
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta materiálově-technologická 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Difúzní charakteristiky vodíku v moderních konstrukčních 

ocelích 

 

Disertační práce 

 

 

 

doktorand: Ing. Taťána Radkovská 

školitel: prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka 

Ostrava, říjen 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

RADKOVSKA, T.:Difúzní charakteristiky vodíku v moderních konstrukčních ocelích. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-

technologická, 2020. 150 s. Vedoucí disertační práce prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem disertační práci vypracovala samostatně a na základě 

zde uvedených literárních zdrojů. 

V Ostravě dne    Ing. Taťána Radkovská 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala svému školiteli prof. Dr. Ing. Jaroslavu Sojkovi za vstřícný a 

laskavý přístup, ochotu, za cenné odborné rady při vedení disertační práce. Rovněž děkuji 

mým kolegům z Katedry materiálového inženýrství VŠB - TUO, kteří mi byli nápomocní při 

vzniku této práce. A v neposlední řadě patří velké díky mému manželovi, rodičům a přátelům za 

jejich podporu a obětavost. 

  



 

ABSTRAKT 

Předložená disertační práce je věnována difúzním charakteristikám vodíku v ocelích 

TRIP (Transformation Induced Plasticity Steels), patřících do skupiny ocelí AHSS (Advanced 

High Strength Steels). Tyto oceli jsou používány zejména v automobilovém průmyslu, a to 

především pro jejich mechanické vlastnosti, kdy jsou vyžadovány vysoké hodnoty meze 

pevnosti v rozmezí 500-1000 MPa, vysoká tažnost 20-40 % a schopnost pohlcení velkého 

množství dynamické energie při působení vysokých rychlostí deformace (např. při dopravních 

nehodách). Těchto vlastnosti lze dosáhnout díky multifázové mikrostruktuře, která je tvořena 

feritem, feritickým bainitem a zbytkovým austenitem, transformovaným v důsledku 

deformace na deformačně indukovaný martenzit. Při povrchovém zpracování těchto ocelí za 

účelem zvýšení jejich korozivzdornosti může dojít k pronikání vodíku do oceli, což může 

vyvolat vznik vodíkové křehkosti. Vodíková křehkost ocelí je úzce svázána s difúzními 

charakteristikami vodíku v ocelích, a právě difúzní charakteristiky ocelí TRIP tvoří stěžejní 

náplně disertační práce. 

V disertační práci jsou studovány tři varianty ocelí TRIP o rozdílném chemickém složení, 

a to oceli TRIP 800 na bázi C-Mn-Si, dále na bázi C-Mn-Si-Al a varianta typu C-Mn-Si-P. 

Oceli jsou zkoumány ve třech rozdílných stavech, a to ve stavu bez deformace za studena, 

dále ve stavech po 5 % tahové deformaci a 10 % tahové deformaci za studena. Potřeba 

rozlišení různých stavů vyplývá z faktu, že oceli TRIP jsou při konstrukci karoserie 

automobilů používány na konstrukční prvky, které jsou většinou finálně zpracovány tvářením 

za studena s nerovnoměrným rozložením deformace, kdy část konstrukčních prvků je v 

zásadě bez významnější deformace, zatímco jiné části mohou být za studena deformovány 

poměrně významně. Mikrostrukturní charakteristiky zkoumaných ocelí jsou popsány pomocí 

světelné mikroskopie, řádkovací elektronové mikroskopie a transmisní elektronové 

mikroskopie. Obsah zbytkového austenitu ve výchozím stavu a ve stavech po 5 % a 10% 

tahové deformaci je hodnocen pomocí RTG difrakční analýzy. 

Difúzní charakteristiky vodíku jsou v této práci studovány pomocí metody 

elektrochemické permeace vodíku s využitím dvou experimentálních protokolů: jeden se 

dvěma vzestupnými větvemi tranzitní křivky, druhý podle Zakroczymského se třemi etapami 

vodíkování. U obou experimentálních protokolů jsou pozorovány analogické trendy, a to 

v zásadě ve všech aspektech, pozorované rozdíly lze přičíst na vrub experimentální náročnosti 

metody a množství parametrů, které ovlivňují průběh experimentu. Získané výsledky tvoří 

významný příspěvek ke komplexnímu studiu působení vodíku v ocelích TRIP a zejména 

získané koeficienty difúze vodíku lze zařadit k těm nemnohým, které byly u ocelí TRIP 

doposud získány, a to i v mezinárodním měřítku. 

Klíčová slova: TRIP oceli; difúze vodíku; vodíková křehkost; elektrochemická permeace 

  



 

ABSTRACT 

The presented dissertation thesis is devoted to the study of hydrogen diffusion 

characteristics in the TRIP (Transformation Induced Plasticity) steels, belonging to the group 

of AHSS (Advanced High Strength Steels). These steels are mainly used in the automotive 

industry, especially for their mechanical properties, where high values of the tensile strength 

are required in the range of 500-1000 MPa, high elongation at fracture in the range from 20 to 

40% and the ability to absorb large amounts of dynamic energy at high strain rates (e.g. 

during traffic accidents). These properties can be achieved thanks to the multiphase 

microstructure, which consists of ferrite, ferritic bainite and residual austenite, which can be 

transformed into deformation induced martensite as a result of the plastic deformation. During 

the surface treatment of these steels in order to increase their corrosion resistance, hydrogen 

may entry the steel, which may cause hydrogen embrittlement. Hydrogen embrittlement of 

steels is closely related to the diffusion characteristics of hydrogen in steels, and it is the 

hydrogen diffusion characteristics of the TRIP steels that form the main content of this 

dissertation thesis. 

The thesis studies three variants of the TRIP steels with different chemical composition, 

namely TRIP 800 steels based on C-Mn-Si, then based on C-Mn-Si-Al and a variant of the C-

Mn-Si-P type. Steels are studied in three different states, in the state without deformation, 

then in the states after 5% and 10% cold tensile deformation. The need to distinguish between 

different states stems from the fact that TRIP steels are used in car body construction for 

structural elements, which are usually finished by cold forming with uneven deformation 

distribution, where some structural elements are essentially free of significant deformation, 

while other parts can be cold deformed quite significantly. The microstructural characteristics 

of the investigated steels are described by light microscopy, scanning electron microscopy and 

transmission electron microscopy. The content of residual austenite in the initial state and in 

the states after 5% and 10% tensile deformation is evaluated by X-ray diffraction analysis. 

The hydrogen diffusion characteristics are studied by the method of electrochemical 

permeation of hydrogen using two experimental protocols: one with two ascending branches 

of the transition curve, the other according to Zakroczymski with three stages of 

hydrogenation. Analogous trends are observed for both experimental protocols, in principle in 

all aspects, the observed differences can be attributed to the experimental complexity of the 

method and the number of parameters that affect the experiment. The obtained results present 

a significant contribution to a comprehensive study of the action of hydrogen in the TRIP 

steels. In particular, the obtained hydrogen diffusion coefficients can be included among the 

few that have been obtained so far in the TRIP steels, even on an international scale. 

 

Key words: TRIP steels; hydrogen diffusion; hydrogen embrittlement; electrochemical 

permeation 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ  

Zkratka, symbol Název, [jednotka] 

A tažnost, [%] 

Ac1 teplota perlitické přeměny, [°C] 

Ag tažnost na mezi pevnosti, [%] 

aH aktivita rozpuštěného vodíku v oceli, [hm. %] 

AHSS pokročilé vysokopevné oceli (Advanced High Strength Steels)  

AIDE adsorpcí indukovaná emise dislokací (Adsorption-induced dislocation 

emission) 

B bainit 

bcc kubická prostorově centrovaná mřížka 

BH ocel ocel vytvrditelná během vypékání laku, (Bake Hardenable steel) 

c koncentrace, [kgm
-3

, resp. atcm
-3

] 

0 koncentrace uhlíku v oceli, [hm. %] 

c0 počáteční koncentrace, [kgm
-3

] 

cB koncentrace uhlíku v bainitu, [hm. %] 

CCD elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace 

cF koncentrace uhlíku ve feritu, [hm. %] 

cM koncentrace uhlíku v martenzitu, [hm. %] 

CP ocel ocel s komplexním fázovým složením (Complex Phase steel) 

cZA koncentrace uhlíku ve zbytkovém austenitu, [hm. %] 

D difúzní koeficient, [m
2
s

-1
, cm

2
s

-1
] 

D0 frekvenční faktor, [m
2
s

-1
] 

Dapp, nebo Deff   efektivním koeficientu difúze vodíku, [cm
2
s

-1
] 

DFeα difúzní koeficient v železe α, [m
2
s

-1
, cm

2
s

-1
] 

DFeγ difúzní koeficient v železe γ, [m
2
s

-1
, cm

2
s

-1
] 

DH difúzní koeficient vodíku, [m
2
s

-1
, cm

2
s

-1
] 

DP ocel dvoufázová ocel (Dual Phase steel) 

dε přírůstek deformace, [-] 

EBSD difrakce zpětně odražených elektronů (Electron Back Scattered 

Diffraction)  

EDX energiově disperzní spektroskopie (Energy Dispersive Spectroscopy)  

EHE environmentální vodíková křehkost (Environmental Hydrogen 

Embrittlement) 

EN potenciálový rozdíl, [J∙mol
-1

] 
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ET energie vodíkové pasti, [J∙mol
-1

] 

F Faradayova konstanta, [Cmol
-1

] 

F ferit 

fB objemový podíl bainitu, [-] 

FB ocel ocel s feriticko-bainitickou mikrostrukturou 

fcc kubická plošně centrovaná mřížka 

fF objemový podíl feritu, [-] 

fM objemový podíl martenzitu, [-] 

fZA objemový podíl zbytkového austenitu, [-] 

Habs vodík absorbovaný do oceli 

HAC vodíkem asistované praskání (Hydrogen-Assisted Cracking) 

HACC vodíkem asistované praskání za studena (Hydrogen-Assisted Cold 

Cracking) 

Hads vodík adsorbovaný na povrchu oceli 

hcp hexagonální těsně uspořádaná mřížka 

HE vodíková křehkost (Hydrogen Embrittlement) 

HEDE vodíkem zvýšená dekoheze (Hydrogen-enhanced decohesion) 

HEE vnější vodíková křehkost (Hydrogen-Environment Embrittlement) 

HELP vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita (Hydrogen-enhanced localised 

plasticity) 

HF ocel za tepla tvářená ocel (Hot Formed) 

HSLA ocel vysokopevná nízkolegovaná ocel (High Strength Low Alloy steel) 

CH
0
 podpovrchová koncentrace vodíku, [molm

-3
, resp. hm. ppm] 

i proudová hustota, [molm
-3

, resp. hm. ppm] 

I celkový proud, [mA] 

i() proudová hustota detekčního proudu v ustáleném stavu, [Acm
-2

, Am
-2

] 

 i(0) výstupní proudová hustota na počátku pro 2. vzestupnou křivku (při 

vyšší vstupní proudové hustotě), [Acm
-2

] 

 i(t) výstupní proudová hustota v čase t, [Acm
-2

] 

 IBT izotermické bainitická transformace 

 id detekční proudová hustota, [Acm
-2

] 

 Id detekční proud, [Acm
-2

] 

 IF ocel ocel bez intersticiálních prvků (Interstitial Free steel) 

 IF-HS ocel vysokopevná ocel bez intersticiálních prvků (Interstitial Free High 

Strength) 
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 IHE vnitřní vodíková křehkost (Internal Hydrogen Embrittelement) 

 J difúzní tok, [kgm
-2
s

-1
, resp. atcm

-2
s

-1
, molcm

-2
s

-1
 ] 

 J() difúzní tok pro parametr , [atcm
-2
s

-1
] 

 J() difúzní tok vodíku ve stacionárním stavu, [atcm
-2
s

-1
] 

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

-1
] 

J1, J2 difúzní toky, [atcm
-2
s

-1
] 

K rovnovážná konstanta, [hm. %  Pa
-1/2

] 

K-S vztah Kurdjumův Sachseův vztah 

LM světelná mikroskopie (Light Microscopy) 

M martenzit 

M/A martenzit/zbytkový austenit 

Mild steel uhlíková ocel s nízkým obsahem uhlíku 

MnB ocel mangan-borová ocel 

Ms teplota počátku martenzitické přeměny, [°C] 

MS ocel martenzitická ocel (Martensitic Steel) 

Ms

 teplota pro vznik napěťově indukovaného martenzitu, [°C] 

ninst okamžitý exponent deformačního zpevnění, [-] 

pH2 parciální tlak vodíku v oceli, [Pa] 

Q aktivační energie difúze, [Jmol
-1

]; 

Qi aktivační energie pro intersticiální přeskok, [Jmol
-1

] 

Qv aktivační energie pro vakanční přeskok, [Jmol
-1

] 

R univerzální plynová konstanta, [J∙K
-1

∙mol
-1

] 

Re mez kluzu, [MPa] 

Rm mez pevnosti, [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu, [MPa] 

RTG difrakce difrakce Rentgenovým zářením 

SE  sekundární elektrony 

SEM řádkovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy)  

SOHIC napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress-Oriented 

Hydrogen-Induced Cracking) 

T teplota, [°C] 

T absolutní teplota, [K] 

t čas, [s, min, hod] 

t0,63 časový interval, ve kterém proudová hustota dosahuje 63% procent 

z hodnoty, která odpovídá ustálenému toku, [s] 
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T1 C-Mn-Si varianta oceli TRIP 800 

T2 C-Mn-Si-Al varianta oceli TRIP 800 

T3 C-Mn-Si-P varianta oceli TRIP 800 

TDS tepelné desorpční spektroskopie (Thermal Desorption Spectroscopy) 

TEM transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscope)  

TRIP ocel ocel s transformačně indukovanou plasticitou (Transformation Induced 

Plasticity) 

TWIP ocel ocel s plasticitou indukovanou dvojčatěním (Twinning Induced 

Plasticity) 

VzS válcované za studena 

VzT válcované za tepla 

ZA zbytkový austenit 

x vzdálenost, [x] 

α ferit 

α´ martenzit 

αB bainit (bainitický ferit) 

γ austenit 

γa zbytkový austenit v blokové morfologii 

γb zbytkový austenit v lamelární morfologii 

ΔGm energetická bariéra 

ΔH rozpouštěcí entalpie vodíku, [J∙mol
-1

] 

ε deformace, [-] 

εm skutečná deformace v bodě m, [-] 

εm-1 skutečná deformace v bodě m-1, [-] 

σ normálové napětí, [MPa] 

σm skutečné napětí v bodě m, [MPa] 

σm-1 skutečné napětí v bodě m-1, [MPa] 

 bezrozměrný parametr, [-] 
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1. ÚVOD 

V řadě průmyslových odvětví dochází v posledních desetiletích k významnému rozvoji, 

který je spojen s použitím nových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi. Jedním 

z odvětví, kde je tento trend velmi dobře patrný, je automobilový průmysl. U nových typů 

materiálů používaných v automobilovém průmyslu je důležitým požadavkem zejména získání 

kombinace vysoké pevnosti a houževnatosti, event. dalších užitných a technologických 

vlastností, při zachování nízké hmotnosti a také akceptovatelných výrobních nákladů. Oceli 

TRIP (Transformation Induced Plasticity) jsou jedny z materiálů, které tento požadavek 

splňují, a proto jsou v automobilovém průmyslu pro určité aplikace využívány. Jedná se o 

moderní vysokopevné oceli typu AHSS (Advanced High Strength Steel). Vlastnosti ocelí 

TRIP jsou dány nejen jejich komplexní strukturou skládající se především z feritu, bainitu, 

zbytkového austenitu a v některých případech i martenzitu, ale také efektem transformačně 

indukované plasticity. 

Z hlediska možnosti optimálního využití ocelí TRIP v automobilovém průmyslu je třeba 

orientovat pozornost také na možné působení degradačních procesů, ať již během vlastní 

výroby, nebo během provozu automobilů. Oceli TRIP jsou využívány zejména na nosné 

prvky karoserií, u nichž je nedílnou součástí výrobního procesu protikorozní ochrana. Ta se 

nejčastěji uskutečňuje pomocí žárového zinkování. Některé technologické operace spojené 

s žárovým zinkováním, zejména moření povrchu dílů v kyselinách, může znamenat riziko 

vzniku vodíkové křehkosti ocelí TRIP. Zvýšená pevnost ocelí TRIP a jejich komplexní 

mikrostruktura s sebou bohužel může přinášet sníženou odolnost vůči vodíkové křehkosti. 

Vodík, jakožto nejmenší prvek pronikající do oceli, jí může difundovat rozdílnou rychlostí v 

závislosti na přítomných fázích a může způsobit postupnou degradaci oceli, a to i když je 

přítomen v malých množstvích na úrovni jednotek hmotnostních ppm. Charakter a rozsah 

vodíkové křehkosti je úzce spojen s difúzními charakteristikami vodíku v ocelích TRIP, 

zejména s hodnotami koeficientu difúze, a to v souvislosti se strukturními charakteristikami 

oceli. Proto se jedná o oblast, která si v současné době zaslouží zvýšenou pozornost z pohledu 

průmyslových aplikací. Jedná se však o mimořádně zajímavý problém i z hlediska 

teoretického, protože difúzní charakteristiky vodíku v ocelích TRIP jsou výrazně ovlivněny 

jejich komplexní strukturou, která se navíc může lišit i v rámci jednoho výrobku podle míry 

deformace jednotlivých jeho částí. Všechny výše uvedené důvody mě vedly k tomu věnovat 

se problematice difúzních charakteristik vodíku v ocelích TRIP detailně v rámci doktorské 
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disertační práce. Hlavní pozornost bude zaměřena na nalezení difúzních charakteristik vodíku 

v několika variantách oceli TRIP, které se liší svým chemickým složením, a to ve variantách 

na bázi C-Mn-Si, dále C-Mn-Si-Al a C-Mn-Si-P. Difúzními charakteristikami vodíku se 

přitom rozumí zejména nalezení relevantních hodnot koeficientů difúze vodíku v ocelích 

TRIP, ale také nalezení hodnot povrchové koncentrace vodíku, které se ustaví během 

experimentálního hodnocení. Difúzní charakteristiky vodíku jsou v rámci disertační práce 

stanoveny metodou elektrochemické permeace vodíku. 
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2. CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ 

V posledních letech došlo k velmi rychlému nárůstu poptávky v řadě průmyslových 

odvětví po ocelích se specifickými vlastnostmi, a to zejména v automobilovém průmyslu. 

Vysoká pevnost v tahu, vysoká lomová houževnatost a schopnost absorbovat energii při 

nárazu jsou klíčové vlastnosti, které musí být zahrnuty do designu karosérie a konstrukce 

automobilů. Mezi další kritické vlastnosti patří schopnost tváření za studena, dobrá 

svařitelnost a oceli musí být většinou vhodné k žárovému zinkování. V konstrukci karosérií je 

rostoucí zájem o použití moderních konstrukčních ocelí, zejména o tzv. pokročilé 

vysokopevné oceli typu AHSS – Advanced High Strength Steels [1]. Mezi oceli typu AHSS 

řadíme především dvoufázové oceli (DP – Dual Phase), oceli s komplexním fázovým 

složením (CP – Complex Phase), oceli martenzitické a TRIP oceli (Transformation Induced 

Plasticity), které se vyznačují transformačně indukovanou plasticitou. Tyto oceli 

charakterizujeme jako oceli s mezí kluzu vyšší než 300 MPa a pevností v tahu vyšší než 600 

MPa.  

Tři hlavní důvody pro současný trend používání AHSS ocelí v automobilovém průmyslu 

jsou: 

1. Zvýšené využívání moderních vysokopevných ocelových tenkých plechů a snížení 

hmotnosti osobních automobilů vede ke snížení spotřeby paliva a emisí, na které se 

v dnešní době kladou vysoké nároky. 

2. Zlepšení pasivní bezpečnosti vozidel vede k výraznější bezpečnosti cestujících a 

dochází ke zlepšení odolnosti proti nárazu. 

3. Existuje zde silná konkurence lehkých materiálů, zejména slitin na bázi Al, Mg a 

materiálů na bázi polymerů, resp. kompozitů [2].  

Konvenční oceli s vysokou pevností mají obecně horší tažnost, která se snižuje s rostoucí 

pevností. Oceli typu AHSS jsou charakterizovány velmi dobrou pevností a houževnatostí 

(obr. 2.1). Na rozdíl od konvenčních vysokopevných ocelí, ke kterým patří např. manganové 

oceli, IF-HS oceli (Interstitial Free High Strength steels – vysokopevné oceli bez 

intersticiálních prvků), BH oceli (Bake Hardenable Steels – oceli vytvrditelné během 

vypékání laku) a HSLA oceli (High Strength Low Alloy Steels – vysokopevné nízkolegované 

oceli), vlastnosti AHSS ocelí vyplývají z jejich rovnoměrně rozložené vícefázové 
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mikrostruktury, což je uvedeno v Tab. 2.1. Je tedy možné přizpůsobit vlastnosti AHSS 

vysokopevných ocelí mnohem většímu rozsahu pevnosti a houževnatosti [3, 4, 5, 6, 7]. 

 

Obr. 2.1 Přehled ocelí používaných v automobilovém průmyslu [8] 

 

Tab. 2.1 Přehled vlastností vybraných ocelí používaných v automobilovém průmyslu [9] 

Typ oceli Mikrostruktura Mez pevnosti 

[MPa] 

Tažnost 

[MPa] 

VzS VzT 

IF-HS 
ferit bez intersticiálních 

prvků zpevněný prvky Mn, 

Si, P 

340 - 360 28 - 40   

BH 

ferit, s velmi nízkým 

obsahem C, resp. s 

kontrolovaným obsahem 

intersticiálních prvků C a N 

po žíhání 

300 - 480 28 - 38   

HSLA 
ferit zpevněný jemně 

distribuovanými 

karbonitridy Ti a Nb 

330 - 590 (VzS) 

370 - 900 (VzT) 

21 - 33 (VzS) 

14 - 30 (VzT) 
  

DP ferit-martenzit 450 - 1200 6 - 30   

FB ferit-bainit 450 - 670 20 - 33   

CP ferit-bainit-martenzit 600 - 1300 5 - 19   

TRIP 
ferit-bainit-zbytkový 

austenit (martenzit po 

tváření za studena) 

590 - 900 21 - 30   

* VzS – válcované za studena, VzT – válcované za tepla 
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3. TRIP OCELI (Transformation Induced Plasticity Steels) 

Oceli s efektem transformačně indukované plasticity jsou materiály s velkým užitným 

potenciálem v důsledku vyváženého poměru mezi pevností v tahu a houževnatostí. Jedná se o 

typ multifázových ocelí, jež jsou v automobilovém průmyslu využívány cca z 3 - 4 %. Navíc 

jsou TRIP oceli dobře známé pro svou vysokou schopnost absorpce energie při nárazu [1]. 

Mikrostruktura se skládá z feritu (50 - 60 %), bainitu (25 - 40 %) a zbytkového austenitu (5 - 

15 %). U některých typů je již v průběhu výrobního procesu možná transformace i na další 

produkt a tím je martenzit (cca jednotky %). Obecně je ale martenzitická přeměna v TRIP 

ocelích před tvářením za studena považována za nežádoucí. Schematický vzhled 

mikrostruktury oceli TRIP je uveden na obr. 3.1 [10].  

V celé této kapitole bude přednostně diskutován pouze ten typ ocelí TRIP, které jsou 

reálně využívány v automobilovém průmyslu. Oceli, které jsou zatím pouze předmětem 

výzkumu a vývoje, zde diskutovány nebudou. 

 

Obr. 3.1 Schematický vzhled mikrostruktury TRIP ocelí [10] 

 

3.1 TRIP efekt 

Během plastické deformace TRIP oceli dochází k přeměně austenitu na deformačně 

indukovaný martenzit, který značně přispívá k celkovému zpevnění materiálu. To způsobuje, 

že ocel má vysokou tvárnost při zachování vysoké pevnosti. Z těchto důvodů jsou TRIP oceli 

považovány za jedny z nejslibnějších kandidátů pro použití v automobilovém průmyslu [2]. 

