIC) 

Tento druh vodíkové křehkosti je typický zejména pro tepelně ovlivněná místa 

svarových spojů, kde charakteristickým znakem je přítomnost rovnoběžných trhlin v řadě nad 

sebou (obr. 2.6). Příčina tohoto poškození není tak úplně známa, ale pravděpodobně souvisí 
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s výskytem změkčených zón v tepelně ovlivněné oblasti. Napěťově orientované vodíkem 

indukované praskání se může vyskytovat i u vysoce kvalitních ocelí, jejichž odolnost vůči 

vodíkem indukovanému praskání je vysoká [3], [12]. 

 

Obr. 2.6 Napěťově orientované vodíkem indukované práskání [9]. 

 

2.8.2 Vodíkem indukované praskání  

V angličtině se pro vodíkem indukované praskání používá výraz Hydrogen Induced 

Cracking (HIC), jiné označení je stupňovité praskání. Tento druh vodíkové křehkosti 

představuje hrozbu především u plechů a trub z uhlíko-manganových ocelí s nízkou pevností 

(pod cca 550 MPa), které se uplatňují např. jako tlakové nádrže, plynovody, ropovody atd. 

[3]. 

Vodík se do oceli dostává v důsledku následující zjednodušené rovnice: 

adsHFeSSHFe 22 
       rov. 19  

Adsorpci atomárního vodíku pomáhají sulfidy železa tvořící se na povrchu oceli. Atomární 

vodík difunduje do kladných míst v oceli a dochází k jeho rekombinaci na vodík molekulární. 

Po té může dojít k tvorbě trhliny ve směru válcování a to na základě teorie aerostatického 

napětí (obr. 2.7) [19], [12]. 

 

Obr. 2.7 Vodíkem indukované praskání [9]. 
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2.8.3 Sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC) 

Tento typ vodíkové křehkosti probíhá při současném působení tahových pnutí a 

prostředí, v němž se vyskytuje sulfan. Týká se zejména materiálů se střední nebo i vyšší 

pevnostní úrovní. Sulfidické praskání pod napětím závisí hlavně na mikrostruktuře oceli, 

chemickém složení, na úrovni pnutí a na pevnosti. Rovněž se hovoří o tom, že hlavní 

zásluhou tohoto poškození je atomární vodík, který je příčinou vzniku vodíkové křehkosti 

spolu s obecně známými mechanizmy (teorie povrchově aktivních účinků vodíku, dekohezní 

teorie, teorie vnitřního pnutí, teorie kritické koncentrace vodíku a teorie interakce vodík – 

plastická deformace). Může se stát, že v případě špatně zvoleného materiálu může dojít 

v krátké době až ke vzniku katastrofického lomu (obr. 2.8) [4], [9].  

 

Obr. 2.8 Sulfidické napěťové praskání [9]. 

Norma NACE (National Association of Corrosion Engineers) má své využití v odvětví 

hodnocení odolnosti ocelí vůči sulfidickému napěťovému praskání. Podle normy NACE 

TM0177-96, která zahrnuje čtyři zkušební metody, je nejpoužívanější metoda A spočívající 

v zatížení vzorku tahovým napětím při současném působení roztoku NaCl (5 hm. %) 

s přídavkem ledové kyseliny octové (0,5 hm. %). Vše probíhá za normální teploty a pH 

roztoku nesmí přesáhnout 4,0. V průběhu zkoušky je dále roztok sycen sulfanem o parciálním 

tlaku 0,1 MPa. Pokud zkoušený materiál vydrží bez porušení za daných podmínek 30 dní, 

považuje se za odolný vůči praskání v prostředí obsahujícím sulfan [22]. 

 

2.8.4 Napěťové praskání vodíkem (Hydrogen Stress Cracking – HSC) 

V případě, že je ocel vystavována dlouhodobějšímu konstantnímu zatížení a je 

v častém kontaktu s vodíkem předpokládáme, že může dojít k jejímu poškození napětím pod 

mezí pevnosti a mezí kluzu. Takovýto projev oceli můžeme nazvat zbrzděný nebo 

nízkonapěťový křehký lom [12]. 
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2.8.5 Vodíková křehkost při pomalé rychlosti deformace 

Při vodíkové křehkosti za pomalé rychlosti deformace je atomární vodík 

shromažďován v oceli prostřednictvím katodické absorpce. Vodíková křehkost se pak 

projevuje poklesem houževnatosti a tažnosti dané oceli [18]. Tuto situaci lze prokázat tahovou 

zkouškou za nízké rychlosti zatěžování. To, jak je ocel náchylná na vodíkové zkřehnutí, závisí 

na obsahu vodíku a dalších legujících prvků [23], [12]. 