Při deformaci se energie postupně přerozděluje rovnoměrně po celé deformované zóně 

součásti, a nedochází tak k lokální kumulaci deformace v kritických místech, např. ke tvorbě 

krčku při tahové zkoušce. Podobným mechanismem může vznik martenzitických latěk, resp. 

desek při deformačně indukované přeměně zpomalovat šíření trhlin a tím zlepšovat únavové 

vlastnosti. Pro dosažení vhodných technologických a mechanických vlastností je proto 
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nezbytné optimalizovat především chemické složení a výchozí mikrostrukturu ocelí TRIP 

[11]. Zásadní roli z hlediska technologických i užitných vlastností hraje stabilita zbytkového 

austenitu, (tj. jeho přítomnost ve struktuře TRIP oceli za pokojové teploty), která je dána 

obsahem uhlíku v austenitických zrnech, tvarem a rozměrem zbytkového austenitu a typem 

obklopující fáze [10, 12, 13]. Podstatou využití TRIP efektu je tedy stabilizace zbytkového 

austenitu při termomechanickém zpracování až do nízkých teplot a jeho následná přeměna na 

deformačně indukovaný martenzit v důsledku plastického přetvoření [11]. Během zpracování 

poskytuje austenit s proeutektoidním feritem vysokou plasticitu materiálu. Po finální 

deformaci za studena vytváří martenzit spolu s bainitem směs zákalných struktur, které velkou 

mírou přispívají ke zpevnění. 

3.2 Chemické složení TRIP ocelí 

Vlastnosti ocelí TRIP jsou založeny na jejich optimálním chemickém složení a vyznačují 

se nízkým obsahem legujících prvků. V průmyslově používaných ocelích TRIP činí celkový 

obsah legujících prvků včetně reziduí přibližně 3,5 hm. % [14]. Pro optimalizaci chemického 

složení ocelí TRIP je nezbytné zajistit vyšší obsah prvků, které brání vzniku cementitu a/nebo 

precipitaci karbidů, aby byl zajištěn dostatečný podíl austenitu ve struktuře při pokojové 

teplotě. Optimální obsah zbytkového austenitu ve struktuře se pohybuje od 10 % do 15 % 

(někdy je jako postačující obsah uváděna hodnota nad 5 %). Legující prvky klasické TRIP 

oceli jsou zejména mangan, křemík, a/nebo hliník, který může částečně, nebo úplně nahradit 

křemík. Byly také testovány varianty s vyšším obsahem fosforu [14].  

Klíčovou roli v chemickém složení TRIP ocelí hraje obsah uhlíku, protože jeho 

přerozdělení mezi hlavními mikrostrukturními složkami má podstatný vliv na vlastnosti 

materiálu, přičemž by měl uhlík co nejvíce obohacovat zbytkový austenit, a to tak, aby teplota 

pro vznik napěťově indukovaného martenzitu, označovaného jako 𝑀𝑆
𝜎, byla 15 °C až 25 °C 

pod pokojovou teplotou, a tím se dosáhlo co nejlepších mechanických vlastností [14]. 

Původní laboratorní TRIP oceli měly poměrně vysoký obsah uhlíku (až 0,4 hm. %), avšak 

obsah uhlíku u běžných TRIP ocelí s pevností v tahu do 1000 MPa se pohybuje okolo 0,20 

hm. %. V případě požadavku na dobrou svařitelnost může obsah uhlíku klesnout i pod 0,20 

hm. % [15]. 

Obsah manganu v TRIP ocelích se obvykle pohybuje okolo 1,5 hm. %, což je nezbytné 

pro dosažení určité míry prokalitelnosti, zejména proto, aby při tepelném zpracování v etapě 

ochlazování mezi teplotou interkritického žíhání a teplotou žíhání v oblasti bainitické 
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transformace nebyly zapotřebí příliš vysoké a technologicky obtížně dosažitelné rychlosti 

ochlazování. Využívá se hlavně schopnost manganu stabilizovat austenit. Mangan snižuje 

koeficient aktivity uhlíku ve feritu i austenitu, je rozpustný v cementitu a zvyšuje rozpustnost 

uhlíku ve feritu. Příliš vysoký obsah manganu (okolo 2,5 hm. %) se nedoporučuje z důvodu 

nadměrné stabilizace zbytkového austenitu a výrazného sklonu k vytváření oblastí segregací 

[14, 15, 16]. 

Křemík je také mimořádně důležitým prvkem v konstituci ocelí TRIP. Jeho vliv je velmi 

detailně analyzován v práci [14], kde se uvádí, že obvyklý obsah křemíku v TRIP ocelích typu 

C-Mn-Si je cca 1,5 hm. %. Zjednodušeně lze uvést, že hlavní přínos křemíku spočívá v tom, 

že velmi významně zvyšuje aktivitu uhlíku zejména ve feritu, snižuje rozpustnost uhlíku ve 

feritu a tím zajišťuje účinné obohacování austenitu o uhlík v průběhu tepelného zpracování. 

Další přínos křemíku spočívá ve schopnosti potlačovat vznik cementitu zejména v oblasti 

teplot bainitické přeměny. Křemík v TRIP ocelích ale nemá jen příznivé účinky. Z 

průmyslového hlediska je nutné si uvědomit, že křemík je schopen způsobit značné zpomalení 

bainitické transformace, což znamená, že za studena válcované C-Mn-Si TRIP oceli mohou 

být vyrobeny pouze na linkách s dlouhou žíhací sekcí, ve které je možné uskutečnit dlouhou 

etapu izotermického zušlechťování. Vývoj TRIP ocelí od původně navrženého C-Mn-Si 

složení je dán především požadavkem na možnost kontinuálního zinkování AHSS ocelového 

plechu pro automobilové aplikace. Bylo prokázáno, že vlivem selektivní oxidace legujících 

prvků, především křemíku, dochází k problémům při žárovém zinkování. Vysoký obsah 

křemíku vede ke vzniku oxidů, které tvoří na povrchu plechu film, a zabraňují tak tvorbě 

inhibiční vrstvy během žárového zinkování. Tím se zabrání smáčení plechu kapalným zinkem 

[17]. Ke zlepšení reaktivního smáčení při zinkování došlo u TRIP ocelí v případě, kdy křemík 

byl buď částečně, nebo zcela nahrazen hliníkem, a byly tedy studovány varianty TRIP ocelí 

typu C-Mn-Si-Al, nebo C-Mn-Al. Jak uvádí De Cooman [14] existuje ale nejméně jeden 

dobrý důvod, aby náhrada křemíku hliníkem v ocelích TRIP byla pouze částečná. Křemík je 

totiž prvkem, který nejefektivněji brání precipitaci cementitu v průběhu výdrže v oblasti 

bainitické přeměny, což je důležité pro možnost dalšího obohacování austenitu uhlíkem. De 

Cooman doporučuje, aby hliníkem bylo nahrazeno max. 1 hm. % křemíku, tzn., aby v oceli 

zůstalo min. 0,5 hm. % křemíku. 

TRIP oceli typu C-Mn-Si-Al, resp. C-Mn-Al postupně získaly velkou pozornost. Hliník 

mj. urychluje kinetiku bainitické transformace, čímž se kompenzuje negativní vliv křemíku. 

Vyšší rychlost bainitické transformace je zásadní pro průmyslovou výrobu, protože většina 
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výrobních linek byla původně navržena pro oceli bez intersticiálů (IF), a tím pádem 

nedisponují dlouhou žíhací sekcí. Hliník obdobně jako křemík brzdí tvorbu cementitu. Mezi 

nevýhody použití hliníku však patří snížení koeficientu aktivity uhlíku ve feritu a výrazně 

nižší úroveň zpevnění tuhého roztoku hliníkem. Nejvýraznějším nedostatkem hliníku je však 

skutečnost, že hliník poměrně významně zvyšuje teplotu Ms (martenzit start) oceli, čímž může 

destabilizovat austenit, protože teplota Ms může stoupnout nad teplotu 20°C. Z těchto důvodů 

byly dále studovány TRIP oceli typu C-Mn-Si-Al se zvýšeným obsahem fosforu. 

C-Mn-Si-Al-P TRIP oceli se v současné době jeví pro použití jako velmi slibné. V těchto 

ocelích TRIP dochází jen k částečnému nahrazení křemíku omezeným množstvím hliníku, 

čímž se daná ocel stává poměrně dobře zinkovatelnou. Záměrně se do oceli přidává i fosfor, 

který potlačuje tvorbu cementitu, značně zvyšuje aktivitní koeficient uhlíku ve feritu a spolu s 

nižším obsahem křemíku zvyšuje objemový podíl austenitu. Fosfor je také velmi efektivním 

prvkem z pohledu zpevnění tuhého roztoku a při nízkém obsahu křemíku bylo prokázáno, že 

zvyšuje množství zbytkového austenitu. Zvýšení pevnosti v tahu u ocelí se připisuje také 

vyššímu podílu deformačně indukovaného martenzitu. Naopak tažnost TRIP ocelí s 0,1 hm. 

% fosforu se snižuje v souvislosti s nízkou mechanickou stabilitou zbytkového austenitu, 

která vede k rychlé deformačně indukované martenzitické transformaci a omezuje trvalý 

zpevňující účinek během deformace [18, 19, 20]. Velkou výhodou použití fosforu je, že jeho 

obsah potřebný k výraznému zlepšení vlastností oceli TRIP leží v rozmezí 0,05 – 0,1 hm. %, 

čímž dojde k zabránění tvorby fosfidů železa Fe3P, které vznikají při obsahu fosforu vyšším 

než 0,25 hm. %. Koncept legování TRIP oceli manganem, křemíkem a fosforem je znázorněn 

na obr. 3.2 [14].  

 

Obr. 3.2 Schematické znázornění konceptu legování TRIP ocelí [13] 
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Další možností úpravy chemického složení ocelí TRIP je přísada mikrolegujících prvků, 

jako je niob, vanad a titan, čímž je možné dosáhnout hodnot meze pevnosti přesahujících 

1 GPa. Tyto prvky, jak samotné, tak v kombinaci, přispívají ke zvýšení pevnosti zejména 

zjemněním struktury a precipitací karbidů nebo karbonitridů. 

3.3 Tepelné zpracování TRIP ocelí 

Optimálních mechanických vlastností ocelí TRIP lze dosáhnout jen vhodným tepelným 

zpracováním. Podmínky tepelného zpracování mají výrazný vliv na výslednou mikrostrukturu 

TRIP oceli. Aby došlo k vývoji vhodné mikrostruktury pro následný TRIP efekt a k obnovení 

tvařitelnosti TRIP oceli válcované za studena, musí být provedeno dvoustupňové žíhání [14, 

15]. Schematické znázornění procesu tváření a tepelného zpracování oceli TRIP je uvedeno v 

pravé části obr. 3.3 [21]. V tomto obrázku je také uveden postup tváření a tepelného 

zpracování oceli DP (v levé části). 

 

Obr. 3.3 Schematické znázornění procesu tváření a tepelného zpracování s cílem vyrobit TRIP ocel (pravá část 

obrázku), případně DP ocel (levá část obrázku) [21] 

 

Za studena válcované TRIP oceli jsou běžně tepelně zpracovány dle režimu, který je 

popsán na obr. 3.4. Tepelné zpracování TRIP ocelí se skládá z pěti stupňů: rychlý ohřev, 

vlastní interkritické žíhání, rychlé ochlazování, izotermická výdrž na teplotě bainitické 

přeměny a posledním stupněm je finální ochlazování (na pokojovou teplotu) [15]. 
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Obr. 3.4 Jednotlivé stupně (etapy) žíhání za studena válcovaných TRIP ocelí [15] 

 

1. stupeň: Rychlý ohřev 

Během ohřevu za studena tvářený ferit rekrystalizuje a cementit se začíná nejprve 

rozpouštět ve feritu a až při překročení teploty Ac1 v austenitu. V případě interkritického 

žíhání za studena válcované oceli je kinetika procesu silně závislá na počáteční 

mikrostruktuře, a to zejména na morfologii cementitu. Navíc austenit získává svůj obsah Mn z 

perlitu, což je závislé na výši teploty.  

2. stupeň: Interkritické žíhání 

Předpokládá se, že během interkritického žíhání dochází přednostně k difúzi uhlíku, 

zatímco difúze substitučních prvků probíhá jen omezeně a nemůže být dosaženo 

rovnovážného stavu. Nicméně v práci [14] se předpokládá, že v průběhu interkritického 

žíhání může dojít k obohacení rozhraní ferit/austenit o feritotvorné prvky na straně feritu, 

zatímco na straně austenitu může být toto rozhraní obohaceno o austenitotvorné prvky. 

Během interkritického žíhání nesmí zůstat ve struktuře žádný původní cementit [14]. Zvýšení 

teploty žíhání vede ke snížení podílu feritu a zvýšení podílu austenitu v interkritické oblasti. 

Tím vzniká homogenní, avšak méně stabilní austenit, což může vést ke zvýšení podílu bainitu 

nebo dokonce k nežádoucí tvorbě laťkového martenzitu při výdrži na teplotě okolo 400°C a 

při ochlazování na pokojovou teplotu [22]. 
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3. stupeň: Rychlé ochlazení 

Rychlým ochlazením na teplotu bainitické přeměny může dojít k tvorbě tzv. nového 

feritu, který narůstá z již existující feritické fáze. Někdy bývá růst tohoto feritu popisován 

jako para-rovnovážný růst a vede ke značnému zvýšení podílu feritu a obohacení austenitu 

uhlíkem na austenitické straně fázového rozhraní [23]. 

4. stupeň: Izotermická výdrž na teplotě bainitické přeměny 

Prodleva na teplotě bainitické přeměny a také vlastní teplota patří mezi nejkritičtější části 

tepelného zpracování ocelí TRIP. Hrají zde roli tři klíčové parametry: obsah uhlíku, objemový 

podíl a velikost oblastí zbytkového austenitu ve struktuře. Předpokládá se vývoj tzv. carbide-

free bainitu, tedy bainitu bez přítomnosti karbidů. V průběhu izotermické výdrže na teplotě 

bainitické transformace dochází k částečné přeměně austenitu na bainit a další stabilizaci 

zbytkového austenitu [14]. 

 

5. stupeň: Finální ochlazování  

Při finálním ochlazování (na pokojovou teplotu) může dojít k částečné přeměně 

zbytkového austenitu na martenzit, která je však považována za nežádoucí. Dle snímku 

zbytkového austenitu v C-Mn-Al oceli TRIP (obr. 3.5), částečná transformace austenitu na 

atermální martenzit je obvyklá u TRIP ocelí, v nichž byl křemík zcela nahrazen hliníkem. 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) bylo zjištěno, že vzniklý martenzit měl 

dvojčatový charakter, což znamená, že byl obohacen uhlíkem minimálně na 

hodnotu ~ 0,6 hm. % [14]. Ani toto obohacení uhlíkem však nezabránilo martenzitické 

přeměně v průběhu finálního ochlazování.  
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Obr. 3.5 Transformace zbytkového austenitu na martenzit v C-Mn-Al oceli TRIP, α - ferit, γ - austenit, αB – 

bainit, α´ - martenzit (TEM) [14] 

 

Na obr. 3.6 je znázorněn vývoj mikrostruktury TRIP oceli při tepelném zpracování, který 

lze popsat následovně: Po ohřevu při interkritickém žíhání jsou austenitická zrna obklopena 

několika feritickými zrny, která pravděpodobně vznikají z perlitické nebo bainitické oblasti 

mikrostruktury z předchozího zpracování (obr. 3.6 (1)). Během ochlazování může austenit 

transformovat na nový ferit a dochází k dalšímu obohacení zbylého austenitu uhlíkem. Ferit s 

největší pravděpodobností nukleuje na hranicích zrn a obzvláště v tzv. trojném bodě 

proeutektoidního feritu a austenitu (obr. 3.6 (2)). Během druhé izotermické výdrže austenit 

transformuje na bainit a zbývající austenit je obohacen uhlíkem tak, že se teplota Ms sníží pod 

pokojovou teplotu. Zbytkový austenit převážně sousedí s nově vzniklým feritem, bainitem, 

nebo se vyskytuje mezi laťkami bainitu (obr. 3.6 (3)) [24]. 

 

Obr. 3.6 Vývoj mikrostruktury TRIP oceli po válcování za studena během dvoustupňového tepelného zpracování 

[15] 
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3.4 Mikrostruktura TRIP ocelí 

V ideálním případě by měla nízkolegovaná TRIP ocel obsahovat pouze tři fáze, resp. 

strukturní složky: ferit, bainit a zbytkový austenit. V závislosti na složení však může být 

v TRIP oceli obsaženo i malé množství cementitu, resp. karbidů a martenzit.  

V mikrostruktuře má přítomnost karbidů zásadní význam, neboť: 

 V průmyslových podmínkách nemusí být cementit během interkritického 

žíhání zcela rozpuštěn.  

 Uhlík obsažený v oceli ve formě cementitu/karbidů se nemůže plně podílet na 

obohacení austenitu při bainitické transformaci.  

Přítomnost martenzitu a karbidů v mikrostruktuře ztěžuje určení přesného obsahu uhlíku 

v jednotlivých fázích. To má ovšem zásadní význam, protože většina vlastností TRIP ocelí 

kriticky závisí na obsahu uhlíku v každé fázi.  

Pozorování mikrostruktury pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) ukázalo, 

že bainitický ferit v TRIP oceli s optimalizovaným chemickým složením a korektně 

provedeným tepelným zpracováním neobsahuje karbidy, což je znázorněno na obr. 3.7. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů výzkumu TRIP ocelí je přesná kvantifikace fází, distribuce 

uhlíku a charakteristiky fází, jako je objemový podíl, velikost a tvar, a to především u 

zbytkového austenitu. 

 

Obr. 3.7 Rozdíl mezi standardní mikrostrukturou spodního bainitu s karbidy uvnitř jehlic (vlevo) a bainitu bez 

přítomnosti karbidů v TRIP ocelích (vpravo) (TEM) [14] 
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O obsahu uhlíku v bainitickém feritu se stále diskutuje, jelikož není zcela zřejmý. 

Také určení obsahu uhlíku ve zbytkovém austenitu pomocí RTG difrakce vyžaduje značnou 

extrapolaci dostupných rovnic, které zahrnují vztah mezi parametrem mřížky a obsahem 

uhlíku v austenitu [14]. 

Jiang et al. [25] ve své práci navrhuje jednoduchý model mikrostruktury a obsahu uhlíku 

v jednotlivých fázích/strukturních složkách a předpokládá, že hliník a křemík omezují tvorbu 

karbidů, takže v tomto případě je přítomnost cementitu Fe3C zanedbána. Pokud fF, fB, fZA a fM 

představují objemový podíl f jednotlivých fází/strukturních složek (F – ferit, B – bainit, ZA – 

zbytkový austenit, M – martenzit) a cF, cB, cZA a cM reprezentují jejich příslušné koncentrace c 

uhlíku, platí rovnice 3-1 a rov. 3-2. 

𝑓𝐹 + 𝑓𝐵 + 𝑓𝑍𝐴 + 𝑓𝑀 = 1 (3-1) 

𝑓𝐹 ∙ 𝑐𝐹 + 𝑓𝐵 ∙ 𝑐𝐵 + 𝑓𝑍𝐴 ∙ 𝑐𝑍𝐴 + 𝑓𝑀 ∙ 𝑐𝑀 = 𝑐0 (3-2) 

Rovnice 3-2 představuje rozložení uhlíku v různých fázích/strukturních složkách a c0 je 

celkový obsah uhlíku v oceli. 

Přítomnost bainitu a martenzitu v mikrostruktuře znamená, že je obtížné určit přesný 

obsah uhlíku v každé fázi/strukturní složce. Pozorování pomocí TEM ukázala, že bainit v 

TRIP oceli je obvykle opravdu bez přítomnosti karbidů (carbide free). Jemné mikrostruktury 

bainitu v TRIP oceli se skládají z bainitického feritu a zbytkového austenitu. Rozdíl mezi 

feritem a bainitickým feritem není vždy dobře patrný a obsah uhlíku v bainitickém feritu není 

stále jasný. 

Jiang et al. [25] ignorovali rozdíl mezi obsahem uhlíku ve feritu a bainitickém feritu za 

předpokladu, že teplota izotermické bainitické transformace (IBT) je 460 °C. Pro 

zjednodušení výpočtů předpokládali, že obsah uhlíku v oceli je rozdělen mezi zbytkový 

austenit a martenzit. Za těchto předpokladů mohla být rovnice 3-2 zjednodušena takto: 

𝑓𝑍𝐴 ∙ 𝑐𝑍𝐴 + 𝑓𝑀 ∙ 𝑐𝑀 = 𝑐0 (3-3) 

Použitím rovnice 3-1 a rovnice 3-3 byl proveden odhad rozdělení fází a koncentrace 

uhlíku v různých fázích ocelí TRIP. 

Bylo zjištěno, že proeutektoidní ferit vzniklý při ochlazování z interkritické teploty žíhání 

na teplotu izotermické bainitické transformace není příliš stálý. To znamená, že objemový 

podíl feritu ve finální mikrostruktuře není v rovnováze s objemovým podílem feritu po 
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interkritickém žíhání. Podíl feritu fF byl odhadnut pomocí dilatometrické křivky oceli, a to 

jako 64,9 %. 

Na obr. 3.8 je znázorněn vývoj mikrostruktury v závislosti na čase izotermické bainitické 

transformace (IBT). Tento typ mapy umožňuje hodnotit fázové složení mikrostruktury oceli 

při pokojové teplotě jako funkci doby výdrže při bainitické přeměně. Interkritickým žíháním 

a ochlazováním z teploty interkritického žíhání na teplotu izotermické bainitické transformace 

se dosáhlo objemových podílů feritu a austenitu 64,9 % a 35,1 %. V závislosti na délce 

bainitické výdrže lze najít různé směsi bainitu, martenzitu a zbytkového austenitu. Obr. 3.8 

ukazuje, že interkritický austenit, tj. austenit přítomný na konci interkritického žíhání, 

postupně transformuje na bainit, což má za následek vyšší stabilitu austenitu při pokojové 

teplotě na úkor martenzitu. 

 

Obr. 3.8 Závislost objemového podílu bainitického feritu, zbytkového austenitu a martenzitu na čase izotermické 

bainitické transformace (IBT) u TRIP oceli [25] 

 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) a světelné mikroskopie (LM) autoři 

[25] zjistili, že v dané TRIP oceli existovaly tři druhy zbytkového austenitu (ZA). První z nich 

byl klasifikován jako bloková struktura podél hranic feritických zrn. Velikost těchto útvarů 

zbytkového austenitu ve feritické matrici byla menší než 1 µm. Ve feritické matrici byla 

pozorována také jehlicovitá struktura zbytkového austenitu a třetí druh zbytkového austenitu 

tvořil film podél hranic latěk bainitického feritu, kdy šířka filmu austenitu byla cca 0,2 µm. 

Martenzit vznikající transformací austenitu s nižším obsahem uhlíku po izotermické 
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transformaci bainitu se vyskytuje společně se zbytkovým austenitem a tvoří ostrůvky 

označené jako M/A složka. V žárové zinkované TRIP oceli se martenzit vyskytuje z důvodu 

příliš krátké doby izotermické bainitické transformace [25]. 

Velmi dobře použitelný stupňovitý postup leptání k identifikaci fází (obr. 3.9) vyvinuli 

De et. al. [26], ale vzhledem k malé velikosti útvarů zbytkového austenitu v TRIP ocelích je 

použití světelné mikroskopie pro spolehlivou identifikaci fází/strukturních složek velmi 

omezené. 

 

Obr. 3.9 Mikrostruktura oceli TRIP C-Mn-Si-P zobrazená pomocí světelné mikroskopie, leptáno LePera 

 

Zaefferer et. al. [27] se věnovali ve své práci strukturní charakterizaci TRIP oceli o 

složení 0,2 hm. % C, 1,4 hm. % Mn, 0,5 hm. % Si, 0,7 hm. % Al a 0,04 hm. % P. Daná ocel 

byla žíhána při různých režimech v oblasti bainitické transformace a studována metodou 

difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD), TEM a RTG difrakce. Pomocí RTG difrakce 

byl zjištěn mřížkový parametr austenitu, ze kterého autoři následně vypočítali obsah uhlíku 

v austenitu. V závislosti na režimu tepelného zpracování v oblasti bainitické transformace 

stanovili obsahy uhlíku v austenitu v rozmezí 0,49 hm. % až 0,82 hm. %. %. Nejvyšší 

hodnota obsahu uhlíku byla získána pro režim tepelného zpracování v oblasti bainitické 

transformace 400 °C / 200 s, kdy ocel obsahovala 12 obj. % zbytkového austenitu. Kombinací 

metody EBSD a TEM předložili model vývoje mikrostruktury oceli TRIP při tepelném 
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zpracování, který je znázorněn na obr. 3.10, kde čárkovaná čára vyznačuje polohu hranice α-γ 

na konci interkritického žíhání. Během dalšího ochlazování dochází ke smrštění austenitu, a 

tím k posunu hranice, což je vyznačeno šipkami. Když je dosaženo teploty bainitické 

transformace, vytváří se destičková (lamelární) struktura bainitu. 

 

Obr. 3.10 Schematický model mikrostruktury oceli TRIP podle [27] 

 

Autoři [27] předpokládají, že v průběhu interkritického žíhání vznikla z feritu a/nebo 

perlitu zrna austenitu s orientačním vztahem k feritu blízkým vztahu podle Kurdjumova-

Sachse (K-S). Konečná velikost austenitických zrn na konci interkritického žíhání dosahovala 

cca 5 µm. V průběhu rychlého ochlazení došlo v důsledku smrštění austenitu k pohybu 

hranice α-γ. Podle autorů to vedlo k nárůstu podílu feritu, ale bez nukleace nových feritických 

zrn. Nárůst podílu feritu během ochlazování byl potvrzen i dilatometrickým měřením. Při 

izotermické výdrži v oblasti bainitické transformace docházelo k přeměně austenitu na bainit 

a vznikala typická lamelární struktura, ve které se střídaly lamely feritu a austenitu. Mezi 

těmito lamelami autoři zjistili opět orientační vztah blízký vztahu podle Kurdjumova-Sachse. 

V lamelách feritu pozorovali vysokou hustotu dislokací. Jak lze vidět z obr. 3.10, v konečné 

struktuře byl zbytkový austenit přítomen ve dvou rozdílných morfologiích: jako větší útvary 

(bloky), v obr. 3.10 označeny jako γa, nebo jako destičkovité útvary (lamely) mezi lamelami 

bainitického feritu, označeny jako γb. 

Mikrostrukturou a stabilitou zbytkového austenitu (ZA) u TRIP oceli legované hliníkem 

se ve své práci zabývali Chiang et al. [28], kteří studovali dvě odlišné mikrostrukturní 

varianty zbytkového austenitu (rovnoosá a lamelární), přičemž obě varianty měly v zásadě 

shodné množství zbytkového austenitu (16 obj. %) a velmi podobnou úroveň pevnosti 

v rozmezí 750-840 MPa. Při tahové deformaci transformoval pomaleji zbytkový austenit 
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v lamelární variantě než v rovnoosé variantě a docházelo k jeho stabilizaci při cca 80 % 

transformovaného podílu. Vyšší stabilita zbytkového austenitu v lamelární mikrostruktuře 

souvisí s jeho nerovnoosým tvarem a působícím napětím vyvolaným okolním bainitem. 

Deformační zpevnění při tahové zkoušce u obou variant zbytkového austenitu bylo v korelaci 

s transformačním chováním zbytkového austenitu. Lamelární varianta vykazovala relativně 

konstantní stupeň zpevnění až do maximálního zúžení (krčku) a rovnoosá varianta vykazovala 

maximální rychlost zpevňování při nízkém namáhání, po kterém následoval monotónní pokles 

do maximálního zúžení [28]. 

Z pohledu užitných vlastností TRIP ocelí se uvažuje počáteční obsah zbytkového 

austenitu v rozmezí 5-20 obj. % s takovou mechanickou stabilitou, aby při konečném tváření 

za studena transformovala zhruba polovina zbytkového austenitu [29, 30, 31]. Mechanická 

stabilita zbytkového austenitu je řízena čtyřmi faktory: obsahem uhlíku ve zbytkovém 

austenitu, velikostí zrna, tvarem zrna a okolními fázemi. Koncentrace uhlíku ve zbytkovém 

austenitu je zpravidla 6-9x vyšší než nominální koncentrace uhlíku v oceli. Obsah uhlíku ve 

zbytkovém austenitu musí být dostatečně vysoký z důvodu teplotní stability zbytkového 

austenitu při zachování jeho optimální mechanické stability. Se zmenšující se velikostí zrn se 

stabilita zbytkového austenitu zvyšuje patrně v důsledku snížení hustoty nukleačních míst 

martenzitu a chemické stabilizace. Optimální velikost zrna zbytkového austenitu je v rozmezí 

0,1 až 1 µm [28, 30, 31]. 

V mikroměřítku je deformace vícefázové oceli TRIP velice složitý proces a transformace, 

resp. stabilita zbytkového austenitu závisí také na tom, jakou fází je zbytkový austenit 

obklopen. Je-li obklopující fází zbytkového austenitu ferit, bude se plasticky deformovat dříve 

a přenášet zatížení na zbytkový austenit, který se pak deformuje, transformuje a dochází ke 

zpevnění materiálu. Je-li zbytkový austenit obklopen fází tvrdší než ferit (bainitem), je 

vystaven účinku napětí, přičemž větší napětí je přerozděleno na bainit a zbytkový austenit 

tedy transformuje pomaleji, popřípadě se nemění vůbec [32, 33, 34]. 

3.5 Metody stanovení podílu zbytkového austenitu 

Velmi důležitými aspekty pro analýzu a optimalizaci mechanických vlastností 

vícefázových ocelí je přesná charakterizace složité mikrostruktury a porozumění mechanismu 

jejího vzniku. Podíl zbytkového austenitu je důležitou charakteristikou TRIP ocelí. Jeho obsah 

je možné stanovit několika metodami – je možné použití světelné mikroskopie (LM), 

řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) s využitím difrakce zpětně odražených elektronů 
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(EBSD), bodové difrakce v transmisní elektronové mikroskopii (TEM) a využití metody 

rentgenové difrakce. Další z možností jsou magnetická měření apod. [27, 35]. 

Vzorky pro světelnou mikroskopii (LM) se připravují metalografickými postupy a leptání 

je možné provádět v leptadle LePera nebo ve 2% Nitalu. Po leptání v leptadle LePera se ferit 

ve světelném mikroskopu zobrazuje světle hnědě, bainit má tmavě hnědou barvu a M/A 

složka (martenzit/zbytkový austenit) má barvu bílou. Světelnou mikroskopií v kombinaci s 

barevným leptáním dokážeme rozlišit ferit, bainit a austenit, nicméně problém nastává při 

rozpoznání austenitu od martenzitu, interkritického feritu od proeutektoidního feritu a bainitu 

od feritu [25, 33]. Pro stanovení podílu M/A složky lze v případě snímků ze světelného 

mikroskopu standardně použít digitální obrazovou analýzu, která je založená na prahování 

pomocí hladin šedi [25]. Toto stanovení podílu zbytkového austenitu společně s obrazovou 

analýzou snímků pořízených pomoci LM lze označit jen za hrubě orientační, a to minimálně 

ze dvou důvodů. 1. Oba postupy umožňují pouze souhrnné stanovení podílu M/A složky, a 

nikoli jen zbytkového austenitu. 2. Vzhledem k výše uváděným údajům o velikosti útvarů 

zbytkového austenitu je jejich rozlišení metodou světelné mikroskopie minimálně 

diskutabilní, v některých případech je zcela nemožné [25]. 

Analýza EBSD je založená na automatickém vyhodnocení difrakčních obrazců, které jsou 

získány z povrchu vzorku pomocí difrakce zpětně odražených elektronů. Obrazce jsou 

získávány postupným skenováním povrchu materiálu elektronovým svazkem v SEM a 

pomocí fluorescenčního fosforového stínítka difraktované elektrony se převádějí na světlo, 

které je signálem pro CCD kameru. Difrakční obrazce vzniklé za pomocí CCD kamery a 

speciálního softwaru poskytují především informaci o orientaci krystalografické mřížky 

v místě dopadu elektronového svazku. Pro vícefázové materiály může být provedena analýza 

přítomnosti jednotlivých fází, která bude sloužit jako podklad pro výpočet plošného podílu 

přítomných fází ve studované oblasti [34].  

Rentgenovou difrakcí je možné zjistit např. makroskopickou texturu austenitu a feritu a 

průměrný obsah uhlíku v austenitu (ze změny parametru mřížky). Z pólových obrazců textury 

feritu konstruovaných podle píků (110)α a (200)α, se dá vypočítat distribuční funkcí orientace 

(dle Helminga). Obsah uhlíku v austenitu je možné stanovit změřením mřížkové konstanty a 

aplikací rovnice Dysona a Holmese [25]. 

Pro stanovení objemového podílu zbytkového austenitu jsou v tepelně zpracovaných 

vzorcích často používaná magnetická měření. Vzhledem k feromagnetickému chování feritu a 
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paramagnetickému chování austenitu při pokojové teplotě je stanovení objemového podílu 

austenitu možné provést na základě hodnot magnetického sycení vzorků, které se srovnávají s 

teoretickou hodnotou vypočtenou pro čistý ferit [35, 36, 37, 38]. 

3.6 Mechanické vlastnosti TRIP ocelí 

Vysoká pevnost v tahu (vyšší než 600 MPa), mez kluzu vyšší než 300 MPa, vysoká 

lomová houževnatost a schopnost absorbovat energii při nárazu jsou klíčové vlastnosti, které 

musí TRIP oceli vykazovat, proto byly mechanické vlastnosti těchto ocelí předmětem mnoha 

publikací. 

Pevností oceli TRIP, která byla legovaná hliníkem, se svém výzkumu věnovali Chiang et 

al. [28]. Studovali dvě odlišné mikrostrukturní varianty TRIP oceli z pohledu vyloučení 

zbytkového austenitu (rovnoosou a lamelární) s konstantním množstvím zbytkového austenitu 

(cca 16 obj. %) a pevnostní úrovní v rozmezí 750-840 MPa. 

Na obr. 3.11 jsou znázorněny křivky napětí v závislosti na deformaci pro rovnoosou i 

lamelární variantu mikrostruktury. Vyšší mez pevnosti (Rm), ale nižší hodnotu tažnosti na 

mezi pevnosti (Ag) vykazuje rovnoosá varianta mikrostruktury. Lamelární varianta 

mikrostruktury vykazuje vyšší hodnotu součinu Rm·Ag, tj. 23100 MPa·% v porovnání 

s hodnotou 20400 MPa·% pro rovnoosou variantu, kde součin Rm·Ag je mírou pohlcování 

energie při deformaci. Pro překročení hodnoty součinu Rm·ε na úrovni 20000 MPa·% je nutné, 

aby minimální množství zbytkového austenitu bylo 15 %. 

Hodnoty mechanických vlastností TRIP oceli legované hliníkem a křemíkem jsou 

uvedeny v Tab. 3.1. U obou variant mikrostruktury je objemový podíl zbytkového austenitu 

vyšší u TRIP oceli, která je legovaná hliníkem. Pro obě varianty mikrostruktury ocelí 

legované křemíkem i hliníkem transformuje zbytkový austenit v lamelární mikrostruktuře 

s rostoucí deformací pomaleji než v rovnoosé mikrostruktuře. Zbytkový austenit v oceli 

legované hliníkem se mění pomaleji než v oceli, která je legovaná křemíkem. Kombinací 

obou těchto efektů, legování hliníkem s lamelární morfologií zbytkového austenitu, se vytváří 

nejpomalejší tempo transformace zbytkového austenitu a dochází k zastavení transformace 

zbytkového austenitu na 80 %. Z Tab. 3.1 je také patrné, že obě mikrostrukturní varianty oceli 

legované hliníkem mají vyšší hodnoty součinu Rm·, než ty stejné varianty u ocelí legovaných 

křemíkem. 
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Obr. 3.11 Křivky napětí v závislosti na deformaci pro rovnoosou a lamelární variantu mikrostruktury zbytkového 

austenitu (interkritické žíhání 300 s při 875 °C a bainitická výdrž 100 s při 450 °C) [28] 

 

Tab. 3.1 Mechanické vlastnosti TRIP oceli legované Al a Si pro různé strukturní varianty [28] 

Varianty 
Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

Deformace na 

mezi pevnosti 

[-] 

Rm·Ag 

[MPa%] 

Objemový podíl 

ZA 

[%] 

Rovnoosá-Al 388 840 0,18 20700 16,5 

Rovnoosá-Si 406 924 0,15 19400 13,7 

Lamelární-Al 494 751 0,24 22000 16,3 

Lamelární-Si 470 760 0,17 16500 10,1 

 

Měřítkem tvařitelnosti plechů je obvykle okamžitý exponent deformačního zpevnění ninst. 

Tvařitelnost se zvyšuje s rostoucí hodnotou ninst. Výpočet exponentu deformačního zpevnění 

lze provést dle následující rovnice 3-4: 

𝑛𝑖𝑛𝑠𝑡 = ln (
𝜎𝑚

𝜎𝑚−1
) /ln(

𝜀𝑚

𝜀𝑚−1
) (3-4) 

kde σm je skutečné napětí v bodě m a εm odpovídá skutečné deformaci v bodě m a σm-1 je 

skutečné napětí v bodě m-1 a εm-1 odpovídá skutečné deformaci v bodě m-1. 

Rovnoosá varianta mikrostruktury zbytkového austenitu vykazuje velmi vysoké zpevnění 

při nízkých deformacích, které se postupně sníží na mezi pevnosti (v místě vytvoření krčku). 

Naopak lamelární mikrostruktura vykazuje konstantní zpevnění až do okamžiku vytváření 

krčku, což je znázorněno na obr. 3.12. Z obrázku je patrné, že v lamelárním zbytkovém 
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austenitu jsou odpevňovací procesy v rovnováze se zpevňujícími a plastická nestabilita 

nastává při vyšší deformaci. 

 

Obr. 3.12 Okamžitý exponent deformačního zpevnění ninst v závislosti na skutečné deformaci pro rovnoosou a 

lamelární variantu zbytkového austenitu při teplotě interkritického žíhání 875 °C [28] 

 

Napětí v TRIP oceli se zvyšuje s deformací v důsledku nahromadění dislokací ve feritu a 

tvorby velmi tvrdého (vysokouhlíkového) martenzitu. Deformační zpevnění souvisí s 

transformačním chováním zbytkového austenitu. Je výhodné, aby k transformaci zbytkového 

austenitu docházelo postupně a pomalu, protože při rychlé transformaci dochází k rychlému 

vyčerpání TRIP efektu. Aby se zlepšily vlastnosti TRIP ocelí, tak je možné navázat na 

základní koncepci lamelární mikrostruktury a modifikací chemického složení a tepelného 

zpracování dosáhnout nižší míry transformace zbytkového austenitu při vyšší deformaci a 

zvýšení limitu transformace zbytkového austenitu z 80 % na 100 % [28]. 

Na obr. 3.13 je znázorněna změna meze kluzu (Rp0,2), meze pevnosti v tahu (Rm) a 

tažnosti (A) v závislosti na objemovém podílu martenzitu. Při množství martenzitu 7,2 % má 

vzorek oceli vysokou pevnost v tahu a nízkou mez kluzu, což odpovídá mechanickým 

vlastnostem dvoufázových ocelí. Pevnost v tahu klesá se snižujícím se množstvím martenzitu, 

ale mez kluzu a tažnost ukazují opačný trend. Když došlo ke snížení objemu martenzitu na 

1,9 %, pevnost v tahu oceli se snížila na cca 780 MPa, ale mez kluzu a tažnost výrazně 

vzrostla a zejména tažnost byla vyšší než 28 %. Hodnota součinu pevnosti a tažnosti 

překročila 22000 MPa, což odpovídá charakteristice konvenční TRIP oceli [25]. 
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Obr. 3.13 Vliv objemového podílu martenzitu na mechanické vlastnosti oceli TRIP [25] 

 

Na obr. 3.14 jsou zobrazeny tahové křivky napětí vs. deformace pro tři vzorky TRIP ocelí 

s různým objemovým podílem strukturních součástí a koncentrací uhlíku. Vzorek A vykazuje 

kontinuální tahové chování, které je podobné jako u vysokopevných feriticko-martenzitických 

dvoufázových ocelí. Pevnost v tahu tohoto vzorku činila 870 MPa při tažnosti více než 22 %. 

Kontinuální tahové chování je zapříčiněno velkým množstvím martenzitu, který se vytvořil 

během příliš krátké doby IBT. Naopak s poklesem obsahu martenzitu bylo u vzorků B a C 

pozorováno tahové chování s výraznou mezí kluzu, které se obecně u TRIP ocelí vyskytuje. U 

vzorku B nebylo pozorováno prodloužení na mezi kluzu a horní a dolní mez kluzu byly 

pozorovány u vzorku C [25]. 

Změna mechanických vlastností úzce souvisí s množstvím zbytkového austenitu a 

martenzitu po izotermické bainitické transformaci. Se změnou objemu zbytkového austenitu a 

martenzitu se mění mechanismus zpevnění studované oceli. Pokud je objem martenzitu vyšší 

než 7,2 %, tak dochází k interakci mezi zpevňujícím účinkem martenzitu a TRIP efektem. 

S klesajícím množstvím martenzitu se postupně snižuje zpevňující účinek martenzitu. Když se 

objem martenzitu sníží na hodnotu 1,9 %, může být martenzit ve srovnání s objemem 

zbytkového austenitu zanedbán. Ocel vykazuje typické mechanické vlastnosti TRIP oceli 

[30]. 
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Obr. 3.14 Tahové diagramy TRIP ocelí s různým objemovým podílem strukturních součástí a koncentrací uhlíku 

(fF – objemový podíl feritu, fB – objemový podíl bainitu, fZA – objemový podíl zbytkového austenitu, fM – 

objemový podíl martenzitu, Ms – teplota počátku martenzitické přeměny, cZA – množství uhlíku ve zbytkovém 

austenitu ZA, cM – množství uhlíku v martenzitu) [25]. 

 

3.7 Aplikační vlastnosti TRIP ocelí a možnosti jejich zlepšení 

TRIP oceli jsou ideální volbou jako konstrukční materiál pro některé automobilové díly. 

Jejich použití umožňuje dosáhnout snížení tloušťky a tím i hmotnosti až o 20 %, aniž by došlo 

ke snížení funkčnosti, jejich hlubokotažnost a tvařitelnost jsou vynikající a srovnatelné 

s nízkouhlíkovými ocelemi. Schéma použití TRIP oceli v konstrukci automobilu je 

znázorněno na obr. 3.15.  

 

Obr. 3.15 Schéma použití různých druhů ocelí v konstrukci automobilu [39] 

 

Chemické složení TRIP oceli zaručuje obecně svařitelnost, ale je nutné volit takové 

postupy svařování, aby se zabránilo vzniku trhlin za studena. V současné době je 

nejpoužívanější metodou při výrobě karoserie vozu odporové bodové svařování. V tomto 
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případě Cretter et al. [40] poukázali na nadměrnou tvrdost svarových housenek a možnost 

vyhnout se trhlinám za studena za použití krátkého tepelného zpracování před a po svařování 

ocelových plechů TRIP s docela vysokým obsahem uhlíku. Tento postup je možné snadno 

provádět na konvenčním zařízení pro svařování.  

Dalším důvodem pro použití TRIP ocelí v automobilovém průmyslu je kombinace 

velkého zpevnění a silného BH-efektu, který souvisí se zvýšením smluvní meze kluzu Rp0,2 

při teplotě vypalování laku. V TRIP oceli je tento vliv velmi výrazný (vyšší než 100 MPa). 

Výrazný BH-efekt je však pozorován pouze po předdeformaci. Na obr. 3.16 jsou znázorněna 

experimentální data statického deformačního stárnutí C-Mn-Si-Al a C-Mn-Al ocelí TRIP v 

nezpevněném a částečně zpevněném stavu v závislosti na 2%, 5% a 10% deformaci. Stejné 

testy byly provedeny u ocelí s čistě feritickou a bainitickou matricí. Velký BH-efekt v oceli 

TRIP vyplývá z vneseného BH-efektu bainitu. Aby bylo možné pochopit vysokou BH-

hodnotu TRIP ocelí, je třeba znovu zvážit její multikomponentní charakter mikrostruktury. 

Statické deformační stárnutí složek feritu a bainitu je velmi odlišné, jak ve velikosti, tak v 

závislosti na deformaci. BH-kinetika bainitu je rychlejší než ve feritu, vzhledem k tomu, že 

obsah uhlíku v bainitu je mnohem větší a mikrostruktura mnohem jemnější, takže difúzní 

dráhy pro zablokování pohybu dislokací a tvorbu přechodových karbidů jsou malé. BH-efekt 

souvisí i s úrovní vnitřních pnutí. Srovnání BH-efektu u C-Mn-Si a C-Mn-Si-Al ocelí TRIP je 

uvedeno na obr. 3.16, kde jsou uvedeny také křivky pro samostatné fáze (strukturní složky) 

ferit a bainit. Výrazný BH-efekt ocelí TRIP je patrný v důsledku výrazného BH-účinku 

bainitu [14]. 

 

 

Obr. 3.16 Experimentální data statického deformačního stárnutí C-Mn-Si-Al a C-Mn-Al ocelí TRIP 

nedeformovaných a předdeformovaných v závislosti na 2%, 5% a 10% deformaci [14] 



TRIP OCELI (Transformation Induced Plasticity Steels) 

- 32 - 

Zlepšení povrchu oceli se provádí žárovým zinkováním, což je široce rozšířená forma 

úpravy povrchu ocelí. Během procesu vytvoří atomy zinku tenkou vrstvu, která chrání TRIP 

ocel proti korozi. Hlavním legujícím prvkem, jak již bylo zmíněno, je křemík nebo hliník, 

který potlačuje tvorbu cementitu během zpracování oceli. Kvůli vysokému obsahu křemíku se 

tvoří na povrchu oceli oxidy křemíku, které ztěžují proces žárového zinkování, jak již bylo 

uvedeno v části 3.2. Proto byl v nových TRIP ocelích křemík částečně nebo úplně nahrazen 

hliníkem. Hliník zastává stejnou funkci při tepelném zpracování jako křemík, ale s tím 

rozdílem, že nemá žádný negativní vliv na proces žárového zinkování [41]. 

Negativní vliv na vlastnosti TRIP ocelí v souvislosti s přítomností vyššího podílu 

zbytkového austenitu má také vodík, resp. přesněji vodíková křehkost. Nelze vyloučit, že v 

důsledku vyšší rozpustnosti vodíku v interkritickém austenitu nebo ve zbytkovém austenitu by 

mohlo dojít k navodíkování těchto fází během interkritického žíhání nebo během zinkování, 

resp. souvisejících operací u pásů z TRIP oceli. Při zpracování nebo následném použití takové 

oceli by mohlo docházet k transformaci zbytkového austenitu na vodíkem obohacený 

nepopuštěný martenzit, který je zvláště náchylný k vodíkové křehkosti. Mikrostruktura 

vysokouhlíkového deformačně indukovaného martenzitu v nízkolegované oceli TRIP je velmi 

odlišná od atermálního martenzitu [42]. Z průmyslových aplikací se doposud neobjevily 

zprávy o zvýšené citlivosti ocelí TRIP k vodíkové křehkosti, ale existují výzkumné studie, 

které tuto možnost potvrzují [14, 43]. 
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4. DIFÚZE V PEVNÝCH LÁTKÁCH 

Difúze je jev, při němž dochází k přenosu hmoty, a to většinou, byť ne zcela přesně, z 

oblastí s vyšší koncentrací určitého prvku do míst s nižší koncentrací. V opačném případě jde 

o méně častou tzv. „obrácenou“ difúzi. Difundují nejčastěji atomy nebo ionty, přičemž 

přesněji je hybnou silou pro difúzi snížení chemického potenciálu příslušných složek. Difúze 

je ukončena, jakmile je chemický potenciál složek všude stejný a systém přejde do 

rovnovážného stavu [44].  

Obecně je známo, že difúze probíhá v pevných látkách obtížněji než v plynném či 

kapalném skupenství. Není tak dobře viditelná jako u ostatních skupenství a je mnohem 

pomalejší, nicméně je to jediný možný způsob pohybu částic v pevném skupenství. Záleží na 

mnoho faktorech, jak bude přenos probíhat [44]. 

4.1 Vliv základních faktorů na průběh difúze 

Jak již bylo zmíněno, průběh migrace látek je závislý na mnoha faktorech, které jej 

mohou ovlivnit. Níže jsou uvedeny základní faktory, které difúzi ovlivňují. 

 Vliv vibrací atomů 

Atomy kmitají v uzlových, resp. v meziuzlových bodech krystalové mřížky s frekvencí až 

10
13 

s
-1

. Vibrační pohyb atomů je charakterizován dvěma veličinami, a to amplitudou a 

frekvencí vibračního pohybu. S nárůstem teploty se zvětšuje výrazně amplituda vibračního 

pohybu. 