Jedním z projevů vodíkové křehkosti při pomalé rychlosti deformace, spolu 

s poklesem tažnosti a kontrakce, je vznik tzv. „rybích ok“. Porušení tohoto typu bylo nalezeno 

jak u velkých výkovků, tak u svarových kovů i válcovaných ocelí. 

„Rybí oko“ na lomové ploše zkušební tyče má tvar světlé okrouhlé plošky orientované 

kolmo k ose zkušební tyče (obr. 2.9). Pokud má matrice zvýšený obsah vodíku, tedy sníženou 

plasticitu, může se vměstek považovat za iniciátor rybího oka. Orientace a tvar vměstku má 

také vliv na tvar rybího oka. Lom se pak šíří transkrystalicky a přechází v lom křehký nebo 

tvárný [24], [12]. 

 

 

Obr. 2.9 Schématické znázornění vzhledu lomové plochy tahové zkušební tyče s rybími oky 

[4]. 

2.8.6 Vodíková koroze 

Vodíková koroze patří do skupiny vysokoteplotních mechanizmů vodíkové křehkosti. 

Souvisí s vnitřním oduhličením ocelí vystavených působení vodíku při vyšších tlacích a 

teplotách. Jedná se tedy o nevratné poškození oceli pohlcením atomárního vodíku, který 

reaguje s uhlíkem z oceli za vzniku metanu. Molekuly metanu nemohou v oceli difundovat, 

hromadí se na místech vzniku a vyvolávají místní pnutí, které vede ke vzniku trhlinek, 
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k porušení homogenity materiálu a tím ke snížení mechanických vlastností oceli. [12], [25]. 

Vodíková koroze je v praxi zaznamenaná např. při syntéze čpavku a v petrochemickém 

průmyslu [26]. 

 

2.9  Duplexní oceli 

Duplexní oceli (též označovány jako dvoufázové oceli) jsou tvořeny austeniticko- 

feritickou matricí. Mají přibližně dvojnásobné hodnoty pevnostních charakteristik ve srovnání 

s běžnými nerezavějícími austenitickými ocelemi (400–500 MPa), dostatečnou houževnatost, 

dobrou svařitelnost a zvýšenou odolnost nejen vůči korozi pod napětím. Je-li podíl feritu mezi 

40 – 50 %, lze získat optimální mechanické vlastnosti jak z hlediska pevnosti tak i 

houževnatosti [27]. 

Duplexní oceli můžeme také definovat jako feritické korozivzdorné oceli na bázi Cr, 

kdy po přidání Ni dojde k vytvoření smíšené struktury, která obsahuje jak ferit, tak austenit. 

Zmiňované oceli obvykle obsahují 18 – 24 % Cr a kolem 4 – 7 % Ni. Podíl feritu dosahuje 25 

– 80 %. Za normální teploty se běžně feritická a austenitická fáze vyskytují v poměru 50 – 

50 %. Můžeme se setkat i s označením superduplexní nebo hyperduplexní oceli, což 

signalizuje zvýšený obsah legujících prvků a tím ještě vyšší odolnost proti korozi. 

Dvoufázové oceli se používají hlavně pro výrobu zařízení pro chemický a 

potravinářský průmysl, medicínskou techniku, konstrukce, zařízení zpracující celulózu, pro 

zařízení, která jsou vystavena účinkům chloru a kyselin a rovněž pro zařízení na těžbu ropy a 

plynu. 

Obrobitelnost těchto materiálů je obecně velmi špatná v důsledku vysoké meze 

pevnosti v tahu a hodnot meze kluzu. Vyšší podíl feritu (nad 60 %) přispívá ke zvýšení 

obrobitelnosti [28]. Omezením duplexních ocelí je dlouhodobé použití za zvýšených teplot, a 

to kolem 700 až 1000°C, kdy dochází k jejich křehnutí a vytvrzování vylučováním tzv. sigma 

fáze [27]. 