Vibrace způsobují srážky se sousedícími atomy a předání kinetické energie může 

způsobit elementární přeskok některého z atomů, který se srážky účastní. Aby elementární 

přeskok mohl nastat, musí atom, který vykonává elementární přeskok, překonat energetickou 

bariéru Gm. Celá situace je znázorněná na obr. 4.1, na němž je zobrazen jednak substituční 

atom pro případ vakančního mechanismu difúze, jednak intersticiální atom uskutečňující 

elementární přeskok ze své stávající meziuzlové polohy do jiné s ní sousedící [44, 45]. 
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Obr 4.1 Znázornění aktivační energie pro elementární přeskok (Qv-vakanční, Qi-intersticiální)[45] 

 

 Vliv teploty 

Se zvyšující se teplotou se rapidně zvyšuje koeficient difúze D, který definuje množství 

atomů prošlých jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém koncentračním 

gradientu. Koeficient difúze se vztahuje nejen k difundujícímu atomu, ale také ke krystalové 

mřížce, v níž k difúzi dochází. Teplotní závislost koeficientu difúze lze vyjádřit Arrheniovou 

rovnicí [46]: 

𝐷 = 𝐷0 · exp (−
Q

R·T
) (4-1) 

Kde D je koeficient difúze [m
2⋅s-1

], D0 je frekvenční faktor, který souvisí s vibrací atomů 

v mřížce [m
2⋅s-1

], Q je aktivační energie difúze [J⋅mol
-1

], R je molární plynová 

konstanta [J⋅mol
-1⋅K-1

], T je absolutní teplota [K]. 

 Vliv velikosti difundujícího atomu a zaplnění mřížky 

Menší atomy, zejména atomy v intersticiálních polohách, se snadněji pohybují mezi 

většími atomy krystalové mřížky, které zaplňují uzlové body mřížky. Budou tedy intersticiální 

atomy rychleji difundovat než v případě substitučních atomů. 

U méně zaplněných mřížek je potřeba menší aktivační energie pro difúzi. Svou roli hraje 

i velikost síly vazby mezi atomy. Čím je pevnější vazba, tím větší je potřeba energie, aby se 

tyto vazby porušily a atom mohl difundovat [45]. 
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 Vliv mřížkových poruch 

Vakance se uplatňuje zejména u vakančních mechanismů pohybu atomů. Obecně platí, že 

s rostoucím počtem vakancí je difúze urychlována. 

Plošné a čárové poruchy příznivě ovlivňují rychlost difúze spíše za nižších teplot. Při 

vyšších teplotách jejich vliv ustává nebo dokonce poruchy přestávají difúzi ovlivňovat [46].  

 Vliv koncentrace difundujících prvků 

Difuzivita D roste obvykle s koncentrací difundujícího prvku. U malých hodnot 

koncentrace bývá vliv koncentrace zanedbatelný, ale při vyšších koncentracích se difuzivita 

až několikanásobně zvětšuje. Např. u slitiny Au-Ni při změně z 20 na 80 at. % se difuzivita 

může až zdesetinásobit, což je znázorněno na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Závislost difuzního koeficientu zlata na koncentraci [45] 

 

4.2  Difúze vodíku v ocelích 

Difúze vodíku krystalografickou mřížkou oceli se uskutečňuje zejména mechanismem 

intersticiální difúze a řídí se Fickovými zákony. Jestliže změna koncentrace nezávisí na čase, 

uplatní se první Fickův zákon (rov 4-2). V opačném případě, kdy dochází ke změně 

koncentrace v čase, je průběh difúze vyjádřen druhým Fickovým zákonem (rov 4-3) [46]. 
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 1. Fickův zákon: 

Zákon vyjadřuje, jak velkou rychlostí difundují atomy a ionty materiálem, a také z něj lze 

vypočítat, jaké množství látky se difúze zúčastnilo. Pomocí veličiny J, která vyjadřuje difúzní 

tok [atm
-2
s

-1
], se vyjádří počet atomů prošlých vybranou rovinou za jednotku času. Pro 

jednorozměrný difúzní tok platí následující rovnice, kde 
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 je jednorozměrný gradient 

koncentrace.  

𝐽 = −𝐷𝐻
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 (4-2) 

Záporné znaménko udává (jestliže se nejedná o obrácenou difúzi), že pohyb částic se 

koná proti koncentračnímu gradientu. To znamená, jak již bylo zmíněno, přesun látky probíhá 

z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací. Difúze by měla ustat po vyrovnání 

koncentračních gradientů. 

 2. Fickův zákon: 

Od 1. Fickova zákona, ze kterého vychází, se liší tím, že uvažuje změnu koncentrace c v 

závislosti na čase t. 

Časová změna koncentrace pro směr osy x se vyjádří pomocí 2. Fickova zákona 

následovně: 

𝑐

𝑡
= 𝐷𝐻


2𝑐

𝑥2
 (4-3) 

kde 
∂2c

∂x2
 vyjadřuje koncentrační profil v daném místě x [m], DH [m

2
·s

-1
] je v obou 

případech difúzní koeficient vodíku. Rovnice 4-2 a rov. 4-3 v tomto tvaru platí pro konstantní 

teplotu T [K] a tlak p [Pa] [46, 47]. 

Difúzní koeficienty vodíku DH jsou při teplotě 20 °C obecně o 4 až 5 řádů vyšší u kovů 

s kubickou prostorově centrovanou mřížkou (bcc) ve srovnání s kovy s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou (fcc) a hexagonální těsně uspořádanou mřížkou (hcp), což je 

znázorněno na obr. 4.3. Existují však výjimky jako paladium (fcc) a kobalt (hcp), které mají 

hodnoty difúzních koeficientů DH o několik řádů vyšší než většina ostatních fcc a hcp kovů. 

U některých kovů, jako je např. hliník, se hodnoty DH uváděné v literatuře pohybují v rozmezí 

4 až 5 řádů při teplotě 20 °C, pravděpodobně z důvodu výskytu oxidačních povlaků, které 

ovlivňují experimentální podmínky stanovení difúzního koeficientu. 
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V různých ocelích se hodnota difúzního koeficientu vodíku o poznání liší. Když 

vezmeme v úvahu železo v technicky čistém stavu při pokojové teplotě, jeho hodnoty 

difúzního koeficientu se budou pohybovat řádově na úrovni 10
-4

 cm
2
·s

-1
. Hodnoty řádově 

vyšší budou u feritických ocelí oproti austenitickým, konkrétně u ocelí s převažující bcc 

mřížkou se hodnoty koeficientu difúze vodíku pohybují přibližně od 10
-6

 do 10
-5

 cm
2
·s

-1
 a u 

austenitických ocelí s převažující fcc mřížkou okolo 10
-12 

 do 10
-10

 cm
2
·s

-1
 [48]. 

 

Obr. 4.3 Difúzní koeficienty vodíku v Fe a Nb s bcc mřížkou, Ni s fcc mřížkou a Ti s htu mřížkou v závislosti na 

teplotě [49] 

 

A. M. Brass [50] uvádí koeficient difúze vodíku v závislosti na teplotě T v železe γ a α 

následovně: 

𝐷𝐹𝑒𝛼 = 7,5 · 10−4 · 𝑒𝑥𝑝 (−
7950

𝑅𝑇
) [cm

2
·s

-1
] (4-4) 

𝐷𝐹𝑒γ = 4,3−3 · 10−3 · 𝑒𝑥𝑝 (−
51700

𝑅𝑇
) [cm

2
·s

-1
] (4-5) 

K. Kiuchi a R. B. McLellan [51] odvodili difúzní koeficienty vodíku v železe α s bbc 

mřížkou pro různé teplotní intervaly. V rozmezí teplot -40 až 80 °C odpovídá difúznímu 

koeficientu DH [m
2
s

-1
] rovnice 4-6: 

𝐷𝐻 = 7,23 · 10−8 · 𝑒𝑥𝑝(−
𝑄

𝑅𝑇
) (4-6) 
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kde aktivační energie činí Q = 5,69 kJmol
-1

. 

V teplotním intervalu 50 až 550 °C odpovídá difúznímu koeficientu DH [m
2
s

-1
] 

následující rovnice: 

𝐷𝐻 = (1 ÷ 2,52) · 10−7 · 𝑒𝑥𝑝(−
𝑄

𝑅𝑇
), (4-7) 

s aktivační energií Q v rozmezí 6,70 ÷ 7,12 kJmol
-1

.  

Vodík difunduje krystalickou mřížkou v závislosti na gradientu koncentrace vodíku, 

teplotě a napěťovém poli. Rychlost difúze vodíku roste se zvyšující se teplotou. S rostoucí 

teplotou se vodík také může uvolňovat z hlubších pastí (viz dále), může snadněji difundovat a 

vystupovat na povrchu, proto je nutností minimalizovat obsah vodíku v ocelích pomocí žíhání 

při zvýšených teplotách po jejich zpracování a pokovování. 

Při difúzi vodíku se mohou uplatnit kanály zvýšené difuzivity, kterými bývají nejčastěji 

dislokace nebo hranice zrn. To znamená, že difúze probíhá rychleji v jemnozrnných 

strukturách, následně klesá u hrubozrnných struktur směrem k monokrystalům v závislosti na 

tom, jak v materiálu klesá podíl hranic zrn. Ale pokud je interakční energie pastí na hranicích 

zrn vyšší, potom difúze vodíku podél hranic zrn může být pomalejší než prostřednictvím 

mřížky. Difúzní transport vodíku je velmi důležitý také z hlediska pohybu vodíku z objemu 

zrn na jejich hranice, čímž bývá podporováno interkrystalické praskání [48]. 

4.3 Metoda elektrochemické permeace vodíku 

Pojmem permeace vodíku rozumíme veškeré děje, jež jsou spojeny s průchodem vodíku 

tenkou kovovou membránou (diskem). Dle charakteru prostředí, které je v kontaktu s 

kovovým diskem, lze permeaci vodíku rozdělit na permeaci v plynném prostředí a v prostředí 

kapalném – elektrolytech, která je v dnešní době nejčastěji využívaná a nazývá se 

elektrochemická permeace. Obě metody, jak permeace v plynném prostředí, tak 

elektrochemická permeace slouží k určení difúzních charakteristik vodíku v kovových 

materiálech, zejména pak k určení difúzního koeficientu [52, 53]. 

Metodu elektrochemické permeace vodíku poprvé v roce 1962 popsali Devanathan a 

Stachurski. Zkušební materiál se upravuje do tvaru tenkých planparalelních disků, jejichž 

tloušťka je mnohem menší než rozměr na ni kolmý. Tloušťka zkušebního kovového vzorku 

nepřesahuje 1 mm [54]. 
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Aby bylo možné zkoušku elektrochemické permeace provést, je zapotřebí použít dvojité 

cely, kdy zkušební vzorek tvoří přepážku mezi vstupní a výstupní (detekční) celou. 

Na obr. 4.4 je znázorněno zjednodušené schéma aparatury použité při elektrochemické 

permeaci vodíku. Zkouška obvykle začíná zaplněním výstupní cely elektrolytem, což bývá 

nejčastěji, ve většině publikovaných prací, 0,1 M roztok hydroxidu sodného, při současné 

anodické polarizaci výstupního povrchu vzorků pomocí referenční elektrody. Na výstupní 

straně je zpočátku detekován zbytkový proud (přesněji proudová hustota), který závisí na řadě 

činitelů, zejména pak na obsahu kyslíku v roztoku. Po poklesu zbytkové proudové hustoty na 

přijatelnou hodnotu (obvykle pod 0,1 µA·cm
-2

) lze zahájit vlastní permeaci vodíku. Vstupní 

cela se zaplní vhodným elektrolytem. Vstupní povrch vzorku je při tom katodicky polarizován 

a dochází na něm k redukci vodíkových iontů z roztoku. Od zaplnění vstupní cely daným 

elektrolytem je zaznamenáván tzv. detekční proud Id, který protéká výstupní celou. 

Předpokládá se, že tento detekční proud je výhradně mírou rychlosti oxidace vodíku prošlého 

vzorkem na výstupním povrchu a poskytuje nám informace o časovém vývoji průchodu 

vodíku. Z časového vývoje průchodu vodíku je možné odvodit difúzní koeficient vodíku v 

daném materiálu, event. další související charakteristiky, např. povrchovou koncentraci 

vodíku na vstupní straně. Jednotlivé děje probíhající při elektrochemické permeaci vodíku 

jsou popsány na obr. 4.5 [52]. 

 

Obr. 4.4 Schéma zapojení při elektrochemické permeaci [42]  
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Obr. 4.5 Jednotlivé děje při elektrochemické permeaci [42] 

 

Jednotlivé děje při elektrochemické permeaci probíhají následovně: 

1. Redukce vodíku z elektrolytu a jeho adsorpce na povrchu oceli 

V tomto případě bereme v úvahu, že vodík není přítomný ve vodných roztocích jako 

proton H
+
, ale jako hydroxoniový kationt H3O

+
. Následující rovnice (4-8) je označována jako 

vodíková depolarizace. 

𝐻3𝑂
+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 +𝐻𝑎𝑑𝑠 (4-8) 

U většiny atomů vodíků, jež jsou adsorbovány na povrchu ocelí Hads, dochází k jejich 

chemické rekombinaci na molekuly vodíku H2, které nemohou proniknout do materiálu a 

unikají ve formě bublin. 

2. Absorpce vodíku 

Jen u malého množství atomů adsorbovaných na povrchu dojde k  proniknutí do 

materiálu. V případě železa v oceli lze tuto rovnici (4-9) vyjádřit následovně.  

𝐹𝑒 +𝐻𝑎𝑑𝑠 → 𝐹𝑒𝐻𝑎𝑏𝑠 (4-9) 

3. Difúze vodíku vzorkem 

Atomy vodíku difundují od vstupního povrchu s vyšší koncentrací vodíku směrem 

k výstupnímu povrchu. Během difúze může docházet k jejich uchycování ve vratných i 

nevratných vodíkových pastech. 
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4. Adsorpce vodíku na výstupním povrchu 

Vodík, který opouští vzorek, je na výstupním povrchu alespoň přechodně adsorbovaný. 

5. Oxidace atomů vodíku a jejich přechod do roztoku 

Jak již bylo řečeno, při anodické polarizaci výstupního povrchu dochází, v závislosti na 

experimentálních podmínkách, k oxidaci veškerého vodíku, který přešel do roztoku ve formě 

kationtů, čímž dochází ve výstupní cele k průchodu tzv. detekčního proudu. Oxidaci atomů 

vodíku na výstupním povrchu můžeme vyjádřit následující rovnicí (4-10) takto: 

𝐻𝑎𝑑𝑠 →𝐻+ + 𝑒− (4-10) 

Měřením detekčního proudu se získává informace o časovém vývoji výstupního 

difúzního toku vodíku, což se označuje jako permeační křivka. Příklad permeační křivky je 

uveden na obr. 4.6. Většinou se tato závislost vyjadřuje v souřadnicích čas (t) a difúzní tok 

J(t)/J∞, resp. v souřadnicích bezrozměrný parametr  (viz dále-rovnice 4-15) a J()/J∞. Difúzní 

tok J(t) odpovídá času t, difúzní tok J∞ odpovídá ustálenému stavu. Standardně můžeme 

v závislosti rozlišit dvě části. Část tranzitní, kdy výstupní difúzní tok vodíku poměrně prudce 

narůstá (nebo naopak klesá), a pak část ustálenou – stacionární, kdy se výstupní difúzní tok 

vodíku významně nemění.  

 

Obr. 4.6 Ukázka teoretické permeační křivky [52] 
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4.3.1 Výpočet difúzních charakteristik vodíku pomocí zkoušky elektrochemické 

permeace 

Ke stanovení difúzního koeficientu lze využít Fickovy zákony difúze. Předpokládá se, že 

difúze probíhá pouze v jednom směru, a to přes tloušťku vzorku. Fickovy zákony lze zapsat 

následovně: 

𝐽(𝑥, 𝑡) = −𝐷𝐻
𝜕𝑐(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
 (4-11) 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷𝐻

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 (4-12) 

kde J(x,t) je difúzní tok atomů vodíku [at·cm
-2

·s
-1

], DH difúzní koeficient vodíku 

[cm
-2

·s
-1

], c koncentrace vodíku [at·cm
-3

], x je vzdálenost od vstupního povrchu vzorku [cm], 

t je čas [s]. Rovnice 4-11 odpovídá ustálenému stavu, rovnice 4-12 odpovídá tranzitnímu – 

přechodovému stavu. 

Pro řešení rovnic (4-11) a (4-12) je nezbytné znát počáteční a okrajové podmínky. Ve 

většině případů se uplatňují tyto zjednodušené podmínky:  

Počáteční podmínka: 𝑐(𝑥, 0) = 0𝑝𝑟𝑜∀𝑥𝜖〈0, 𝐿〉 

Kde L je tloušťka vzorku [cm]. Tato podmínka vlastně říká, že před zahájením zkoušky je 

koncentrace vodíku ve vzorku nulová. Veličina L vyjadřuje tloušťku vzorku. Tato podmínka 

samozřejmě není stoprocentně splněna, ale množství vodíku, které je ve vzorku přítomno před 

započetím zkoušky, se zanedbává. 

1. okrajová podmínka: 𝑐(𝐿, 𝑡) = 0𝑝𝑟𝑜∀𝑡 

Tato podmínka vyjadřuje požadavek nulové koncentrace vodíku na výstupním povrchu, 

např. aby nedocházelo k hromadění vodíku u výstupního povrchu. To znamená, že reakce 

oxidace vodíku, která je uvedena na obr. 4.5 jako etapa 5, musí být úplná a velice rychlá.  

2. okrajová podmínka: 𝑐(0, 𝑡) = 𝑐0𝑝𝑟𝑜∀𝑡 

Tato podmínka znamená, že koncentrace vodíku na vstupním povrchu je konstantní a je jí 

dosaženo okamžitě při zahájení vodíkování na vstupním povrchu [52]. 

Výše popsaná difúzní úloha je schematicky znázorněna na obr. 4.7. 
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Obr. 4.7 Schematické znázornění difúzní úlohy průchodu vodíku tenkým diskem 

 

Pro popis výstupního toku vodíku platí následující vztahy, které vycházejí z řešení 

příslušných diferenciálních rovnic charakterizujících výše popsanou difúzní úlohu: Pro řešení 

diferenciálních rovnic se nejčastěji využívá dvou metod, a to Laplaceovy metody a metody 

separace proměnných [55]. Obě metody dávají výsledek řešení diferenciálních rovnic ve 

formě rozvoje v řadu, v praxi se pak používají zjednodušené tvary: 

 Laplaceova metoda, pro kterou lze získat následující zjednodušený tvar pro difúzní 

tok vodíku [55, 56]. 

𝐽(𝜏) = 𝐽∞ · [
2

√𝜋·𝜏
· 𝑒𝑥𝑝 (−

1

4𝜏
)] proτ < 0,3 (4-13) 

kde: J∞ je difúzní tok vodíku ve stacionárním stavu [at·cm
-2

·s
-1

], J(τ) je difúzní tok pro 

parametr τ [at·cm
-2

·s
-1

], τ je bezrozměrný parametr závisící na čase t, tloušťce vzorku L, 

difúzním koeficientu vodíku D podle rovnice: 

 =
𝐷·𝑡

𝐿2
 (4-14) 

Po dosazení rovnice (4-16) do rovnice (4-14) je možné získat zjednodušený tvar: 

𝐽(𝜏)

𝐽∞
=

2

√𝜋
·

𝐿

√𝐷·𝑡
· 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐿2

4·𝐷·𝑡
) (4-15) 

 Metoda separace proměnných (Fourierova metoda): 

𝐽()

𝐽∞
= 1 − 2 · 𝑒𝑥𝑝(−𝜋2 · )𝑝𝑟𝑜 > 0,2 (4-16) 
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Po dosazení rovnice (4-14) do (4-16) získáme následující vztah: 

𝐽()

𝐽∞
= 1 − 2 · 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜋2·𝐷·𝑡

𝐿2
) (4-17) 

Při zkoušce elektrochemické permeace se ve skutečnosti nezíská závislost difúzního toku 

vodíku, ale závislost detekčního proudu Id, resp. detekční proudové hustoty id na čase, která je 

přímo svázána s difúzním tokem podle vztahu (4-18) [52]: 

𝐽 ≈
𝑖𝑑

𝐹
 (4-18) 

kde J je difúzní tok atomů vodíku [mol·cm
-2

·s
-1

], id je detekční proudová hustota [Acm
-

2
], F je Faradayova konstanta [C·mol

-1
]. 

Z křivek závislosti detekčního proudu na čase byla navrhnuta celá řada postupů pro 

výpočet difúzního koeficientu vodíku. 

 Metoda time lag: 

Nejčastěji používanou metodou je jednoduchá metoda zvaná „time lag“, která pracuje 

s časem t0,63, při kterém detekční proud dosáhne 63 % z hodnoty v ustáleném stavu [56]. 

Difúzní koeficient lze vypočítat touto metodou podle vztahu (4-19): 

𝐷𝐻 =
𝐿2

6·𝑡0,63
 (4-19) 

Z permeační křivky je možné stanovit i podpovrchovou koncentraci difundujícího vodíku 

podle následujícího vztahu (4-20): 

𝑐𝐻
0 =

𝑖(∞)·𝐿

𝐷𝐻·𝐹
 (4-20) 

kde 𝑐𝐻
0 je podpovrchová koncentrace difundujícího vodíku [mol H·m

-3
], i(∞) je proudová 

hustota detekčního proudu v ustáleném stavu [A·m
-2

], L je tloušťka vzorku [m], DH je difúzní 

koeficient vodíku [m
2
·s

-1
], F je Faradayova konstanta [C·mol

-1
]. 

 Metoda dle Jeroma 

Výpočet koeficientu difúze vodíku podle Jeromovy metody [67] (rov. 4-21) používá 

vhodné body (dva a více) z tranzitní části permeační křivky, což je znázorněno na obr. 4.8. 
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𝐷𝐻 =
𝐿2·(

1

𝑡1
−
1

𝑡2
)

4𝑙𝑛(
𝐽2
𝐽1
√
𝑡2
𝑡1
)
 (4-21) 

kde J1 a J2 znázorňují difúzní toky (atcm-2s-1) v časech t1 a t2, L je tloušťka zkoušeného 

vzorku (cm). 

 

Obr. 4.8 Schéma permeační křivky a znázornění možných bodů v tranzitní části křivky potřebných pro výpočet 

Jeromovou metodou [52] 

 

Další vztahy pracují např. s polohou inflexního bodu v závislosti detekční proud – čas 

nebo s průsečíkem tečny ke křivce závislosti detekční proud – čas vedené v inflexním bodě a 

osou času.  

Doposud byly uvedeny pouze možnosti stanovení koeficientu difúze vodíku z tranzitní 

části permeační křivky na jejím počátku [57]. Občas se také využívá i tranzitní část, která 

vznikne jako důsledek ukončení katodické polarizace na vstupním povrchu, což je 

zjednodušeně řečeno ukončení vodíkování [58]. V důsledku toho začne detekční proud klesat 

a z existující závislosti lze rovněž odvodit hodnotu koeficientu difúze vodíku daného 

materiálu. Tato oblast je však využívána méně, protože většinou nelze zabránit i difúzi vodíku 

ke vstupnímu povrchu, s čímž řešení nepočítá. 

Při studiu teplotní závislosti koeficientu difúze vodíku v materiálech s kubickou 

prostorově centrovanou mřížkou se často zjišťuje, že koeficient difúze vodíku experimentálně 

zjištěný za normální teploty je nižší, a někdy i výrazně nižší než koeficient difúze vodíku 

odvozený z hodnot zjištěných za vyšších teplot. To souvisí s efektem uchycování vodíku v 
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pastech. Tento jev má za následek, že při zkoušce elektrochemické permeace nedochází k 

intersticiální difúzi veškerého absorbovaného vodíku až k výstupnímu povrchu, ale že část 

vodíku může být uchycena ve vodíkových pastech a další difúze se již neúčastní. To pak 

ovlivní závislost detekčního proudu na čase a zároveň i hodnotu zjištěného koeficientu difúze 

vodíku, který se pak jeví jako nižší. Proto se takto zjištěnému koeficientu difúze vodíku říká 

často zdánlivý nebo efektivní difúzní koeficient vodíku a označuje se symboly Dapp nebo Deff 

[59, 60]. 
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5. VODÍKOVÁ KŘEHKOST OCELÍ 

Vodíková křehkost, jinak řečeno také vodíkové zkřehnutí, je termín, který se používá pro 

degradaci materiálů následkem nepříznivých účinků vodíku. Bylo prokázáno, že 

v mikroskopickém měřítku není toto označení zcela přesné, naopak z makroskopického 

pohledu dobře vystihuje změnu vlastností materiálu za přítomnosti vodíku. K popisu 

vodíkové křehkosti se používá řada pojmů k vysvětlení této problematiky. Každý z pojmů je 

mírně zavádějící, jelikož podstata vodíkové křehkosti je velmi složitá. Vodíkové zkřehnutí lze 

v zásadě rozlišit na vratné a nevratné. Vratnou vodíkovou křehkostí je míněna degradace 

materiálu, která se projevuje jen po dobu působení vodíku, přestane-li zdroj vodíku působit, 

vrátí se materiálu původní vlastnosti. Naproti tomu nevratná vodíková křehkost označuje stav, 

který přetrvává, i když zdroj vodíku přestane působit, a již nedojde k obnově vlastností 

materiálu [52]. 

Degradace vodíkem se projevuje různými způsoby, velmi často změnou mechanických 

vlastností, tj. změnou meze kluzu, meze pevnosti, změnou tažnosti, kontrakce či poklesem 

odolnosti vůči křehkému porušení. Nejhorším následkem degradace materiálu vodíkem je pak 

vznik trhlin, který může v praxi vést až k fatálním škodám. K porušení součásti vlivem 

působení vodíku dochází často po určité době a někdy také naprosto nečekaně, proto je 

vodíková křehkost přezdívaná jako „tichý zabiják“. Ke zjištění porušení materiálu vlivem 

vodíku při vstupní nebo mezioperační kontrole dochází většinou příliš pozdě [52]. 

5.1 Zdroje vodíku v ocelích  

Vodík může do oceli proniknout v různých fázích výroby, následném zpracování nebo při 

provozovaní výrobku či zařízení. Obsah vodíku v materiálu vnesený při výrobě a tepelném 

zpracování závisí zejména na surovinách, které byly použity na výrobu oceli, na pecní 

atmosféře a v neposlední řadě také na režimech tepelného zpracování. Právě v této etapě 

vznikají defekty v podobě trhlin a vloček. Při řešení problémů s vodíkovou křehkostí se kladl 

důraz především na snížení obsahu vodíku v oceli pomocí vhodných ocelářských postupů. I 

když se zdálo, že nástup vakuového odplyňování v 50. letech 20. století vyřeší otázku vzniku 

vloček zejména u těžkých výkovků, problémy související s vodíkovou křehkostí se stále 

objevovaly i ve vakuově zpracovaných odlitcích. Zdrojem vodíku při tavení a odlévání 

materiálu bývá také vlhké prostředí. K absorpci vodíku může docházet rovněž při tepelném 

zpracování v atmosférách, které obsahují vodík. 
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V průběhu technologických operací, které jsou potřebné ke zhotovení výrobků, existuje 

další možnost zvýšení obsahu vodíku v oceli. Mezi tyto operace patří zejména svařování a 

galvanické pokovování. Hlavními zdroji vodíku, které vedou k vodíkové křehkosti u 

vysokopevných ocelí, jsou elektrolytické pokovovací roztoky nebo roztoky používající se pro 

moření, fosfátování, odstraňování barev a katodické čištění. Během svařování se vodík do 

oceli dostává z vlhkého prostředí nebo tavidel. U takto zpracovaných výrobků vznikají 

defekty, jako jsou trhliny za studena nebo zbrzděné lomy. Zdrojem vodíku může být i 

aplikovaná katodická ochrana s vestavěnými proudovými zařízeními nebo obětované anody 

[61, 62, 63]. 

Nebezpečné problémy nastávají v případech, kdy vodík proniká do materiálu při provozu 

konstrukcí a zařízení, jež jsou vystaveny prostředí, které působí jako zdroj vodíku. Plynný 

vodík a produkty spalování obsahující vodík se vyskytují v jaderném a chemickém průmyslu 

a dalších odvětvích. V souvislosti se změnou klimatu a znečištěním se předpokládá zvýšení 

využití vodíku jako zdroje energie náhradou za fosilní paliva. Pro výrobu, skladování a 

přepravu vodíku se používá mnoho dalších zařízení, která jsou vystavena plynnému vodíku. 

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

průmysl. V těchto příkladech je vodíková křehkost spojena s výskytem vodíku v sulfanu [49, 

52]. 

5.2 Druhy vodíkové křehkosti 

Existuje několik druhů vodíkové křehkosti (HE – Hydrogen Embrittlement) a jejich 

klasifikace závisí především na zdroji vodíku, typu poškození, které vyvolává a souvisí 

s lokací vodíku v mikrostruktuře.  

Vnitřní vodíková křehkost (IHE – Internal Hydrogen Embrittelement) zahrnuje 

koncentraci již existujícího vodíku v oblastech s vysokým tahovým hydrostatickým napětím, 

což vyvolává praskání při trvalém zatížení hluboko pod mezí kluzu. Vnější vodíková křehkost 

(HEE – Hydrogen-Environment Embrittlement) zahrnuje praskání materiálů při trvalém 

zatížení v prostředí vodíku nebo v plynech obsahujících sulfan. V materiálech, které tvoří 

hydridy obsahující vysoké koncentrace vodíku a kde zkřehnutí často zahrnuje tvorbu a lom 

křehkých hydridů před trhlinou, je nazváno hydridové zkřehnutí [61]. 

IHE, HEE a hydridové zkřehnutí jsou někdy označovány jako praskání za přispění vodíku 

(HAC – Hydrogen-Assisted Cracking). Občas můžeme v terminologii najít pojem „Hydrogen-
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Assisted Fatique“, což znamená HAC při cyklickém zatížení. Ostatní terminologie pro IHE se 

používají v přesně určených průmyslových odvětvích. Například v odvětví svařování se 

používá pojem vodíkem asistované praskání za studena (HACC – Hydrogen-Assisted Cold 

Cracking), při kterém dochází k praskání svarů po ochlazení na pokojovou teplotu. Často 

používaným pojmem v petrochemickém průmyslu je napěťově orientované vodíkem 

indukované praskání (SOHIC – Stress-Oriented Hydrogen-Induced Cracking). Jedná se o 

praskání se stupňovitou morfologií, která má souvislost s praskáním podél protvářených 

vměstků orientovaných ve směru válcování. Dalším pojmem je environmentální vodíková 

křehkost (EHE – Environmental Hydrogen Embrittlement) a je používaná v souvislosti s 

praskáním u katodicky chráněných staveb [61]. 

5.3 Pronikání vodíku do oceli 

Do oceli může vodík proniknout dvěma různými způsoby, které závisí na povaze 

okolního prostředí. Jedná se o pronikání vodíku z plynného prostředí a pronikání vodíku z 

prostředí kapalného, přesněji řečeno z takového prostředí, kdy se mohou uplatnit 

elektrochemické reakce. 

5.3.1 Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

Základním předpokladem pro pronikání vodíku do oceli z plynného prostředí, je 

disociace molekul vodíku na povrchu materiálu na základě následujících reakcí [52]: 

H2 → 2Hads (5-1) 

2Fe + 2Hads → 2FeHabs (5-2) 

kde Hads je atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli a Habs je vodík absorbovaný do 

oceli. 

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

2Fe + H2 → 2FeHabs (5-3) 

Daná rovnice je v případě oceli endotermická, což znamená, že rozpustnost vodíku 

v oceli roste se zvyšující se teplotou. 

Předpokládá se, že vodík, který pronikl do oceli, je přítomen ve formě protonů 

v intersticiálních polohách krystalové mřížky, přičemž dochází k výrazné elektrické interakci 

protonů a mraku vodivostních elektronů kovu [52, 64]. Není vyloučena ani přítomnost vodíku 
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ve formě atomů, resp. i molekul, a to především tehdy, existují-li v oceli dutiny o dostatečném 

objemu, v nichž může dojít k rekombinaci atomů vodíku [64].  

Když proniká vodík do oceli z plynného prostředí, uvažuje se platnost Sievertsova zákona 

a aktivita rozpuštěného vodíku v oceli je vyjádřena následující rovnicí: 

aH = K(pH2)
1/2 

 [hm. %] (5-4) 

kde pH2 je parciální tlak vodíku v okolním plynném prostředí [Pa], K je rovnovážná 

konstanta [hm. %·Pa
-1/2

]. 

Rozpustnost vodíku v oceli lze vyjádřit následujícím vztahem: 

SH = S0(pH2)
1/2exp(−

∆𝐻

𝑅𝑇
) [hm %] (5-5) 

kde S0 je konstanta [hm. %·Pa
-1/2

), pH2 je parciální tlak vodíku v okolním plynném 

prostředí [Pa], H je rozpouštěcí entalpie vodíku [J·mol
-1

], R je molární plynová konstanta 

8,314 [J·mol
-1

·K
-1

], T je absolutní teplota [K]. 

Tento vztah ukazuje, jak důležitý je parciální tlak vodíku v okolním prostředí a teplota. 

Podobně jako u ostatních intersticiálních prvků je rozpustnost vodíku vyšší v železe  než v 

železe . Na obr. 5.1 je uvedena teplotní závislosti rozpustnosti vodíku v železe [65], ze 

kterého je rovněž patrné, že rozpustnost vodíku v oceli je podstatně vyšší v tekuté fázi než 

v pevném stavu. 

 

Obr. 5.1 Teplotní závislost rozpustnosti vodíku v železe [65] 

 

Pronikání vodíku do oceli z plynného prostředí bývá výrazně ovlivněno jak stavem 

povrchu oceli, tak složením plynného prostředí a přítomností dalších příměsí, resp. nečistot. 

Příměsi v plynném prostředí mohou ovlivnit hustotu míst, která jsou k dispozici pro adsorpci 
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vodíku nebo mohou různým způsobem modifikovat vazebnou energii atomů vodíku 

adsorbovaných na povrchu oceli.  

5.3.2 Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí 

Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí je podstatně častější mechanismus. 

Pojem kapalné prostředí není zcela přesný, jelikož se může jednat i o plynná prostředí s 

určitým podílem vlhkosti. Uplatňují se zde procesy elektrochemické koroze.  

V první fázi dochází k redukci vodíku a jeho adsorpci na povrchu oceli. Reakci je možné 

zapsat dvěma způsoby (rov. 5-6, 5-7): 

H3O
+
 + Fe + e

-
  FeHads + H2O v kyselém prostředí, (5-6) 

H2O + Fe + e
-
  FeHads + OH

-
 v zásaditém prostředí, (5-7) 

Následuje chemická nebo elektrochemická rekombinace vodíku (rov. 5-8 až 5-10), kdy 

vznikají molekuly vodíku, které kvůli své velikosti nemohou proniknout do materiálu.  

 chemická desorpce 

FeHads + FeHads  H2 + 2Fe, (5-8) 

 elektrochemická desorpce 

FeHads + H3O
+
 + e

-
  H2 + H2O + Fe, v kyselém prostředí, (5-9) 

FeHads + H2O + e
-
  H2 + OH

-
 + Fe, v zásaditém prostředí. (5-10) 

U většiny atomů vodíku, které jsou adsorbovány na povrchu materiálu, se předpokládá 

uplatnění rekombinačních reakcí. Jen malý podíl atomů vodíku adsorbovaných na povrchu 

proniká do materiálu. V případě oceli (železa) lze tuto reakci opět vyjádřit pomocí rovnice  

5-3. 

Při pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí bude průběh reakcí záviset na celé 

řadě faktorů. Mezi tyto faktory řadíme např. pH elektrolytu, obsah rozpuštěného kyslíku, 

čistoty, atd. Nečistoty v prostředí hrají důležitou roli. Existuje mnoho anorganických látek, 

které zpomalují reakce rekombinace vodíku a zvyšují přepětí vodíku a důsledkem je vyšší 

míra pronikání vodíku do oceli. Tyto látky jsou např. H2S, KSCN, As2O3, KCN. Látky tohoto 

typu se nazývají vodíkové „jedy“ [52].  
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5.4 Vodíkové pasti 

Vodík nebývá v ocelích téměř nikdy rovnoměrně rozložen, tzn. nelze očekávat shodnou 

nebo jen málo rozdílnou koncentraci vodíku v různých místech materiálu. Většinou existují 

v koncentraci vodíku v oceli i řádové rozdíly v různých místech. Místa s lokálně zvýšenou 

koncentrací vodíku jsou nazývána vodíkovými pastmi a jsou předmětem častého studia, 

protože se v nich může snadněji projevit vodíková křehkost. Vodíkové pasti lze definovat ze 

dvou různých hledisek, a to z termodynamického a kinetického. Z termodynamického 

hlediska můžeme považovat za past pro vodík taková místa ve struktuře materiálu, ve kterých 

dochází ke snížení chemického potenciálu vodíku. Z kinetického hlediska jsou pastmi pro 

vodík taková místa, u nichž pravděpodobnost přeskoku atomu z intersticiální polohy do pasti 

je vyšší než pravděpodobnost přeskoku v opačném směru. K těmto místům podle „energie 

uchycení“ v pastech patří: 

 některé rozpuštěné atomy, 

 volné povrchy a místa mezi prvními několika atomovými rovinami pod povrchem, 

 mono-vakance a shluky vakancí, které jsou přítomny v koncentraci přesahující 

hodnoty termodynamické rovnováhy (vodík snižuje energii tvorby vakancí), 

 dislokační jádra a napěťová pole dislokací, 

 hranice zrn (včetně původních austenitických hranic zrn v martenzitické oceli), 

 rozhraní precipitát/matrice a napěťová pole kolem precipitátů, 

 rozhraní vměstek/matrice,  

 dutiny a vnitřní trhliny [52, 61]. 

Potencionální místa pro výskyt vodíku jsou schematicky znázorněna na  obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Schematické znázornění míst a pastí pro vodík v materiálech a) v atomovém měřítku, b) v 

mikroskopickém měřítku [47, 61] 

 

Při intersticiální difúzi vodíku je nutné uvažovat elektrickou interakci mezi vodíkem a 

"iontovým skeletem" kovu v uzlových bodech mřížky. Na základě toho lze protonům vodíku 

při jejich difúzi z jedné intersticiální polohy do druhé přisoudit periodický průběh potenciálu 

(energie). Příslušný potenciálový rozdíl EN [J·mol
-1

] udává aktivační energii difúze vodíku 

dokonalou mřížkou. Jednorozměrný případ je schematicky znázorněn na obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3 Průběh potenciálu (energie) vodíku při pohybu dokonalou mřížkou (body A představují jednotlivé 

intersticiální polohy) [52] 

 

Pressouyre [66] rozdělil vodíkové pasti dle jejich charakteru. Jeho rozdělení vychází 

z toho, zda k poklesu potenciálu vodíku dochází pozvolna (přitažlivá past) nebo náhle 

(fyzikální past). Kombinací obou případů pak vzniká smíšená past. Jako příklad přitažlivé 

pasti uvádí Pressouyre např. pole napětí, kdy změna většinou není náhlá, jako příklad pasti 

fyzikální pak např. rozhraní částice sekundárních fází - matrice nebo hranice zrn. Tato situace 
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je schematicky objasněna na obr. 5.4. Hlavní rozdíl mezi pastí přitažlivou a fyzikální je v tom, 

jak je pro vodík snadné past opustit. Zatímco přeskok vodíku z pasti přitažlivé do intersticiální 

polohy v mřížce je možný s dodáním poměrně malé energie, přeskok z pasti fyzikální je 

energeticky náročnější a vyžaduje dodání vyšší energie, např. zvýšením teploty. 

 

Obr. 5.4 Schematické znázornění pastí podle Pressouyra, ET označuje energii pasti [J.mol
-1

] [66] 

 

Důležitým faktorem z hlediska klasifikace pastí je jejich reverzibilita. Reverzibilní 

(vratné) pasti jsou takové, které vodík může opustit, tzn. přeskočit zpět do intersticiální 

polohy v mřížce, bez dodání většího množství energie. Vratná past pak umožňuje nejen 

přechod vodíku z mřížky do pasti, ale i přechod opačný, který je však méně pravděpodobný. 

Pasti ireverzibilní (nevratné) jsou charakteristické vysokou hodnotou vazebné energie pro 

vodík. V tomto případě koncentrace vodíku v pasti nezávisí na koncentraci vodíku v mřížce, a 

je-li obsah vodíku v mřížce dostatečný, je nevratná past nasycená. Jaký charakter pastí bude 

převažovat, závisí na způsobu transportu vodíku v mřížce (přeskoky mezi intersticiálními 

polohami, transport dislokacemi) a na výchozím stavu materiálu [52]. 

Vodíkové pasti jsou v ocelích velice podstatným jevem. Kupříkladu u TRIP ocelí se 

kvůli vyššímu obsahu zbytkového austenitu, který vytváří pasti, v nichž je možná silná vazba 

vodíku, obecně předpokládá vyšší odolnost těchto ocelí vůči vodíkové křehkosti.  

Mezi hlavní důsledky existence vodíkových pastí patří: 
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 zdánlivé zvýšení rozpustnosti vodíku ve většině materiálů, 

 zdánlivé snížení koeficientu difúze vodíku, 

 změna kinetiky pronikání vodíku do materiálu (nelze použít klasické zákony difúze), 

 zvýšení lokální koncentrace v určitých místech materiálu [67]. 

5.5 Teorie vodíkové křehkosti  

Chování vodíku v ocelích je popisováno celou řadou teorií, které sahají až do první 

poloviny 20. století. Nejstarší teorií byla teorie vnitřního pnutí prezentována ve čtyřicátých 

letech minulého století Zapffem [68]. Následovaly další teorie – teorie povrchově aktivních 

účinků vodíku, dekohezní teorie, teorie kritické koncentrace vodíku [69, 70, 71]. V 

současnosti jsou všechny tyto výše zmíněné teorie označovány souhrnně jako „vodíkem 

zvýšená dekoheze“ (Hydrogen Enhanced Decohesion – HEDE). Druhou teorií je 

„vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita“ (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity – 

HELP). Někteří autoři citují rovněž teorii s názvem „adsorpcí indukovaná emise dislokací“ 

(Adsorption-Induced Dislocation Emission – AIDE), která využívá kombinace teorie 

HELP a povrchově aktivních účinků vodíku.  

V řadě případů porušení materiálů vodíkovou křehkostí se uplatňuje různá kombinace 

mechanizmů uvedených výše (obr. 5.5), např. nukleace dislokací na čele trhliny proběhne 

mechanizmem AIDE a jejich následný snadný pohyb a růst trhliny nastává lokalizovaným 

procesem spojování mikrodutin (HELP). Dekoheze v důsledku působení vodíku na rozhraní 

částice-matrice je pak způsobena mechanizmem HEDE.  

 

Obr. 5.5 Schematické znázornění spolupůsobení mechanizmů vodíkové křehkosti AIDE, HELP a HEDE [72]  
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5.5.1. Vodíkem zvýšená dekoheze – HEDE  

Teorie, že vodík snižuje kohezi napříč kubickými štěpnými rovinami (a hranicemi zrn), 

byla poprvé představena Pfeilem [73]. V roce 1959 předložil Troiano [74] návrh, že oslabení 

meziatomárních vazeb (v železe) nastalo v důsledku darování vodíkového elektronu z 1s do 

nezaplněné 3d sféry atomů železa. Teorie uvádí, že jak nabití, transfer a oslabení 

meziatomárních vazeb, tak i oddělení atomů v důsledku tahového napětí nastává přednostně 

skluzem, což bylo následně kvantitativně potvrzeno Orianim [75] a dalšími [76, 77, 78, 79]. 

Dekoheze je obvykle předvídatelná, jako následné jednoduché oddělení atomů, jestliže je 

dosaženo kritické hodnoty rozevření trhliny (přibližně polovina meziatomárního prostoru).  

S dekohezí mohou být spojovány některé dislokační aktivity, které mohou lokálně 

zvyšovat napětí v místech dekoheze a způsobit, že atomárně ostré čelo trhliny není z důvodu 

adsorbovaného vodíku kontinuálně otupené. Vysoká koncentrace vodíku a z ní vyplývající 

dekoheze může nastat v různých polohách (obr. 5.6), zejména:  

 V atomárně ostrém čele trhliny v důsledku působení vodíku,  

 Několik desítek nanometrů před čelem trhliny, v místech maximálního tahového 

napětí,  

 V oblastech působení maximálních hydrostatických napětí,  

 Na rozhraní částice-matrice před čelem trhliny.  

K dekohezi na hranicích zrn nebo před čelem trhliny může dojít z důvodu uchycení 

vodíku ve specifických místech a může být výsledkem oslabení vazby mezi vodíkem a 

segregujícími nekovovými nečistotami. Difúze vodíku do shora uvedených míst je 

vyžadována pro IHE i HEE.  



VODÍKOVÁ KŘEHKOST OCELÍ 

- 57 - 

 

Obr. 5.6 Schematické znázornění mechanizmu HEDE – oslabení meziatomárních vazeb a oddělení atomů 

působením tahových napětí v důsledku působení (i) vodíku v mřížce (ii) adsorbovaného vodíku a (iii) vodíku na 

rozhraní částice-matrice [72]  

 

Přímé experimentální důkazy podporující teorii HEDE je obtížné získat vzhledem k 

tomu, že v současnosti není dostupná technika pro přímé pozorování dějů na čele trhliny v 

objemu materiálu v atomárním měřítku.  

Nevýrazný lomový povrch pozorovaný pomocí SEM při vysokých zvětšeních je často 

brán jako důkaz, že nastala dekoheze materiálu [76]. Je však diskutabilní, zda SEM dokáže 

dostatečným způsobem rozlišit malé, mělké jamky vylučující, že k růstu trhliny může dojít 

velmi lokalizovanou plastickou deformací. Pozorování tenkých fólií pomocí TEM nicméně 

ukázalo, že atomárně křehké interkrystalické poškození může nastat v materiálu se 

segregujícími nečistotami na hranicích zrn [80].  

5.5.2. Vodíkem zvýšená lokalizovaná plasticita – HELP  

V roce 1972 předložil Beachem [81] teorii, že k praskání za přispění vodíku dochází v 

důsledku rozpuštěného vodíku v matrici kovu, protože usnadňuje pohyb dislokací. Tato 

myšlenka byla později propagována Birnbaumem, Sofronisem, Robertsonem, a dalšími [82, 

83, 84, 85]. Bylo konstatováno, že v důsledku působení hydrostatického napětí a 

rozpuštěného vodíku na čele trhliny je blízko čela trhliny lokalizována deformace. Rovněž 



VODÍKOVÁ KŘEHKOST OCELÍ 

- 58 - 

bylo dokázáno, že podkritický růst trhliny nastává lokalizovaným procesem spojování 

mikrodutin, což je rozdíl oproti inertním prostředím, viz obr. 5.7.  

Uplatnění mechanizmu HELP je závislé na difúzi vodíku do lokálních oblastí na čele 

trhliny. Šíření trhliny je buď transkrystalické nebo interkrystalické podle toho, zda lokální 

vysoká koncentrace vodíku byla přítomna uvnitř zrna nebo na hranici zrn.  

Výše uvedená hypotéza by však mohla být vysvětlena rovněž mechanizmem AIDE nebo 

kombinací AIDE a HELP, jak uvádí ve svých studiích Lynch [72].  

Fraktografická pozorování ukazující menší, mělčí důlky na lomové ploše po HAC, než po 

rychlém lomu na vzduchu, jsou často brány jako důkaz HELP, na což poukazoval Beachem 

jak již bylo uvedeno, částečně na základě fraktografických pozorování.  

 

 

Obr. 5.7 Schematický diagram znázorňující poškození materiálu mechanizmem HELP a v inertních prostředích 

[86] 

 

Teorie, že rozpuštěný vodík usnadňuje aktivitu dislokací je podporována řadou 

experimentů a výpočtů.  

Atomistické výpočty ukazují, že vodík snižuje energii jádra dislokací, čímž rovněž 

dochází ke snížení Pierls-Nabbarova napětí potřebného pro pohyb dislokací (v hliníku o více 

než jeden řád [87]).  

Při pozorování tenkých fólií pomocí TEM „in situ“ byla okolo tenkých fólií instalována 

cela s plynným vodíkem a následně byly fólie vystaveny působení napěťového pole [88]. 

Vodík vlivem působení elektronového paprsku rychle disocioval a difundoval do vzorků. 

Nehybné dislokace se začaly pohybovat a u těch, které byly v pohybu, se zvýšila rychlost 10 
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až 100 krát a rovněž se zvyšovala rychlost tvorby dislokací nových. Tato skutečnost byla 

pozorována u široké škály materiálů, a to u hranových, šroubových a smíšených dislokací, 

které byly zcela ve fóliích nebo protínaly povrch.  