Difuzní rychlosti prvků ve feritu jsou mnohem vyšší než v austenitu. Např. chrom 

difunduje při teplotách kolem 700°C asi stokrát rychleji ve feritu než v austenitu [30], [31]. 

Přítomnost dvou strukturních součástí v duplexní oceli, feritu a austenitu, s rozdílnou difúzní 

schopností vodíku, bude silně ovlivňovat výsledný koeficient difúze, který je za normální 

teploty řádově 10
-10

 cm
2
s

-1
 [3.  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis materiálu 

3.1.1 Výběr materiálu 

K hodnocení náchylnosti materiálu k vodíkovému zkřehnutí byly použity zkušební 

tyče z duplexní oceli typu 22/05 o průměru d0 = 4 mm a zkoušené délce Lc = 35mm. 

Výchozím materiálem byla tyč o průměru 16 mm. Zkoušený materiál měl chemické složení 

uvedené v  tabulce 3.1. 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení oceli 22/05 v hm. %. 

Typ 

oceli 
C Si Mn Ni Cr Mo N S P 

22/05 0,026 0,38 1,57 5,49 22,5 2,8 0,15 0,0007 0,02 

 

3.1.2 Mikrostruktura 

Příprava vzorků pro pozorování mikrostruktury zahrnovala odběr vzorků a jejich 

preparaci do vodivé pryskyřice. Vodivá pryskyřice byla volena vzhledem k elektrolytickému 

leptání. Elektrolytické leptání pro naleptání struktury bylo prováděno v roztoku 10 % kyseliny 

šťavelové (obr. 3.1 a 3.2) při 4-6 V po dobu 30 s. Na rozlišení mikrostruktury delta feritu a 

sigma fáze byl použit 10N roztoku NaOH při napětí 6V po dobu 7s (obr. 3.3 a 3.4). 

Mikrostruktura duplexní oceli je tvořena austenitem a 56 % delta feritem. V podélném 

směru je charakter mikrostruktury řádkovitý (obr. 3.1 a obr. 3.3). V příčném zobrazení 

můžeme strukturu vidět na obr. 3.2 a obr. 3.4. Na obr. 3.1 a obr. 3.2 jsou patrné neoxidické 

vměstky a další nečistoty. Světlá místa na prezentovaných fotografiích představují austenit, 

tmavší delta ferit. 
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Obr. 3.1 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v podélném 

řezu, leptáno elektrolyticky 

4-6 V/30 s v kyselině 

šťavelové. 

 
  

Obr. 3.2 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu, 

leptáno elektrolyticky       

4-6 V/30 s v kyselině 

šťavelové. 

 
  

Obr. 3.3 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v podélném 

řezu, leptáno elektrolyticky 

6 V/7 s v roztoku 10N 

NaOH. 
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Obr. 3.4 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu, 

leptáno elektrolyticky 

6 V/7 s v roztoku 10N 

NaOH. 

 
 

Za účelem modifikace duplexní matrice bylo provedeno žíhání s cílem vyvolat 

precipitaci sigma fáze. Původní žíhání bylo provedeno při teplotě 750°C po dobu 5 hodin a 

ochlazování na vzduchu, tak jak bylo publikováno v práci [32]. V případě tohoto konkrétního 

vstupního materiálu ve formě tyče však došlo k přeměně veškerého delta feritu na sigma fázi 

(obr. 3.5) a materiál byl zcela neobrobitelný. Následovalo další zkušební žíhání, a to při 

teplotách 650°C a 700°C po dobu 1, 2 a 5 hodin. Podíl sigma fáze byl u jednotlivých stavů 

stanoven obrazovou analýzou pomocí programu Image Pro +. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 3.2 a příklady mikrostruktur uvedeny na obr. 3.5 až obr. 3.8. 

 

Tabulka 3.2 Podíl sigma fáze. 