Během tahové zkoušky u vodíkovaných zkušebních těles (nebo u zkušebních těles 

testovaných při velmi nízkých rychlostech deformace ve vodíkovém plynu) byly ve srovnání 

se zkušebními tělesy bez vodíku testovanými na vzduchu občas pozorovány nížší hodnoty 

napětí pro stejné hodnoty deformace. Vliv vodíku na napěťově-deformační křivky však závisí 

na materiálu, jeho čistotě, rychlosti deformace, teplotě a dalších proměnných. Stupeň 

změkčení, pokud nastane, je obvykle poměrně malý, např. cca 10 % u vodíkovaného hliníku a 

niklu, ale někdy větší, např. ve vodíkovaném monokrystalu železa při nízkých teplotách a 

nízkých rychlostech deformace [89, 82-85, 90].  

Zvyšování a snižování hustoty a výšky skluzových stupňů v řadě skluzových systémů 

(vyvolaných tahovými a indentačními zkouškami) bylo zjištěno pro vodíkovaná zkušební 

tělesa ve srovnání s nevodíkovanými zkušebními tělesy. Přesné chování závisí na materiálu, 

obsahu vodíku, mikrostruktuře, stupni deformace a dalších proměnných [82, 83, 90, 91, 92]. 

Schopnost přizpůsobovat vyšší smykové deformace ve skluzových pásech (vzhledem k 

HELP) může mít za následek snížení aktivních skluzových systémů a za některých okolností 

hrubší skluzové stupně. Přednostní aktivita hranových dislokací nad šroubovými (vzhledem k 

HELP) může vést k omezení příčného skluzu a lokalizované deformaci vedoucí k hrubším 

skluzovým pásům. 

5.5.3. Adsorpcí indukovaná emise dislokací – AIDE  

Teorii lokálně zvýšené plasticity v kombinaci s povrchově aktivními účinky vodíku 

představil v roce 1976 Lynch a v následujících letech tuto teorii dále rozvíjel [72, 93, 94]. 

Teorie vodíkové křehkosti založena na adsorbovaném vodíku byla předložena již dříve např. 

Petchem v roce 1956 [95], ale byla prezentována spíše z termodynamického hlediska, než 

mechanického, resp. strukturního. Na základě autoemisní iontové mikroskopie předložil v 

roce 1975 Clum [96] jako první teorii, že adsorpce vodíku může usnadnit nukleaci dislokací 

na povrchu. Nicméně neukázal, jak by takový proces mohl vést ke zkřehnutí.  

Lynch uvádí, že k praskání dochází z důvodu adsorpce vodíku na čele trhliny, čímž je 

usnadněn pohyb dislokací a koalescence trhliny s dutinami, které se tvoří před jejím čelem. 

Nukleace a růst dutin probíhá na částicích sekundárních fází nebo např. při protínání dislokací 

v plastické zóně před čelem trhliny. Snížení povrchové energie v důsledku adsorpce vodíku 
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na čele trhliny však autor nepředpokládá. K praskání za současného působení vodíku dochází 

rovněž při vysokých rychlostech šíření trhlin, kdy není dostatek času pro difúzi vodíku před 

čelo trhliny. Schematické znázornění mechanizmu AIDE je na obr. 5.8.  

Lokalizovaný skluz indukovaný adsorpcí vodíku probíhá ve třech hlavních etapách, jak 

uvádí Lynch. V první etapě dochází k oslabení meziatomárních vazebných sil a usnadnění 

smykového pohybu atomů na čelech trhlin, v důsledku adsorbovaných atomů vodíku na 

povrchu a těsně pod povrchem. Ve druhé etapě dochází k nukleaci a pohybu dislokací ve 

dvou skluzových rovinách, což má za následek přírůstek délky trhliny. V poslední etapě se 

těsně před čelem trhliny tvoří skluzovým mechanizmem mělké dutiny a během růstu trhliny 

dochází k její koalescenci s těmito dutinami. Na rozdíl od klasických tvárných lomů je zde 

menší otupení na čele trhliny a dutiny se tvoří jen těsně před čelem trhliny. Důlky na lomové 

ploše jsou proto jen mělké.  

Pro IHE je difúze vodíku dovnitř trhliny a adsorpce na vnitřním čele trhliny nebo 

dutinách nezbytná pro AIDE, zatímco pro HEE difúze nezbytná není – je vyžadována 

disociace molekul vodíku a adsorpce na vnějších čelech trhlin. K difúzi vodíku do dutin před 

trhlinami však může dojít během HEE, což vede k AIDE na čelech dutin stejně tak dobře, 

jako na vnějším čele trhliny. Transport dislokací, stejně jako difúze mřížkou souvisí s řadou 

okolností. Pokud čela vnitřních trhlin proráží skrz na vnější povrch materiálu (u IHE), 

adsorpce vodíku by byla zpomalena přednostní adsorpcí kyslíku (ze vzdušných prostředí).  

Porozumět, proč usnadnění pohybu (emise) dislokací z čela trhliny vede ke zkřehnutí 

materiálu, je předmětem dalších studií.  

Je důležité uvážit, jak dochází k růstu trhlin v inertních prostředích (v těch, která nevedou 

ke zkřehnutí) u tvárných materiálů. Růst tvárné trhliny zdánlivě nastává přednostně pohybem 

dislokací nukleujících ze zdrojů v plastické zóně před trhlinami. Pohyb dislokací z čela trhliny 

je pravděpodobně obtížný v inertních prostředích nebo na vzduchu, protože meziatomární 

vazby na čele trhliny jsou opravdu silné nebo protože vazby jsou utvořeny nejprve mezi 

kyslíkem a pak mezi vazbami substrátu. Dislokace vycházející ze zdrojů v blízkosti čela trhlin 

je protínají a způsobují pouze otupení nebo přispívají k deformaci před trhlinami. Velké 

deformace před trhlinami jsou proto potřebné pro vyvolání růstu trhliny koalescencí 

mikrodutin. Na lomových površích jsou pak pozorovatelné hluboké důlky s malými důlky. 

Uvnitř větších důlků vznikají malé důlky, protože koalescence velkých dutin (nukleovaných 
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na velkých částicích) vyžaduje nukleaci a růst malých dutin (nukleovaných na menších 

částicích nebo na jiných místech při větších deformacích) mezi velkými důlky (obr. 5.9)  

Trhlina vzniklá v důsledku působení AIDE mechanizmu může být intergranulární nebo 

transgranulární v závislosti na tom, kde k pohybu dislokací a tvorbě dutin dochází snadněji. U 

transgranulárního praskání dochází z důvodu minimalizace napětí z předchozích pohybujících 

se dislokací k alternativnímu skluzu v rovinách na obou stranách trhliny. 

 

Obr. 5.8 Schematické znázornění mechanizmu AIDE – růst trhliny alternativním skluzem na čele trhliny, 

usnadněná koalescence trhlin a dutin v plastické zóně pod trhlinami [93]  

 

 

Obr. 5.9 Schematické znázornění růstu tvárné trhliny související s koalescencí trhlin s dutinami v důsledku 

pohybu dislokací nukleujících v blízkosti čela trhliny [93] 
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5.6 Působení vodíku v TRIP ocelích 

Názory na vodíkové zkřehnutí TRIP ocelí se liší. Předpokládá se, že pokud se v ocelích 

TRIP vyskytuje pouze ferit (α), bainit (αB) a zbytkový austenit (ZA), měly by tyto oceli být 

poměrně odolné vůči vodíkové křehkosti, ale při výskytu deformačně indukovaného 

martenzitu lze očekávat nepříznivý účinek vodíku.  

Ryu et al. [97] zkoumali uchycování vodíku v různých místech struktury u ocelí TRIP 

pomocí tepelné desorpční spektroskopie (TDS – Thermal Desorption Spectroscopy) a 

výsledky byly modelovány pomocí teorie difúze. V rámci experimentu byly posuzovány dvě 

jakosti TRIP oceli typu C-Mn-Si-Al s nižším (1,1 hm. % Al) a vyšším obsahem hliníku (3,1 

hm. %), resp. 26 a 30 obj. % zbytkového austenitu. Při TDS je vzorek zahříván konstantní 

rychlostí ohřevu. Při vyšších teplotách se atomy vodíku, které jsou silněji uchyceny pastmi, 

uvolňují, takže výsledné spektrum může být interpretováno tak, aby odhalilo informace o 

místech uchycení vodíku ve struktuře. V rámci své studie autor demonstroval, že tyto jevy 

mohou být začleněny do matematického modelu, který umožňuje předpovědět desorpci 

vodíku kvantitativně jako funkci například rychlosti ohřevu, fázových podílů a fázové 

transformace. 

Autoři [97] prokázali, že austenit slouží stále jako vratná vodíková past, která je však 

silnější než hranice zrn nebo dislokace ve feritu. Austenit během deformace transformuje na 

martenzit, čímž přenáší vodík do méně účinných pastí a to vede ke snadnější difúzi vodíku. 

To by mělo vést ke snížení tažnosti v ocelích TRIP v porovnání s těmi, které nevykazují 

plastickou deformaci. Tahové zkoušky na předem navodíkovaných vzorcích byly provedeny 

při rychlosti zatěžování 10
-5

 s
-1

.
 
Přenos vodíku byl prokázán také provedením tahových 

zkoušek za použití vyšší rychlosti deformace 10
-2

 s
-1

 proto, aby se minimalizovala ztráta 

vodíku během zkoušení. V tomto případě se tažnost zvyšovala kvůli konkurenci mezi 

mobilitou vodíku a plastickou deformací. Na obr. 5.10a,b lze pozorovat, že u vzorků 

zatěžovaných vyšší rychlostí deformace se snížila tažnost na 5 % u varianty s nízkým 

obsahem hliníku a na 20 % u varianty s vysokým obsahem hliníku.  

Z výsledků TDS na obr. 5.10c,d je zřejmé, že deformačně indukovaný rozpad austenitu 

vede k umístění vodíku do oblastí, kde má větší difuzivitu. Mechanická degradace oceli je 

vlivem vodíku výraznější v oceli TRIP obsahující austenit, který je relativně méně stabilní 

vůči martenzitické transformaci během deformace. Autoři to vysvětlili tím, že fázová 

transformace způsobuje snížení vazebné energii pastí, čímž se zvýší zdánlivá mobilita vodíku. 
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Obr. 5.10 Křivky napětí a deformace (a) L-Al a (b) H-Al TRIP oceli zkoušené při různých deformačních 

rychlostech. Tepelné desorpční profily (c) TRIP ocelí L-Al a (d) H-Al. Předvodíkované a poté deformované 

vzorky jsou porovnávány s deformovanými a potom navodíkovanými vzorky [97] 

 

Escobar et al [98] se rovněž zabýval tepelnou desorpční spektroskopií (TDS – Thermal 

Desorption Spectroscopy). Autoři provedli analýzu tepelné desorpce vodíku na vysoce pevné 

oceli TRIP 700 v deformovaných i nedeformovaných stavech. Vzhledem k tomu, že 

rozpustnost vodíku ve zbytkovém austenitu je podstatně vyšší než ve feritu nebo martenzitu, 

předpokládali, že by tento jev měl být jasně vidět v TDS spektru. TDS spektrum oceli TRIP 

bylo tvořeno z jednoho píku se značně stoupající intenzitou při teplotě cca 90 °C, který se 

zvyšoval se zvyšující se deformací, a druhého malého píku při teplotě cca 500 °C, který se 

zvyšoval méně u různých stupňů deformace za studena, což je znázorněno na obr. 5.11. 

Vysoký teplotní pík by mohl být spojován s přítomností zbytkového austenitu v oceli TRIP. 

Avšak pokud by byl tento pík korelován s přítomností vodíku ve zbytkovém austenitu, jeho 

výška by se měla snižovat s rostoucí deformací za studena, protože podíl zbytkového 

austenitu klesá s deformací. Zřetelně se zde ale objevuje opačný trend. Proto lze předpokládat, 

že tento pík nelze přičítat uvolňování vodíku ze zbytkového austenitu. Pík s nízkou intenzitou 

byl spojen s mikrostrukturními charakteristikami, které byly relativně nedotčeny deformací za 

studena. Na druhé straně porovnání s čistým železem a měřením difuzivity vedlo k 
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předpokladu, že vysoký pík při nízké teplotě může korelovat s tvorbou martenzitu a 

krystalovými defekty vzniklými deformačně indukovanou transformací v oceli TRIP. 

 

Obr. 5.11 Vliv deformace za studena na TDS spektrum oceli TRIP. Rychlost ohřevu 6,66 Cmin
-1

 [98] 

 

Ly et al. [99] studovali řadu ocelí AHSS, mezi nimiž byly i oceli DP, CP, IF a TRIP. 

Autoři se pokoušeli vyvolat vodíkovou křehkost těchto ocelí záměrně pomocí 

elektrolytického vodíkování zkušebních tyčí pro tahovou zkoušku. Jejich výsledky ukázaly, 

že ze všech ocelí AHSS měly nejvyšší náchylnost k vodíkové křehkosti právě oceli TRIP, 

druhé v pořadí byly oceli DP. Byl měřen i obsah difúzního vodíku, který oceli při 

elektrolytickém vodíkování absorbovaly, a to přímou metodou odvodíkování ve vysokém 

vakuu při teplotě 600°C. Obsah vodíku byl pro stejné podmínky elektrolytického vodíkování 

v oceli TRIP nejvyšší a dosahoval hodnot až 35 hm. ppm. To jsou hodnoty v ocelích 

s převažující bcc mřížkou neobvykle vysoké a autoři je přisuzovali přítomnosti zbytkového 

austenitu v rozmezí 10-15 %, a to s ohledem na poměrně vysokou rozpustnost vodíku v 

austenitu.  

Také v dalších pracích bylo potvrzeno, že v ocelích TRIP lze minimálně v laboratorních 

podmínkách vyvolat významné vodíkové zkřehnutí [100, 101]. 

Významnou práci představili v roce 2012 Kim et al. [2]. Tito autoři upravili metodu 

elektrochemické permeace vodíku, která byla vyvinuta Devanathanem a Stachurskim tak, že 

přidali zařízení pro mechanické zatěžování, aby byl vzorek během zkoušky podroben 
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současně vodíkování a mechanickému namáhání. Zkušební materiály použité v této studii 

byly vzorky TRIP oceli obsahující 0,07 hm. % C, 5 hm. % Mn, 0,5 hm. % Si a 2 hm. % Al a 

feritická ocel s nízkým obsahem uhlíku jako referenční materiál. Nejednalo se tedy o TRIP 

ocel s tím chemickým složením, s jakým se v současnosti používá v automobilovém 

průmyslu. 

Metoda zahrnovala elastické zatížení vzorků a další zatížení do oblasti plastické 

deformace. Rychlost deformace byla 3,5·10
-4

 s
-1

. Jakmile výstupní proudová hustota vodíku 

začínala během plastické deformace klesat, aplikované napětí bylo udržováno na konstantní 

úrovni v plastické oblasti. Roztok pro vodíkování oceli byl vodný roztok 3% NaCl a 0,3% 

NH4SCN. Katodická proudová hustota ve vzorku při vodíkování byla 3 mA·cm
-2

. 

Na obr. 5.12 jsou vyobrazeny křivky permeace vodíku tří testovaných ocelí, feritická ocel 

obsahující 0,03 hm. % C, ocel TRIP bez deformace a předem deformovaná (107 % meze 

kluzu) TRIP ocel. Bylo zjištěno, že TRIP ocel vykazuje nižší difuzivitu, než je tomu v případě 

oceli s feritickou mikrostrukturou. Dále autoři zjistili, že když podíl zbytkového austenitu 

klesá, difúzní koeficient vodíku se zvyšuje a doba k dosažení ustáleného stavu (konstantní 

proudová hustota i∞) se zkracuje. Toto úzce souvisí s přítomností zbytkového austenitu 

v oceli, protože difúzní koeficient vodíku v austenitu je mnohem nižší než u feritu nebo 

martenzitu. Kromě toho je výstupní proudová hustota permeace vodíku (i∞) ustáleném stavu u 

TRIP oceli mnohem nižší, než je pro u feritické oceli. To je připisováno skutečnosti, že 

vodíkovým atomům uvězněným v γ-matrici trvá velmi dlouho difundovat ven z γ-fáze při 

pokojové teplotě, protože pro uvolnění vodíkových atomů z austenitické matrice je zapotřebí 

relativně vysoká aktivační energie (55 kJ·mol
-1

). Ačkoli celkový podíl zbytkového austenitu 

v TRIP oceli je pouze 13 %, jeho přítomnost má významný vliv na snížení proudové hustoty 

permeace vodíku. To je způsobeno vysokou rozpustností vodíkových atomů v austenitu. 

S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že plasticky deformovaná TRIP ocel vykazuje o něco 

vyšší proudovou hustotu vodíku než nedeformovaná TRIP ocel, protože podíl zbytkového 

austenitu při fázové transformaci na martenzit klesá z 13 % na 8,8 %. 
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Obr. 5.12 Permeační křivky testovaných ocelí (feritická ocel, TRIP ocel bez deformace a předdeformovaná TRIP 

ocel) [2] 

 

Permeace vodíku v TRIP oceli při zatížení do oblasti plastické deformace (obr. 5.13) se 

řídí třemi faktory. Prvním z nich je počáteční pokles proudové hustoty po překročení meze 

kluzu dané oceli, proudová hustota výrazně klesá v důsledku zachycování atomů vodíku na 

nově vytvořených dislokacích. Druhým faktorem je zvýšení proudové hustoty vodíku díky 

transportu vodíku při pohybu dislokací a třetím faktorem je další zvýšení proudové hustoty v 

důsledku zvýšení podílu mobilních vodíkových atomů, které se skládají z atomů uvolněných z 

γ-fáze a z atomů difundujících od vstupní strany. To naznačuje, že nárůst mobility 

vodíkových atomů a snížení lomové houževnatosti při plastické deformaci vede k tomu, že 

ocel je náchylnější k vodíkovému zkřehnutí a ke zbrzděnému lomu. 

Obr. 5.14 znázorňuje mikrostrukturu dané TRIP oceli, která byla zkoumána pomocí 

optického mikroskopu (LM), řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) a pomocí 

difrakce zpětně odražených elektronů (ESBD). Mikrostruktura je tvořena δ-feritem, feritem, 

martenzitem a zbytkovým austenitem. Podíl austenitické fáze, která byla zkoumána pomocí 

ESBD, je kolem 12 %, což se shoduje s výsledkem získaným z RTG analýzy a to je 

znázorněno na obr. 5.15. Je zřejmé, že podíl austenitu klesá s aplikovaným zatížením 

v plastické oblasti díky fázové přeměně zbytkového austenitu na martenzit [2].  
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Obr. 5.13 Změny permeačních křivek v rozsahu elastické a plastické deformace testovaných ocelí, feritická ocel 

a TRIP ocel [2] 

 

 

Obr. 5.14 Mikrostruktura testované TRIP oceli pozorována a) LM a FE-SEM, b) EBSD [2] 
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Obr. 5.15 RTG difrakce TRIP oceli měřená po různých stupních deformace [2] 

 

Údaje o odolnosti ocelí TRIP, resp. i dalších ocelí typu AHSS, vůči vodíkové křehkosti 

nejsou rozsáhlé, výsledky bývají kontroverzní, a je to tedy oblast, která stojí za hlubší 

probádání a další studium.  
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6. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem předložené disertační práce je stanovit difúzní charakteristiky vodíku 

metodou elektrochemické permeace ve vybraných moderních konstrukčních ocelích, patřících 

do skupiny AHSS používaných v automobilovém průmyslu, a to přesněji u tří variant oceli 

TRIP. Publikovaných údajů z této oblasti je doposud velmi málo, a to i v mezinárodním 

měřítku. Dalšími cíli, které však úzce souvisejí s hlavním cílem, jsou pak řešení 

experimentálních problémů elektrochemické permeace vodíku v těchto ocelích, resp. hledání 

experimentální metodiky, která by v co nejvyšší možné míře eliminovala vliv uchycování 

vodíku v pastech na hodnoty difúzních charakteristik vodíku, dále hledání souvislostí mezi 

difúzními charakteristikami vodíku a odolností, resp. náchylností těchto ocelí k vodíkové 

křehkosti apod., a to ve spojitosti se strukturními charakteristikami, resp. mechanickými 

vlastnostmi studovaných ocelí. V rámci disertační práce budou studovány tři varianty ocelí 

TRIP o rozdílném chemickém složení, a to oceli TRIP 800 na bázi C-Mn-Si, dále na bázi C-

Mn-Si-Al a také varianta typu C-Mn-Si-P. Oceli budou studovány ve třech rozdílných 

stavech, a to ve stavu bez deformace za studena, a dále ve stavech po 5 % tahové deformaci a 

10% tahové deformaci za studena. Potřeba rozlišení různých stavů vyplývá z faktu, že oceli 

TRIP jsou při konstrukci karoserie automobilů používány na konstrukční prvky, které jsou 

většinou finálně zpracovány tvářením za studena s nerovnoměrným rozložením deformace, 

kdy část konstrukčních prvků je v zásadě bez významnější deformace, zatímco jiné části 

mohou být za studena deformovány poměrně významně. To tedy znamená rozdílné strukturní 

charakteristiky, i rozdílnou úroveň mechanických vlastností v rámci jednoho konstrukčního 

prvku. V rámci disertační práce byla pro toto rozlišení zvolena definovaná deformace v tahu. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Pro experimentální část disertační práce byly použity tři laboratorně vyrobené tavby oceli 

TRIP 800 (TRIP 800 C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al a C-Mn-Si-P) ve třech stavech (stav bez 

deformace, po 5 % deformaci, po 10 % deformaci). 

7.1 Popis materiálu 

Jednotlivé díly karoserie automobilu vyrobené z ocelí TRIP jsou vystaveny nepříznivým 

vlivům prostředí, které mohou způsobit korozi těchto dílů, proto je důležitým krokem 

v technologii výroby i povrchová úprava dílů a velmi často jí bývá žárové zinkování. 

Žárovému zinkování předchází v rámci úpravy povrchu moření v kyselinách. Tento 

technologický krok může mít za následek pronikání atomů vodíku do oceli a následný rozvoj 

vodíkové křehkosti. Pro bezpečnou výrobu a zajištění velmi dobrých provozních vlastností 

dílů je tedy důležité znát odolnost TRIP ocelí vůči vodíkové křehkosti. Přitom je jednoznačně 

prokázáno, že odolnost ocelí TRIP vůči vodíkové křehkosti úzce souvisí s difúzními 

charakteristikami vodíku, což zdůvodňuje potřebu jejich studia. 

TRIP oceli jsou obvykle legovány 1,5 % manganu a 1,5 % křemíku, přičemž jak už bylo 

uvedeno v teoretické části disertační práce, oba tyto prvky mají významný vliv na vlastnosti 

předmětných ocelí. Zvýšený obsah křemíku však způsobuje problémy při povrchové úpravě, 

proto je experimentální část disertační práce zaměřena také na TRIP oceli, ve kterých byl 

křemík nahrazen jinými legujícími prvky, v našem případě hliníkem. Na rozdíl od čistě 

křemíkových TRIP ocelí se u ocelí se sníženým obsahem křemíku na povrchu netvoří oxidy, 

které zhoršují jejich galvanizaci, resp. se tyto oxidy tvoří v menší míře. Hliník má ale tendenci 

vytvářet v matrici nekovové vměstky, které mohou zhoršit mechanické vlastnosti oceli, resp. 

mohou zvýšit náchylnost oceli k vodíkové křehkosti. Dalším možným řešením pro zlepšení 

schopnosti galvanizace oceli je zvýšení obsahu fosforu. Ve většině případů se fosfor přidává 

k variantám oceli TRIP typu C-Mn-Si-Al, aby mj. částečně kompenzoval některé negativní 

účinky hliníku, jak bylo uvedeno v teoretické části. V našem případě však byla zvolena 

varianta C-Mn-Si-P, tedy varianta bez hliníku, a to proto, že hliník může zhoršit odolnost 

oceli vůči vodíkové křehkosti, a při současném legování oceli hliníkem i fosforem by bylo 

nemožné určit, jaký vliv má samotné legování fosforem na odolnost oceli vůči vodíkové 

křehkosti, resp. na difúzní charakteristiky vodíku. Přitom je obecně známo, že fosfor je 

z pohledu vodíkové křehkosti prvek jednoznačně škodlivý.  
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Chemické složení všech tří variant oceli TRIP 800 je uvedeno v Tab. 7.1. 

Studované oceli TRIP byly připraveny v laboratorních podmínkách s využitím laboratoří, 

resp. poloprovozu MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU, s.r.o. 

a laboratoří na Fakultě materiálově-technologické VŠB – TU Ostrava. Výchozí materiály byly 

připraveny jako laboratorní tavby s hmotnosti ingotu 150 kg. Ingot byl následně překován na 

bramy, z nichž byly poté válcováním za tepla vyrobeny plechy o tloušťce 3 mm. Tyto plechy 

se dále zpracovávaly válcováním za studena na tloušťku cca 1,5 mm. Takto upravené plechy 

byly podrobeny dvoustupňovému žíhání. Parametry tohoto žíhání se pro každou studovanou 

varianty oceli TRIP mírně odlišovaly.  

První varianta oceli TRIP 800, na bázi C-Mn-Si, byla označena jako T1. V první fázi 

jejího tepelného zpracování byly plechy žíhány v interkritické oblasti při teplotě 810 °C po 

dobu 6 minut (optimální teplota a doba výdrže byly stanoveny na základě experimentu se 

třemi rozdílnými teplotami a třemi dobami výdrže). Poté byly plechy rychle ochlazeny 

rychlostí ochlazování vyšší než 10 °Cs
-1

 proudem stlačeného vzduchu na teplotu izotermické 

bainitické přeměny 410 °C. Při této teplotě byly plechy žíhány po dobu 5 min  a nakonec byly 

ochlazeny na vzduchu. I v případě izotermické bainitické přeměny byly optimální teplota a 

doba výdrže stanoveny na základě experimentu, a to zejména s ohledem na finální 

mechanické vlastnosti, ale především s ohledem na obsah zbytkového austenitu. 

Druhá varianta oceli TRIP 800, na bázi C-Mn-Si-Al, byla označena jako T2. V této 

variantě oceli TRIP byl křemík částečně nahrazen hliníkem, přesněji cca 0,5 % křemíku bylo 

nahrazeno cca 0,5 % hliníku. Ve výrobní praxi je míra nahrazení obvykle vyšší, a jak bylo 

uvedeno v teoretické části, optimálně by mělo v TRIP oceli zůstat cca 0,5 % křemíku, tzn. 

obsah hliníku by mohl být až cca 1,0 %. V rámci studia vlivu vodíku na chování oceli TRIP 

byl však obsah hliníku na úrovni 1 % považován za příliš vysoký, protože existovalo riziko 

nadměrného obsahu nekovových vměstků na bázi hlinitanů. Proto byla zvolena varianta 

s nižším obsahem hliníku. Tepelné zpracování varianty T2 se lišilo v teplotě izotermické 

bainitické přeměny, která probíhala při 425 °C. I tato teplota byla určena na základě 

experimentu. 

Varianta oceli na bázi C-Mn-Si-P představovala tavbu oceli TRIP 800 s vyšším obsahem 

fosforu a byla označena jako T3. Varianta T3 byla rovněž laboratorně připravena a tepelně 

zpracována žíháním v interkritické oblasti při teplotě 810 °C s výdrží 4 minuty, následně 

ochlazena na teplotu izotermické bainitické přeměny 410 °C rychlostí ochlazování vyšší než 
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10 °C s
-1

 proudem stlačeného vzduchu. Po výdrži 4 minuty následné ochlazení proběhlo 

pozvolna na vzduchu. I zde byly optimální teploty a doby výdrží určeny na základě 

experimentů. 

Tab. 7.1 Chemické složení studovaných variant oceli TRIP 800 [hm. %] 

Varianta oceli C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Al 

T1 (C-Mn-Si) 0,20 1,48 1,48 0,014 0,004 0,17 0,15 0,010 0,06 0,060 

T2 (C-Mn-Si-Al) 0,21 1,57 1,05 0,013 0,005 0,16 0,15 0,006 0,07 0,540 

T3 (C-Mn-Si-P) 0,20 1,50 1,50 0,050 0,005 0,16 0,15 0,006 0,06 0,006 

 

7.2 Mikrostruktura TRIP oceli 

Hodnocení mikrostruktury studovaných variant ocelí TRIP bylo provedeno pomocí 

světelné mikroskopie (LM) zejména na mikroskopu OLYMPUS IX 70, dále pomocí 

řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) za použití mikroskopů JEOL JSM-6490LV a 

QUANTA FEG 450, vybavených EDX analyzátorem, a konečně také pomocí prozařovací 

elektronové mikroskopie za použití mikroskopu JEOL JEM 2100 (TEM), vybaveného 

energiově disperzním analyzátorem JAD – 24 (EDX). Identifikace fází a mikrostrukturních 

složek byla provedena za použití kombinace selekční elektronové difrakce a RTG spektrální 

mikroanalýzy. 

Metalografická příprava vzorků pro světelnou a řádkovací elektronovou mikroskopii byla 

provedena standardním způsobem. Vzorky byly broušeny za mokra na SiC brusných papírech 

od zrnitosti 400 – 1200, leštěny diamantovou suspenzí o zrnitosti 3 a 1 μm a následně leptány 

v Nitalu (4 % roztok kyseliny dusičné v etanolu). Při přípravě extrakčních replik byl použit 

5 % roztok HNO3 v alkoholu a repliky byly fixovány na niklové podložní síťce. TEM analýza 

byla provedena také pomocí tenkých fólií. Samonosné kovové fólie o průměru 3 mm byly 

připraveny kombinací řezání, broušení a finálního ztenčování fólií, které bylo provedeno 

dvěma metodami. Elektrolytické odlešťování u variant T1 a T2 bylo provedeno za použití 

metody „twin jet“ v přístroji Tenupol 5 v elektrolytu o složení 5 ml 70% kyseliny 

chlorovodíkové (HCl), 35 ml butanolu (C4H9OH) a 60 ml metanolu (CH3OH) při teplotě -

5 °C a napětí 20 V. V případě varianty T3 bylo finální ztenčování tenkých fólií provedeno za 

použití argonového iontového svazku v přístroji PIPS. 

Mikrostruktura všech studovaných variant TRIP ocelí byla tvořena především jemnými 

zrny feritu (ozn. ) a bainitu, resp. bainitického feritu (ozn. B). V mikrostruktuře TRIP ocelí 
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v některých místech se dala předpokládat přítomnost martenzitu (M), a to i ve stavu bez 

deformace, nebo přítomnost oblasti zbytkového austenitu (ZA), které však obvykle nelze 

pomocí LM spolehlivě identifikovat. Tato strukturní složka se často označuje jako M/A. 

Příklady mikrostruktur oceli TRIP 800 ve třech variantách pozorovaných za použití LM a 

SEM jsou uvedeny na obr. 7.1 až obr. 7.3. Fotodokumentace pořízená pomocí SEM (obr. 7.1b 

až 7.3b) umožňuje pozorovat mikrostrukturu při větším zvětšení a vyšším rozlišení ve 

srovnání s LM (obr. 7.1a až obr. 7.3b), avšak ani SEM neumožňuje získat zcela relevantní 

informace o výskytu martenzitu nebo zbytkového austenitu. Detailněji byla studována 

varianta T3 C-Mn-Si-P, na obr. 7.4 a obr. 7.5 je znázorněna mikrostruktura po 5% deformaci 

a 10% deformaci.  

 

 

Obr. 7.1 Mikrostruktura oceli TRIP 800, varianta T1 bez deformace (C-Mn-Si), (a) LM, (b) SEM. 

  

Obr. 7.2 Mikrostruktura oceli TRIP 800, varianta T2 bez deformace (C-Mn-Si-Al), (a) LM, (b) SEM. 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 
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Obr. 7.3 Mikrostruktura oceli TRIP 800, varianta T3 bez deformace (C-Mn-Si-P), (a) LM, (b) SEM. 

   

 

Obr. 7.4 Mikrostruktura oceli TRIP 800, varianta T3 po 5% deformaci (C-Mn-Si-P), (a) LM, (b) SEM. 

   

 

Obr. 7.5 Mikrostruktura oceli TRIP 800, varianta T3 po 10% deformaci (C-Mn-Si-P), (a) LM, (b) SEM. 

 

Fáze, resp. mikrostrukturní složky lze v ocelích TRIP nejspolehlivěji identifikovat pouze 

pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). Analýza substruktury byla provedena 

v první fázi u variant T1 (C-Mn-Si) a T2 (C-Mn-Si-Al) oceli TRIP 800 a v druhé fázi 

u varianty T3 (C-Mn-Si-P). Výsledky z variant ocelí T1 a T2 byly částečně publikovány 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 

α 

αB 

M/A 

α 

αB 

M/A 
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v [100] a [101]. V případě variant ocelí T1 a T2 byly vzorky pro TEM analýzu odebrány jak 

z hlav, tak z těl tahových zkušebních tyčí. Vzorky odebrané z těl tahových zkušebních tyčí 

odpovídaly oblasti homogenní plastické deformace, jejíž hodnota odpovídala přibližně 25 % 

smluvní deformace. Pro identifikaci fází ve zkoumaných vzorcích byla použita metoda 

selekční elektronové difrakce (SAED). 

Tenké fólie připravené z hlav tahových zkušebních tyčí ukázaly, že mikrostruktura 

studovaných ocelí se skládala z feritu (), bainitu (B) a zbytkového austenitu (ZA). 

V bainitickém feritu byly pozorovány i jemné karbidické částice, což odpovídá morfologii 

spodního bainitu, a nejedná se tedy o bainit prostý karbidů. Stabilizované částice zbytkového 

austenitu (ZA) byly v mikrostruktuře distribuovány na hranicích ferit/ferit a ferit/bainit a také 

v bainitu. Tvar ostrůvků zbytkového austenitu byl velmi pestrý. Obr. 7.6 ukazuje oválné 

částice zbytkového austenitu (ZA) různé velikosti v obou variantách T1 a T2 oceli TRIP. 

Ojediněle se zde vyskytovaly ostrůvky austenitu v podobě protáhlých latěk mezi laťkami 

bainitického feritu, nebo nepravidelných útvarů. Většina částic zbytkového austenitu měla 

šířku menší než 1 μm, ačkoli místy mohly být pozorovány také větší částice. Částice 

zbytkového austenitu byly při pozorování větší ve variantě oceli T2 než ve variantě T1, jak je 

vidět také na obr 7.6. Morfologie zbytkového austenitu byla v souladu se zjištěními Pereloma 

et al. [102] a Zaefferer et al. [27] Přítomnost martenzitu v tenkých fóliích připravených 

z konců (hlav) tahových vzorků z varianty T1 nebyla zjištěna. Částice martenzitu byly pouze 

výjimečně pozorovány v hlavách tahových vzorků z varianty T2, což pravděpodobně svědčí o 

nižší míře stabilizace zbytkového austenitu ve variantě TRIP oceli, která obsahovala hliník, a 

je to v souladu s údaji uvedenými v teoretické části práce. 

 

Obr. 7.6 Snímek ostrůvků zbytkového austenitu v bainitu, (a) varianta oceli T1 (C-Mn-Si) [85], (b) varianta oceli 

T2 (C-Mn-Si-A l). ZA – ostrůvky zbytkového austenitu (TEM) [86] 
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Analýza tenkých fólií z těl tahových vzorků potvrdila, že většina zbytkového austenitu 

byla během tahových zkoušek přeměněna na martenzit. Příklad pro variantu T1 (C-Mn-Si) je 

uveden na obr 7.7. Lokální rozdíly v difrakčním kontrastu na destabilizovaném ostrůvku 

zbytkového austenitu ukazují, že zde pravděpodobně existuje několik rozdílných orientací 

martenzitických desek. V oblastech kolem středu martenzitických desek (midribu) byla 

pozorována vnitřní transformační dvojčata, což dokládá významné obohacení ostrůvků 

zbytkového austenitu uhlíkem v průběhu tepelného zpracování To lze částečně připsat 

nižšímu obsahu zbytkového austenitu ve variantě T1 (Tab. 7.2) a částečně i vyšší hnací síle 

difúze uhlíku z feritu do austenitu ve vzorku T1 díky vyššímu obsahu křemíku. Příklad 

deformačně indukovaného martenzitu ve variantě T2 (C-Mn-Si-Al) je znázorněn na obr 7.8. 

 

Obr. 7.7 Snímek deformačně indukovaného martenzitu ve variantě T1 (C-Mn-Si), (a) zobrazení ve světlém poli, 

šipky označují vnitřní dvojčata v martenzitických deskách, (b) difraktogram: osy zón [110] + [011]T
 (TEM) 

[101] 

 

 

Obr. 7.8 Snímek deformačně indukovaného martenzitu ve variantě T2 (C-Mn-Si-Al), (a) zobrazení ve světlém 

poli (BF), (b) zobrazení v tmavém poli (DF) v reflexi 11̅1 (TEM) [101] 
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Obr. 7.9a a obr. 7.9b ukazují částečnou přeměnu ostrůvků zbytkového austenitu na 

martenzit během zatěžování vzorků z varianty T1 (C-Mn-Si). Některé ostrůvky s tmavým 

kontrastem na zobrazení ve světlém poli na (obr 7.9a) vykazovaly na zobrazení v tmavém poli 

v reflexi 111γ nehomogenní kontrast (obr. 7.9b). Tmavé oblasti uvnitř těchto ostrůvků na 

zobrazení v tmavém poli již nejsou austenitické, ale byly v průběhu zatěžování částečně 

přeměněny na martenzit. Tento částečný rozpad zbytkového austenitu byl pozorován pouze 

v případě rozměrnějších ostrůvků zbytkového austenitu. Obecně platí, že deformační stabilita 

ostrůvků zbytkového austenitu klesá s jejich velikostí [103]. To bylo provedenou TEM 

analýzou tenkých fólií potvrzeno alespoň pro tavbu T1, u nichž zůstaly velmi malé ostrůvky 

zbytkového austenitu netransformované. V tělech tahových zkušebních tyčí z varianty oceli 

T2 (C-Mn-Si-Al) nebyl nalezen žádný zbytkový austenit. To lze připsat částečné substituci 

hliníku za křemík. Hliník snižuje stabilitu zbytkového austenitu a může usnadnit rozvoj 

martenzitické transformace. Hliník na rozdíl od křemíku snižuje aktivitu uhlíku ve feritu; tj. 

zvyšuje rozpustnost uhlíku ve feritu, a tím snižuje obohacení částic zbytkového austenitu 

uhlíkem ve variantě T2 [14]. 

  

Obr 7.9 Snímek částečně transformovaných ostrůvků zbytkového austenitu v průběhu tahové zkoušky ve variantě 

T1 (C-Mn-Si), (a) zobrazení ve světlém poli (BF), (b) zobrazení v tmavém poli (DF) v reflexi 111γ; ZA – ostrůvky 

zbytkového austenitu, M – martenzit (TEM) [100] 

 

Analýza mikrostruktury pomocí TEM potvrdila malou velikost částic zbytkového 

austenitu, jejichž velikost byla většinou menší než 1 μm. Malé částice zbytkového austenitu 

jsou příznivější z hlediska odolnosti oceli vůči vodíkové křehkosti [104]. Nicméně tvar částic 

zbytkového austenitu je převážně kruhový nebo oválný, což vede k nižší celkové ploše 

rozhraní ferit/austenit, které představuje významný typ vodíkové pasti v ocelích TRIP. 
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Analýza mikrostruktury pomocí TEM u varianty oceli T3 (C-Mn-Si-P) byla prováděna 

s časovým odstupem. V tomto případě byly hodnoceny dva stavy, tj. výchozí stav po 

tepelném zpracování a bez deformace za studena (obr 7.10) a stav po 10% tahové deformaci 

za studena obr. 7.11). V případě varianty T3 byla ve výchozím stavu provedena analýza 

precipitace za použití TEM, přičemž byla použita technika extrakčních uhlíkových replik. 

Částice precipitátů přítomné v jednotlivých fázích a v bainitické složce byly studovány za 

použití energiově disperzní mikroanalýzy (EDX). Snímky na obr. 7.10 dokumentují typickou 

precipitaci ve feritu (α). Zbytkový austenit se zde vyskytuje ve dvojí morfologii, a to ve formě 

útvarů, které mají charakter spíše latěk a jsou výrazně nerovnoosé (obr. 7.10a), a útvarů spíše 

rovnoosých, resp. oválných (obr. 7.10b). To je v souladu s literárními údaji [28, 105]. Částice 

minoritních fází byly identifikovány jako nitridy hliníku (obr. 7.10c), karbidy MX bohaté 

niobem (obr. 7.10d) a komplexní karbonitridy MX s proměnlivým zastoupením hliníku, niobu 

a titanu. Mikrolegující prvky, tj. niob a titan, nebyly do hodnocené tavby přidány úmyslně, 

jedná se pouze o technologické reziduum. K precipitaci těchto částic došlo až ve feritické fázi 

vzniklé v průběhu interkritického žíhání, ve zbytkovém austenitu se částice těchto fází téměř 

nevyskytovaly. V bainitické složce byl pozorován malý objemový podíl jemných částic 

cementitu (obr. 7.11a-b). Kinetika precipitace cementitu během izotermického rozpadu 

austenitu na bainit byla efektivně brzděna vysokým obsahem křemíku v oceli. Teplota 

izotermického rozpadu austenitu na bainit byla příliš nízká pro precipitaci částic AlN nebo 

MX. 
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Obr. 7.10 (a) a (b) Precipitace ve feritické matrici α,  ocel TRIP 800, varianta T3 (C-Mn-Si-P), TEM, extrakční 

uhlíková replika, (c) EDX spektrum AlN, (d) EDX spektrum MX karbidu bohatého Nb, signál Ni v EDX 

spektrech pochází z podložní síťky 

 

 

Obr. 7.11 (a) Precipitace v bainitickém feritu αB, ocel TRIP 800, varianta T3 (C-Mn-Si-P), TEM, extrakční 

uhlíková replika, (b) EDX spektrum cementitu, signál Ni v EDX spektru pochází z podložní síťky 

 

Další analýza fází, resp. strukturních složek ve variantě oceli T3 byla provedena na 

tenkých fóliích. Na obr. 7.12 je dokumentována částečně transformovaná laťka zbytkového 
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austenitu ve vzorku po 10% tahové deformaci včetně bodového difraktogramu získaného 

z oblasti laťky.  

 

 

  

Obr. 7.12 Částečně transformovaná laťka zbytkového austenitu ZA na martenzit M během tahové zkoušky, ocel 

TRIP 800, varianta T3 (C-Mn-Si-P), (a) zobrazení ve světlém poli, (b) bodový difraktogram, osa zóny: 3̅1̅0γ, 

(c) zobrazení v tmavém poli v reflexi 002γ, (d) zobrazení v tmavém poli v reflexi 110α. 

 

Světlé oblasti na zobrazení v tmavém poli na obr. 7.12c, které bylo provedeno v reflexi 

002γ, dokumentují část laťky zbytkového austenitu, která v průběhu tahové deformace zůstala 

stabilní. V souladu s poznatky získanými u varianty T1 se jedná o velmi úzkou část laťky. 

V širší oblasti laťky došlo k rozvoji deformačně indukované martenzitické fázové přeměny 

(obr. 7.12d). 

Obdobně jako v případě varianty T1 většina rozměrnějších ostrůvků zbytkového 

austenitu v průběhu tahové deformace transformovala na deformačně indukovaný martenzit. 

V některých útvarech martenzitu nebyla pozorována transformační dvojčata (obr. 7.13a), jak 

dokládá bodový difraktogram na obr. 7.13b. Nicméně v převážné většině útvarů martenzitu 
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byla transformační dvojčata přítomna (obr. 7.13c). Bodový difraktogram z oblasti 

α´ martenzitu s výskytem transformačních dvojčat je uveden na obr. 7.13d. Přítomnost 

deskového martenzitu s vnitřními dvojčaty svědčí o významné chemické stabilizaci ostrůvků 

zbytkového austenitu uhlíkem. 

 

  

Obr. 7.13 Deformačně indukovaná transformace ZA na martenzit M, ocel TRIP 800, varianta T3 (C-Mn-Si-P), 

(a) martenzit bez transformačních dvojčat, zobrazení ve světlém poli, (b) bodový difraktogram, osa zóny 113, 

(c) martenzit s transformačními dvojčaty, (d) bodový difraktogram, osa zóny 113 + 13̅1T. 

 

S ohledem na vliv nekovových vměstků na odolnost ocelí TRIP vůči vodíkové křehkosti, 

resp. související difúzní charakteristiky vodíku, byla provedena také analýza výskytu 

nekovových vměstků v jednotlivých studovaných variantách oceli TRIP. Analýza 

nekovových vměstků byla provedena podle normy ČSN ISO 4967 [106] tj. pomocí 

standardních diagramů v neleptaném stavu na výbrusech odpovídajících podélnému směru, 

metodou nejhoršího zorného pole (metoda A). Výsledky jsou uvedeny v Tab. 7.2. 

  



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

- 82 - 

Tab. 7.2 Hodnocení obsahu nekovových vměstků v ocelích TRIP pomocí metody A (ČSN ISO 

4967) 

Varianta 

oceli 

A B C D 
DS 

jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé 

T1 1 0 2 0 1 0 1,5 1 2,5 

T2 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0 1,5 1 1 

T3 1,5 1 0 0 0 0 2,5 1,5 0 

 

Na základě výsledků uvedených v Tab. 7.2 je vidět, že studované varianty oceli TRIP 

v zásadě obsahují všechny hlavní skupiny nekovových vměstků: tj. protvářené sulfidy (A), 

hlinitany (B), silikáty (C), globulární oxidické vměstky (D) a větší jednotlivé globulární 

částice (DS). Ve variantě T1 (C-Mn-Si) dominovaly globulární oxidy typu DS. Ve variantě 

T2 oceli TRIP (C-Mn-Si-Al) byly pozorovány hrubé řádky hlinitanů, což odpovídá vyššímu 

obsahu hliníku v této variantě. Varianta T3 neobsahovala vměstky typu B a C, ale na místo 

toho obsahovala větší množství vměstků typu A a D. 

7.3 Mechanické vlastnosti 

Z plechů všech tří variant o tloušťce 1,5 mm a ze všech stavů ocelí TRIP 800 byly 

odebrány vzorky pro tahové zkoušky v podélném směru vzhledem ke směru válcování o 

zkoušené délce Lc = 100 mm a šířce b = 10 mm. Tahové zkušební tyče byly zatěžovány 

relativně pomalou rychlostí deformace 10
-4

 s
-1

. Tahová zkouška probíhala na multifunkčním 

servohydraulickém zkušebním stroji LFV 100 kN. Mechanické vlastnosti studovaných ocelí 

ve výchozím stavu jsou uvedeny v Tab. 7.3 spolu s obsahem zbytkového austenitu. Obsah 

zbytkového austenitu nelze stanovit pomocí světelné mikroskopie a bohužel jej nešlo určit ani 

pomocí řádkovací elektronové mikroskopie, proto byl zjištěn pomocí rentgenové difrakční 

analýzy, která byla provedena na přístroji Bruker-AXS D8 Advance s 2θ/θ geometrií měření a 

detektorem LynxEye s použitím zdroje Co Kα (λ = 0,17902 nm). 

Varianta oceli T1 (C-Mn-Si) vykazovala nejvyšší mez kluzu (Rp0,2) ve srovnání 

s ostatními variantami T2 (C-Mn-Si-Al) a T3 (C-Mn-Si-P). Nejnižší mez pevnosti Rm byla 

naměřena u varianty oceli T2. Pevnostní vlastnosti této varianty oceli byly pravděpodobně 

sníženy zvýšeným obsahem relativně velkých nekovových částic na bázi AlN. Varianta T3 

měla nejnižší tažnost A50, avšak pokles oproti variantám T1 a T2 byl jen velmi mírný.  
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Tab. 7.3 Hodnoty mechanických vlastností oceli TRIP 800 (výchozí stav) 

Varianta oceli 
Rp0,2* 

[MPa] 

Rm* 

[MPa] 
Rp0,2 / Rm 

A50* 

[%] 

fZA** 

[obj. %] 

T1 (C-Mn-Si) 449 924 0,49 29,4 11,0 ± 2,0 

T2 (C-Mn-Si-Al) 419 896 0,47 28,7 14,8 ± 2,0 

T3 (C-Mn-Si-P) 401 925 0,43 27,2 14,9 ± 2,0 

* Průměrné hodnoty z 3 testovaných vzorků. 

** Průměrné hodnoty z 5 testovaných vzorků; interval spolehlivosti byl určen pro hladinu významnosti 

=0,05. 