Teplota[
0
C] Čas [h] Podíl sigma fáze [%] 

650 

1 0 

2 0 

5 0 

700 

1 0 

2 1,1 

5 4,7* 

750 5 40,2 

* jen ze středu vzorku  



 

30 

 

Jako optimální pro další zkoušení náchylnosti duplexní oceli k vodíkové křehkosti byl 

vybrán stav po žíhání při teplotě 700°C po dobu 5 hodin (obr. 3.7). Na obr. 3.8 je patrné, že 

na okraji tyče je podíl sigma fáze pro dané tepelné zpracování vyšší, než v jejich středu. Tato 

část mikrostruktury však byla odstraněna při soustružení tahových zkušebních tyčí určených 

pro vodíkování. 

 

Obr. 3.5 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu. 

Stav po žíhání při teplotě 

750°C po dobu 5 h. Střed 

tyče – austenit + sigma 

fáze. 

 
  

Obr. 3.6 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu. 

Stav po žíhání při teplotě 

650°C po dobu 5h. Střed 

tyče – austenit + delta ferit. 
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Obr. 3.7 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu. 

Stav po žíhání při teplotě 

700°C po dobu 5 h. Střed 

tyče – austenit + delta ferit 

+ sigma fáze. 

 
  

Obr. 3.8 

Mikrostruktura duplexní 

oceli 22/05 v příčném řezu. 

Stav po žíhání při teplotě 

700°C po dobu 5 h. Povrch 

tyče – austenit + delta ferit 

+ sigma fáze. 

 
 

3.1.3 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti byly měřeny pomocí tahového zkušebního stroje w+b 

MOD.Z/D100/EDC120. Z počátečního průměru zkušebních tyčí d0
 
= 4 mm byla stanovena 

počáteční měřená délka L0 = 20 mm. Rychlost zatěžování byla zvolena v = 0,5 mm/min, která 

odpovídá rychlosti deformace 𝜀  = 2,0810
-4

 s
-1

.Výsledky tahových zkoušek, tj. mez pevnosti 

Rm, mez kluzu Rp0,2, tažnost A a kontrakce Z pro výchozí stav a pro stav po tepelném 

zpracování (700°C/5 h/vzduch) jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Z tabulky 3.3 je patrné, že k největším změnám po tepelném zpracování došlo 

u tažnosti a kontrakce, které klesly téměř 2,6 - krát. Po tepelném zpracování došlo k nárůstu 

meze pevnosti a poklesu meze kluzu. 
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Tabulka 3.3 Naměřené výsledky mechanických vlastností: 

 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

výchozí stav 792 947 32,0 84,5 

stav po TZ 757 1030 11,9 32,5 

 

3.2 Elektrolytické vodíkování 

Za účelem zjištění vlivu vodíku na zkřehnutí zkoumaného materiálu byly zkušební 

tyče o počátečním průměru d0 = 4 mm a počáteční měřené délce L0 = 20 mm vodíkovány. 

Před vlastním vodíkováním byla těla zkušebních tyčí obroušena brusným papírem se zrnitostí 

280 a odmaštěna. Vodíkování následně probíhalo v roztoku 0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na jeden litr roztoku po dobu 24 hodin. Proudová hustota byla zvolena i = 1 mA/cm
2
 a 

5 mA/cm
2
, z čehož vyplývá, že tělo zkušební tyče bylo syceno vodíkem při proudu 3,8 mA a 

19 mA. Obrázky sestavené aparatury a zasilikonovaných vzorků před vlastním vodíkováním 

jsou vidět níže na obr. 3.9 a 3.10. Ochrana hlav zkušebních tyčí silikonem byla použita 

z důvodu, aby nebyly vodíkem napadeny závitové hlavy s vruby umístěné v čelistích trhacího 

stroje a kritická místa v místě obrobení. Vzorek byl zapojen do elektrického obvodu jako 

katoda a kovová síťka (poplatinovaná wolframová mřížka) byla umístěná kolem vzorku a 

plnila funkci anody. Obr. 3.11 ukazuje vývoj bublinek vodíku při elektrolytickém vodíkování. 

Část molekul vodíku adsorbovala na povrchu zkušební tyče, disociovala na atomární vodík a 

dále byla povrchem absorbována do materiálu. Část bublinek unikala vzhůru a 

shromažďovala se v horní části zkušební tyče na rozhraní materiál/silikon (obr. 3.11).  
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Obr. 3.9 Aparatura pro elektrolytické vodíkování. 

 

Obr. 3.10 Zasilikonované zkušební tyče. 



 

34 

 

 

Obr. 3.11 Detailní pohled na tvorbu bublinek během vodíkování. 

 

Po ukončení elektrolytického vodíkování byly zkušební vzorky vyjmuty z aparatury, 

zbaveny silikonu a v co nejkratším čase přemístěny do trhacího stroje. Zde byl vzorek upnut 

do čelistí a zatěžován při rychlosti pohybu příčníku v = 0,5 mm/min. Nízká rychlost zatížení 

se volila z důvodu zajištění dostatečného času pro distribuci vodíku z objemu vzorku do míst, 

kde může dojít k překročení kritické koncentrace vodíku a k iniciaci lomu. 

Míra vodíkového zkřehnutí byla stanovena pomoci indexu vodíkového zkřehnutí F: 

100
A

AA
F

0

H0 


         

 rov. 20 

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

 AH  je hodnota tažnosti po navodíkování (%), 

 F index vodíkového zkřehnutí (%). 

 

Vztah vyjadřuje podíl rozdílu tažností ve výchozím stavu a stavu po navodíkování 

vztažený k výchozímu nenavodíkovanému stavu. 
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3.2.1 Mechanické vlastnosti po elektrolytickém vodíkování 

Všechny výsledky mechanických vlastností dosažené po elektrolytickém vodíkování 

byly odečteny z tahového diagramu. Jedná se o vlastnosti charakterizující daný materiál, tedy 

mez pevnosti Rm, mez kluzu Rp0,2, a tažnost A20 (vypočítaná z prodloužení L).  

Tabulka 3.4 Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování v roztoku 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g KSCN na 1 l. Materiál bez tepelného zpracování. 

i 

mA/cm
2
 

Čas 

hod 
roztok 

Rp0,2 

MPa 

Rm 

MPa 

A20 

% 

F 

% 

- - - 792 947 32,0 - 

1 24 0,1N 772 927 20,3 36,7 

5 24 0,1N 791 940 22,1 30,9 

 

Z výsledků z tabulky 3.4 pro materiál bez tepelného zpracování lze usoudit, že mez 

kluzu a mez pevnosti byly ovlivněny pouze minimálně. Tažnost však oproti výchozímu stavu 

klesla z 32 % na cca 20 %. Po vodíkování při proudové hustotě i = 5 mA/cm
2
 byl index 

vodíkového zkřehnutí F vypočítán o 6 % nižší než v případě vodíkování při i = 1 mA/cm
2
. 

 

Tabulka 3.5 Výsledky mechanických vlastností po elektrolytickém vodíkování v roztoku 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g KSCN na litr roztoku. Tepelně zpracovaný materiál. 

i 

mA/cm
2
 

Čas 

hod 
roztok 

Rp0,2 

MPa 

Rm 

MPa 

A20 

% 

F 

% 

- - - 757 1030 11,8 - 

1 24 0,1N 722 967 8,8 26,3 

5 24 0,1N 742 990 10,0 15,8 

 

V případě výsledků z tabulky 3.5 po tepelném zpracování došlo při proudové hustotě 

i = 1 mA/cm
2 

k poklesu tažnosti z 11,8 % na 8,8 %, což vedlo k vodíkovému zkřehnutí F = 26,3 %. 

Po vodíkování při i = 5 mA/cm
2
 klesla tažnost jen o 1 % a index vodíkového zkřehnutí byl vypočítán 

15,8 %. Mez kluzu i mez pevnosti se po vodíkování snížily. 

U obou typů materiálu lze pozorovat vyšší zkřehnutí a nižší mez pevnosti materiálu po 

vodíkování při nižší proudové hustotě. Možnou příčinou může být vznik tenké oxidické vrstvy na 
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povrchu zkušební tyče při vyšší proudové hustotě vodíkování, která brání dalšímu sycení materiálu 

vodíkem. Příklady tahových diagramů jsou uvedeny na obr. 3.12. 

 

 

Obr. 3.12 Příklady tahových diagramů materiálu 

a) bez tepelného zpracování, b) po tepelném zpracování. 
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3.3 Fraktografická analýza lomových ploch po elektrolytickém 

vodíkování 

Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu a po elektrolytickém 

vodíkování byla provedena na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. 

Středy lomových ploch byly tvořeny transkrystalickým tvárným porušením s jamkovou 

morfologií (bez tepelného zpracování – obr. 3.13, 3.14, 3.15, 3.17; po tepelném zpracování – 

3.20, 3.21, 3.22, 3.25). Po okrajích navodíkovaných zkušebních tyčí byly patrné stupně 

tvořené kvazištěpným porušením (bez tepelného zpracování – obr. 3.16, 3.18, 3.19; po 

tepelném zpracování – 3.23, 3.24, 3.26). Morfologie transkryslického tvárného lomu i 

kvazištěpného lomu se v materiálu bez tepelného zpracování a v materiálu po tepelném 

zpracování liší v závislosti na změně mikrostruktury materiálu. 

Stav bez tepelného zpracování 

Obr. 3.13 

Lomová plocha vzorku ve 

výchozím stavu. 

Číškový lom. 
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Stav bez tepelného zpracování 

Obr. 3.14 

Detail lomové plochy vzorku 

ve výchozím stavu. 

Transkrystalické tvárné 

porušení, jamková 

morfologie. 

 

 
 

Obr. 3.15 

Náhled lomové plochy. 

Vodíkováno 24 h, 

i = 1 mA/cm
2
, 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 l 

roztoku. 

 
  

Obr. 3.16 

Detail okraje lomové plochy 

– kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24 h, 

i = 1 mA/cm
2
, 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 l 

roztoku. 
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Stav bez tepelného zpracování 

Obr. 3.17 

Náhled lomové plochy. 

Vodíkováno 24 h, 

i = 5 mA/cm
2
, 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 l 

roztoku. 

 
 

Obr. 3.18 

Detail okraje lomové plochy 

– kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24 h, 

i = 5 mA/cm
2
, 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 l 

roztoku. 

 
  

Obr. 3.19 

Detail – kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24 h, 

i = 5 mA/cm
2
, 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na 1 l 

roztoku. 
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Stav po tepelném zpracování 

Obr. 3.20 

Lomová plocha vzorku ve 

výchozím stavu. 

 
  

Obr. 3.21 

Detail lomové plochy vzorku 

ve výchozím stavu. 

Transkrystalický tvárný lom. 

 

 
  

Obr. 3.22 

Náhled lomové plochy. 

Vodíkováno 24h, 

i = 1 mA/cm
2
, 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na 1 l roztoku. 
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Stav po tepelném zpracování 

Obr. 3.23 

Detail okraje lomové plochy 

– kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24h, 

i = 1 mA/cm
2
, 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na 1 l roztoku. 

1 – sigma fáze 

2 – delta ferit 

 
  

Obr. 3.24 

Detail – kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24h, 

i = 1 mA/cm
2
, 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na 1 l roztoku. 

1 – sigma fáze 

2 – delta ferit 

 
  

Obr. 3.25 

Náhled lomové plochy. 

Vodíkováno 24h, 

i = 5 mA/cm
2
, 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na 1 l roztoku. 
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Stav po tepelném zpracování 

Obr. 3.26 

Detail okraje lomové plochy 

– kvazištěpný lom. 

Vodíkováno 24h, 

i = 5 mA/cm
2
, 

0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g 

KSCN na 1 l roztoku. 

 
 

Z okrajů navodíkovaných tahových tyčí ve výchozím stavu bez tepelného zpracování 

je patrné, že kvazištěpný lom je rozložený po obvodu vzorku rovnoměrně, kdežto u tahových 

zkušebních tyčí z materiálu po tepelném zpracování se hloubky kvazištěpného porušení po 

obvodu vzorku značně liší. 

Z průmětů lomových ploch byly vypočítány kontrakce Z pro jednotlivé vzorky. 

Z hloubek obvodových stupňů s výskytem kvazištěpného porušení a známé doby vodíkování 

byl podle vztahu (rov. 21) stanoven koeficient difúze D (m
2
s

-1
). Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 3.6 pro materiál bez tepelného zpracování a v tabulce 3.7 pro tepelně zpracovaný 

materiál. 

𝐷 =
ℎ2

4𝑡
         rov. 21 

 

Tabulka 3.6 Vypočtené hodnoty kontrakce Z, indexu vodíkového zkřehnutí F a koeficientu 

difúze D. Materiál bez tepelného zpracování. 

 

i 

mA/cm
2
 

t 

hod 

t 

s 

du* 

mm 

h* 

m 

Z 

% 

F 

% 

D 

m
2.

s
-1
 

1 24 86400 1,94 8,4210
-5

 73,5 36,7 2,0510
-14

 

5 24 86400 2,02 9,5810
-5

 75,5 30,9 2,6510
-14
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Tabulka 3.7 Vypočtené hodnoty kontrakce Z, indexu vodíkového zkřehnutí F a koeficientu 

difúze D. Materiál po tepelném zpracování. 

* hodnoty naměřené z lomových ploch 

 

Difúzní koeficient vodíku duplexní oceli ve výchozím stavu byl zjištěn 2,3510
-14

 m
2
s

-1
. Tato 

hodnota řádově odpovídá tabelovaným hodnotám v práci 3. U vzorků po tepelném 

zpracování byl difúzní koeficient vodíku duplexní oceli v matrici s vyloučenou sigma fází 

nižší, a to 3,14·10
-15

 m
2
s

-1
. 

 

  

i 

mA/cm
2
 

t 

hod 

t 

s 

du* 

mm 

h* 

m 

Z 

% 

F 

% 

D 

m
2.

s
-1
 

1 24 86400 3,43 3,2110
-5

 24,3 26,3 3,2410
-15

 

5 24 86400 3,31 3,2410
-5

 29,4 15,8 3,0310
-15
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4. ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřená na vliv vodíku na zkřehnutí duplexní ocelí typu 22/05 

v dodaném stavu a ve stavu po tepelném zpracování při teplotě 700°C s následným 

ochlazováním na vzduchu s cílem vyvolání sigma fáze. Tepelným zpracováním došlo ke 

zvýšení meze pevnosti a snížení tažnosti a kontrakce. Vzorky z obou typů materiálu byly 

vodíkovány v 0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g KSCN na jeden litr roztoku při proudové hustotě 

1 a 5 mAcm
-2

 po dobu 24 hodin a následně zatěžovány na tah při rychlosti zatěžování v = 

0,5 mm/min 

Vodík v duplexní oceli se při zkoušce tahem projevil změnou mechanických vlastností 

a to zejména snížením tažnosti a kontrakce. Hodnoty meze kluzu a pevnosti se významně 

neměnily, i když určitý pokles těchto vlastností byl také zaznamenán. U materiálu bez 

tepelného zpracování tažnost klesla z 32 % na cca 20 % oproti výchozímu stavu a index 

vodíkového zkřehnutí F byl vyšší než 30 %. Po vodíkování při proudové hustotě i = 5 mA/cm
2
 

byl index vodíkového zkřehnutí F vypočítán o 6 % nižší než v případě vodíkování při i = 1 mA/cm
2
. 

Po tepelném zpracování došlo při proudové hustotě i = 1 mA/cm
2 

k poklesu tažnosti z 11,8 % na 

8,8 %, což vedlo k vodíkovému zkřehnutí F = 26,3 %. Po vodíkování při i = 5 mA/cm
2
 klesla tažnost 

jen o 1 % a index vodíkového zkřehnutí byl vypočítán 15,8 %. U obou typů materiálu lze pozorovat 

vyšší zkřehnutí a nižší mez pevnosti materiálu po vodíkování při nižší proudové hustotě. Možnou 

příčinou může být vznik tenké oxidické vrstvy na povrchu zkušební tyče při vyšší proudové hustotě 

vodíkování, která brání dalšímu sycení materiálu vodíkem. 

Porušení vodíkovou křehkostí se projevilo zejména na obvodu lomové plochy a to ve 

formě kvazištěpného lomu. Vzniklé charakteristické stupně zasahovaly do určité hloubky. 

Pomocí naměřených hodnot hloubky kvazištěpného porušení a znalosti doby, po kterou byl 

materiál vodíkován, byl vypočítán difúzní koeficient vodíku duplexní oceli ve výchozím 

stavu, tj. 2,3510
-14

 m
2
s

-1
, jehož hodnota řádově odpovídá tabelovaným hodnotám. U vzorků 

po tepelném zpracování byl difúzní koeficient vodíku duplexní oceli v matrici s vyloučenou 

sigma fází zjištěn nižší, a to 3,14·10
-15

 m
2
s

-1
. 
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