 

Mechanické vlastnosti ocelí TRIP jsou často ovlivňovány celou řadou parametrů, které 

jsou obvykle propojené a publikované výsledky nejsou vždy jednoznačné. Výsledky 

předložené Zrníkem et al. [107] propojují úroveň mechanických vlastností, jak Rp0,2, tak Rm, s 

obsahem zbytkového austenitu. Čím vyšší je obsah zbytkového austenitu, tím vyšší jsou 

hodnoty Rp0,2 a Rm. Podle Sierry a Nemese [108] jsou mechanické vlastnosti ocelí TRIP 

ovlivněny třemi hlavními faktory: napěťovým stavem, objemovým podílem zbytkového 

austenitu a interakcí mezi zbytkovým austenitem a okolní matricí. Studie Matsumura et al. 

[109] ukázala, že vynikající kombinace pevnosti v tahu a tažnosti může být dosažena, pokud 

ferit tvoří převážnou složku matrice, s vyšším podílem než bainit. Naproti tomu Sakuma et al. 

[110] ukázali, že vysoká úroveň mechanických vlastností je dosažitelná u oceli TRIP, která 

obsahuje vyšší množství bainitu. Podle Tjahjanto et al. [111] více zbytkového austenitu v 

mikrostruktuře oceli TRIP nemusí nutně vést ke zvýšení pevnosti oceli, ale souvisí s 

optimální hodnotou objemového podílu zbytkového austenitu. Nad touto optimální hodnotou 

se pevnost materiálu snižuje. Četné studie byly věnovány vlivu chemického složení ocelí 

TRIP na jejich mechanické vlastnosti. Pokud jde o křemík a fosfor, jejich zvýšený obsah vede 

ke zvýšení jak Rp0,2, tak Rm. Exponent deformačního zpevnění je také vyšší u ocelí obsahující 

zvýšený obsah křemíku a fosforu [112, 113]. V námi studovaném případě však vyšší hodnoty 

Rp0,2 u varianty oceli T3 s fosforem nebylo dosaženo. 

Část tepelně zpracovaných plechů byla podrobena 5% a 10 % tahové deformaci za 

studena za účelem modifikace struktury snížením obsahu zbytkového austenitu, který se mění 

při plastické deformaci na martenzit. Přítomnost deformačně indukované martenzitické 

přeměny a plastické deformace ostatních složek ve struktuře vedla ke zvýšení pevnostní 

úrovně dané oceli, a naopak k poklesu tažnosti. Hodnoty tažnosti ale zůstávají poměrně 

vysoké, a to i po 10 % tahové deformaci u varianty T3 se zvýšeným obsahem fosforu. 

Zároveň se po deformaci za studena významně zvyšuje poměr meze kluzu k mezi pevnosti, a 
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to zvláště pro tahovou deformaci za studena na úrovni 10 %.  V Tab. 7.4-7.6 je taktéž uveden 

obsah zbytkového austenitu a je zřejmé, že se zvyšujícím se stupněm deformace klesá 

objemový podíl zbytkového austenitu. Ze srovnání tří studovaných variant vyplývá, že podíl 

zbytkového austenitu klesá s rostoucí deformací nejrychleji ve variantě T1, kdy po 10 % 

tahové deformaci zůstává ve struktuře jen cca 2,2 obj. % zbytkového austenitu, zatímco po 

stejné deformaci činí podíl zbytkového austenitu ve variantách T2 a T3 7,9, resp. 7,1 obj. %. 

To naznačuje, že u varianty T1 pravděpodobně dochází k deformačně indukované 

martenzitické přeměně již při nižší úrovni deformace za studena, zatímco u variant T2 a T3 

dochází k této přeměně později ve smyslu diskuse uvedené v teoretické části a vztahující se 

zejména k práci [28]. 

Tab. 7.4 Mechanické vlastnosti varianty oceli T1 (C-Mn-Si) po plastické deformaci 

T1 (C-Mn-Si) 
Rp0,2* 

[MPa] 

Rm* 

[MPa] 
Rp0,2 / Rm 

A50* 

[%] 

fZA** 

[obj. %] 

Výchozí stav 449 924 0,49 29,4 11,0 ± 2,0 

Po 5% deformaci 754 919 0,82 25,6 5,5 ± 2,0 

Po 10% deformaci 963 1009 0,95 17,7 2,2 ± 2,0 

 

Tab. 7.5 Mechanické vlastnosti varianty oceli T2 (C-Mn-Si-Al) po plastické deformaci 

T2 (C-Mn-Si-Al) 
Rp0,2* 

[MPa] 

Rm* 

[MPa] 
Rp0,2 / Rm 

A50* 

[%] 

fZA** 

[obj. %] 

Výchozí stav 438 842 0,52 34,0 14,8 ± 2,0 

Po 5% deformaci 728 889 0,82 27,8 11,3 ± 2,0 

Po 10% deformaci 884 971 0,91 23,2 7,9 ± 2,0 

 

Tab. 7.6 Mechanické vlastnosti varianty oceli T3 (C-Mn-Si-P) po plastické deformaci 

T3 (C-Mn-Si-P) 
Rp0,2* 

[MPa] 

Rm* 

[MPa] 
Rp0,2 / Rm 

A50* 

[%] 

fZA** 

[obj. %] 

Výchozí stav 401 925 0,43 27,2 14,9 ± 2,0 

Po 5% deformaci 764 968 0,79 22,4 11,3 ± 2,0 

Po 10% deformaci 965 1066 0,91 17,4 7,1 ± 2,0 

* Průměrné hodnoty z 3 testovaných vzorků. 

** Průměrné hodnoty z 5 testovaných vzorků; interval spolehlivosti je dán pravděpodobností 95 %. 
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7.4 Stanovení difúzních charakteristik vodíku – zkouška elektrochemické 

permeace 

Jak už bylo uvedeno v cílech disertační práce, hlavním cílem je stanovení difúzních 

charakteristik vodíku ve studovaných variantách oceli TRIP 800. Důležitost difúzních 

charakteristik vodíku vyplývá zejména z toho, že tyto charakteristiky ovlivňují významně 

odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti, což má mimořádný praktický význam. Z teoretického 

hlediska je však získání difúzních charakteristik vodíku v ocelích TRIP také mimořádně 

zajímavé, neboť u těchto ocelí ve struktuře koexistují ve výchozím stavu fáze s mřížkou 

kubickou prostorově centrovanou (bcc) – ferit, resp. bainitický ferit, ale také fáze s mřížkou 

kubickou plošně centrovanou (fcc) – zbytkový austenit. Po deformaci se situace dále 

komplikuje přítomností martenzitu, který vzniká na úkor zbytkového austenitu. Vzhledem 

k tomu, že je známo, že difúzní charakteristiky vodíku se v ocelích s mřížkou bcc a fcc liší o 

několik řádů [48,50], jedná se o zajímavý, ale také v mnoha ohledech důležitý problém 

z pohledu průmyslové výroby. 

Difúzní charakteristiky vodíku v ocelích lze hodnotit různými metodami, ale nejčastěji se 

využívá metoda elektrochemické permeace vodíku, která byla poprvé představena 

Devanathanem a Stachurskim [54] a její princip je detailně popsán v kapitole 4.5. Jedním 

z pracovišť, kde se problematice elektrochemické permeace vodíku věnovali po desetiletí, 

byla i École Centrale Paris (ECP), s níž Katedra materiálového inženýrství FMT VŠB-TUO 

dlouhodobě spolupracovala. Na pracovišti ECP, které bylo považováno za jedno z vůdčích 

evropských pracovišť v této oblasti, byl vyvinut speciální postup, který eliminoval některé 

problematické aspekty této metody a zajistil získání dobře reprodukovatelných výsledků. 

Jednalo se například o pokrytí výstupního povrchu tenkou vrstvou paladia, resp. o upravení 

celé procedury vodíkování i o etapu anodické polarizace vstupního povrchu apod. [67, 114]. 

Pro elektrochemickou permeaci vodíku byla v roce 2004 vydána také norma ISO 17081 

[115], která uvádí četná doporučení. Některá doporučení nebyla v rámci disertační práce plně 

respektována, protože mnohaletý výzkum prováděný na ECP a následně i na Katedře 

materiálového inženýrství FMT VŠB-TUO ukázal, že modifikované postupy, které ne zcela 

respektují tuto normu, mohou dávat lépe reprodukovatelné výsledky. Zejména se jedná 

o použití vhodného elektrolytu na vstupní straně. Veškeré elektrolyty, které norma ISO 

17 081 doporučuje, mají velkou nevýhodu v tom, že maximální výstupní proudové hustoty, 

které se při jejich použití získají, se pohybují většinou v rozmezí 3-5 μA·cm
-2

, což jsou 

hodnoty velmi nízké a koeficient difúze vodíku na jejich základě určený nelze považovat za 
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příliš přesný. Na obou výše uvedených pracovištích byl používán experimentální postup, 

který přinášel reprodukovatelné výsledky při opakovaných měřeních a vedl k dosažení 

výstupní proudové hustoty v desítkách μA·cm
-2

, což umožnilo věrohodnější stanovení 

difúzních charakteristik vodíku, zejména difúzních koeficientu vodíku. Tento postup byl 

s určitými modifikacemi použit i v rámci předložené disertační práce. 

Difúzní charakteristiky vodíku TRIP ocelí byly hodnoceny pomocí metody 

elektrochemické permeace vodíku následovně. Z plechu o tloušťce 1,5 mm z oceli TRIP 800 

(všechny 3 varianty i stavy) byly elektrojiskrově vyřezány ploché disky o průměru 20 mm. Ty 

byly nejprve ztenčeny na tloušťku 0,8 mm a následně broušeny z obou stran na brusných 

papírech s odstupňovanou zrnitostí do 1200 a tím ztenčeny na tloušťku přibližně 0,5 mm. 

Před zkouškou elektrochemické permeace byl výstupní povrch vzorku pokryt tenkou vrstvou 

palladia, aby se zabránilo rekombinaci vodíku na molekulární při jeho výstupu ze vzorku ve 

výstupní cele. Jak prokázaly práce Manolatose et al. [98], bez použití vrstvy palladia 

docházelo na výstupním povrchu k intenzivní rekombinaci atomů vodíku vystupujících 

z výstupního povrchu. Molekuly vzniklé tímto způsobem se nepodílely na nárůstu výstupního 

proudu a veškeré naměřené hodnoty byly tímto ovlivněny.  

Použitý proces palladiování probíhal elektrolyticky, a to následovně: nejprve byl vzorek 

odmaštěn krátkým mořením ve vodném roztoku kyseliny chlorovodíkové (konc. HCl:H2O 

v poměru 1:1). Po opláchnutí odmaštěného vzorku v destilované vodě byl výstupní povrch 

elektrolyticky palladiován po dobu 90 s v roztoku PdCl2 + NH4OH (konc. roztok, cca 27 %) 

při proudové hustotě i = 2 mA·cm
-2

, tj. celkovém proudu I  7 mA. Vzorek byl zapojen jako 

katoda a poplatinovaná wolframová síťka byla zapojena jako anoda. Vstupní povrch vzorku 

byl po celou dobu palladiování chráněn izolační páskou. 

Samotný permeační experiment byl proveden, jak již bylo zmíněno, pomocí techniky 

vyvinuté Devanathanem a Stachurskim [74]. Vzorek byl umístěn jako přepážka v plastovém 

držáku mezi vstupní a výstupní skleněnou celou tak, aby nedocházelo k úniku roztoků a jejich 

míšení. Vzhledem k tomu, že velikost aktivní vstupní vodíkované plochy i výstupní plochy 

činila právě 1 cm
2
, naměřené hodnoty detekčního proudu přímo odpovídaly proudové hustotě 

vztažené na 1 cm
2
. Zkouška elektrochemické permeace probíhala za pokojové teploty a začala 

zaplněním výstupní cely elektrolytem, a to 0,1 M vodným roztokem NaOH, kterým 

probublával argon po celou dobu experimentu (obr. 7.14). V této cele byl nejprve změřen 

korozní potenciál, který se zde ustavil, za použití referenční elektrody (merkurosulfátová 
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elektroda). Výstupní povrch vzorku, který byl do elektrického obvodu zapojen jako pracovní 

elektroda, byl poté  anodicky polarizován na hodnotu cca o 100 mV vyšší než zjištěný korozní 

potenciál.  Tak bylo zajištěno, aby vodík, který následně, po zahájení vodíkování ve vstupní 

cele, difundoval vzorkem ze vstupního povrchu k výstupnímu povrchu, zde byl oxidován, 

přešel do stavu kladně nabitých iontů H
+
 a přispěl tak k postupnému nárůstu výstupního 

proudu (proudové hustoty). V další části experimentu byla tedy zaznamenávána ve výstupní 

cele proudová hustota v závislosti na čase pomocí potenciostatu VOLTALAB 40. 

 

Obr. 7.14 Aparatura pro elektrochemickou permeaci, 1 – vzorek, 2 – výstupní cela, 3 – referenční elektroda,  

4 – argon, 5 – vstupní cela 

 

Po ustálení výstupního (zbytkového) proudu na hodnotu menší než cca 0,5 μA (nejčastěji 

0,1-0,2 μA) byla vstupní cela zaplněna roztokem 0,05 M H2SO4. Vstupní povrch byl nejprve 

polarizován anodicky při proudové hustotě 35 mAcm
-2

. Cílem anodického rozpouštění na 

vstupním povrchu bylo odstranění event. vzniklé pasivační vrstvy na vstupním povrchu, která 

by bránila absorpci atomů vodíku. Tento postup byl v minulosti experimentálně ověřen na 

pracovišti Ěcole Centrale Paris a následně i na FMT VŠB-TUO. Aby došlo k odstranění 

přítomných iontů železa, byla po 5 minutách anodické polarizace provedena výměna roztoku 

bez obnažení vstupního povrchu vzorku a bezprostředně poté bylo zahájeno 1. vodíkování, 

tzn. polarita na vstupním povrchu byla změněna a vstupní povrch byl zapojen jako katoda. 

Po těchto počátečních procedurách byly v rámci disertační práce odzkoušeny a 

realizovány dva rozdílné experimentální protokoly, přičemž u obou z nich bylo hlavním cílem 

eliminovat v maximální míře vliv uchycování vodíku v pastech na získané hodnoty 
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koeficientu difúze vodíku. V drtivé většině publikovaných prací, které byly věnovány 

stanovení difúzních charakteristik vodíku, byla totiž získána jen jediná vzestupná křivka, z níž 

byl vypočten koeficient difúze vodíku ve studované oceli [53,56,57,58]. Takto získaný 

koeficient vodíku je však, v závislosti na typu oceli a její mikrostruktuře, velmi silně ovlivněn 

uchycováním vodíku v pastech během jeho průchodu membránou, což vede k nízkým 

získaným hodnotám koeficientu difúze. Aby byl tento efekt v co největší míře eliminován, 

resp. alespoň významně snížen, byly použity následující postupy: 

a) Jako první typ byl použit experimentální protokol, při kterém byly získány dvě 

vzestupné permeační křivky, tzn. bylo provedeno dvoufázové vodíkování vzorku; 

v první fázi nejčastěji při proudové hustotě 10 mA·cm
-2

 a ve druhé fázi nejčastěji při 

proudové hustotě 14 mA·cm
-2

. Bylo možné předpokládat, že většina vodíkových pastí 

může být zaplněna vodíkem během první fáze permeace a ve druhé fázi (při vyšší 

proudové hustotě vodíkování) už může být vliv uchycování vodíku v pastech méně 

významný, tzn. zjištěný koeficient difúze vodíku se může více blížit skutečné 

hodnotě. Vodíkování bylo následně ukončeno a byla zaznamenána i sestupná větev.  

b) Jako druhý typ experimentálního protokolu byl použit postup navržený 

Zakroczymskim [59]. Tento autor se věnoval problematice elektrochemické permeace 

vodíku po celou svou profesní kariéru. V roce 2006 publikoval zásadní práci, v níž 

doporučil získat nejprve vzestupnou permeační křivku při určité proudové hustotě na 

vstupní straně (1. větev). Po dosažení ustáleného stavu doporučuje snížit poněkud (ne 

příliš) vstupní proudovou hustotu a zaznamenat sestupnou permeační křivku (2. 

větev) a následně zvýšit proudovou hustotu na hodnotu použitou u první větve a 

zaznamenat další vzestupnou křivku (3. větev). Koeficienty difúze vodíku získané 

z 2. a 3. větve by podle Zakroczymského měly být jen málo ovlivněny uchycováním 

vodíku v pastech, na rozdíl od koeficientu vodíku vypočteného z průběhu 1. větve. 

Mimo to by hodnoty koeficientu vodíku získané z 2. a 3. větve měly být v zásadě 

shodné, nebo jen málo rozdílné. 

 

7.4.1. Stanovení difúzních charakteristik vodíku metodou elektrochemické permeace 

při použití dvou vzestupných větví  

Jak již bylo uvedeno, při tomto experimentálním protokolu bylo získána první vzestupná 

větev permeační křivky při použití proudové hustoty na vstupní straně 10 mA·cm
-2 

a po 

dosažení ustáleného stavu byla získána druhá bezprostředně následující křivka při použití 
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proudové hustoty 14 mA·cm
-2

.  Průběh výstupního detekčního proudu, resp. detekční 

proudové hustoty vztažené na 1 cm
2
 v závislosti na čase je pro tři různé stavy oceli TRIP 800 

(varianty T1, T2, T3) vidět na obr 7.15-7.23. Na těchto obrázcích jsou záměrně uvedeny tzv. 

„neupravené“ křivky, kdy na svislé ose je uvedena hodnota výstupního proudu, která je 

zároveň výstupní proudovou hustotou vztaženou na 1 cm
2
. V odborné literatuře jsou častěji 

použity tzv. „normalizované“ křivky, kdy na svislé ose je uveden poměr okamžité výstupní 

proudové hustoty k výstupní proudové hustotě v ustáleném stavu, nebo je analogicky uváděn 

poměr okamžitého výstupního difúzního toku k výstupnímu difúznímu toku v ustáleném 

stavu. Z normalizovaných křivek však nelze získat informaci o tom, jakých reálných hodnot 

proudové hustoty bylo při experimentu dosaženo. Naproti tomu z prezentovaných křivek je 

velmi dobře vidět, jaké hodnoty výstupní proudové hustoty byly při experimentu skutečně 

získány. Ze závislostí prezentovaných na obr. 7.15-7.23 je také dobře vidět, že doba vlastního 

experimentu byla dlouhá a často přesahovala 10 hodin. Jednotlivé varianty jsou na obr. 7.15-

7.23 rozlišeny i barevně, kdy pro variantu T1 (C-Mn-Si) byla použita barva červeno hnědá, 

pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) barva modrá a pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) barva zelená. 

 

Obr. 7.15 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si (varianta T1) ve výchozím stavu bez deformace 

 (tloušťka vzorku L = 0,480 mm) 
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Obr. 7.16 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si (varianta T1) po 5% deformaci (tloušťka vzorku L =0,500 mm) 

 

 

Obr. 7.17 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si (varianta T1) po 10% deformaci  

(tloušťka vzorku L =0,500 mm) 

 

 

Obr. 7.18 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-Al (varianta T2) ve výchozím stavu bez deformace 

 (tloušťka vzorku L = 0,485 mm) 
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Obr. 7.19 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-Al (varianta T2) po 5% deformaci  

(tloušťka vzorku L =0,500 mm) 

 

 

Obr. 7.20 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-Al (varianta T2) po 10% deformaci  

(tloušťka vzorku L =0,480 mm) 
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Obr. 7.21 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-P (varianta T3) ve výchozím stavu bez deformace 

 (tloušťka vzorku L = 0,483 mm) 

 

 

Obr. 7.22 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-P (varianta T3) po 5% deformaci  

(tloušťka vzorku L =0,450 mm) 
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Obr. 7.23 Permeační křivka vzorku oceli TRIP 800 C-Mn-Si-P (varianta T3) po 5% deformaci  

(tloušťka vzorku L =0,440 mm) 

 

Pro výpočet difúzního koeficientu vodíku byly pro všechny tři varianty oceli TRIP ve 

všech třech stavech použity permeační křivky závislosti výstupního (detekčního) proudu na 

čase. Pro výpočet byla využita již zmíněna metoda „time lag“, která pracuje s časem t0,63, při 

kterém detekční proud dosáhne 63% z hodnoty detekčního proudu v ustáleném stavu, a která 
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Tab 7.7 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-Si (T1) ve výchozím stavu bez deformace, 

po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

D** 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vzestupná tranzitní křivka 7,4910
-8 1,6410

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 4,6810
-7 5,9510

-7 

sestupná tranzitní křivka 2,4510
-7 6,9010

-7 

po 5% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 8,1010
-8 1,1110

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 6,4810
-7 1,3510

-6 

sestupná tranzitní křivka 3,1710
-7 4,8710

-7 

po 10% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 9,3210
-8 7,0510

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 6,3010
-7 4,1910

-7 

sestupná tranzitní křivka 3,0810
-7 5,1810

-7 

* metodou „time lag“, ** metodou podle Jeroma 

 

Tab 7.8 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-Al (T2) ve výchozím stavu bez deformace, 

po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

D** 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vzestupná tranzitní křivka 7,5010
-8 1,8010

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 4,7210
-7 5,4810

-7 

sestupná tranzitní křivka 2,4410
-7 6,5510

-7 

po 5% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 8,9910
-8 1,3010

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 5,8610
-7 1,4610

-6 

sestupná tranzitní křivka 2,4210
-7 4,3210

-7 

po 10% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 6,7610
-8 5,8010

-8 

2. vzestupná tranzitní křivka 4,5710
-7 5,1410

-7 

sestupná tranzitní křivka 2,1310
-7 4,8010

-7 

* metodou „time lag“, ** metodou podle Jeroma 
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Tab 7.9 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-P (T3) ve výchozím stavu bez deformace, 

po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

D** 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vzestupná tranzitní křivka 1,6410
-7 1,6510

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 8,2310
-7 1,9210

-6 

sestupná tranzitní křivka 4,2410
-7 5,8110

-7 

po 5% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 1,7210
-7 1,0810

-7 

2. vzestupná tranzitní křivka 1,3010
-6 1,2010

-6 

sestupná tranzitní křivka 4,1510
-7 9,8510

-7 

po 10% deformaci 

1. vzestupná tranzitní křivka 1,7710
-7 9,3110

-8 

2. vzestupná tranzitní křivka 1,1510
-6 8,4510

-7 

sestupná tranzitní křivka 5,5510
-7 9,0310

-7 

* metodou „time lag“, ** metodou podle Jeroma 

 

Ze srovnání obrázků 7.15-7.20, které se vztahují k variantám oceli TRIP T1 a T2, a 

obrázků 7.21-7.23, které se vztahují k variantě T3 se zvýšeným obsahem fosforu, vyplývá, že 

u varianty T3 byly při elektrochemické permeaci vodíku zaznamenány vyšší hodnoty výstupní 

proudové hustoty, což by mohlo znamenat, že zvýšený obsah fosforu v oceli podporuje 

pronikání vodíku do materiálu. To je také uváděno v některých publikacích [47, 52].  

Hodnoty difúzních koeficientů stanovené metodou „time lag“ a podle Jeroma jsou ve 

většině případů srovnatelné. Nicméně, srovnání získaných výsledků bude přednostně založeno 

na hodnotách vypočtených pomocí metody „time lag“, protože s nimi pracuje drtivá většina 

literárních zdrojů. 

Z tab. 7.7-7.9 je patrné, že nejnižší hodnoty difúzního koeficientu vodíku byly zjištěny 

v 1. fázi vodíkování, což lze vysvětlit právě uchycováním vodíku ve vratných a nevratných 

vodíkových pastech během této fáze vodíkování, čímž dojde ke „zdánlivému“ snížení 

hodnoty difúzního koeficientu vodíku. Z tohoto důvodu se tomuto difúznímu koeficientu říká 

někdy také „zdánlivý“ koeficient difúze vodíku. Přitom je třeba uvést, že zatímco u varianty 

ocelí T1 a T2 jsou hodnoty koeficientu difúze vodíku nižší než 110
-7

 cm
2
s

-1
 (pro výchozí 

stav bez deformace se jedná u varianty T1 o hodnotu 0,710
-7

 cm
2
s

-1
, u varianty T2 o 

hodnotu 0,810
-7

 cm
2
s

-1
), u varianty T3 jsou hodnoty poněkud vyšší, byť rozdíl není příliš 

významný (ve výchozím stavu se jedná o hodnotu 1,610
-7

 cm
2
s

-1
). Ve 2. fázi vodíkování (2. 

vzestupná křivka) byly hodnoty koeficientu difúze vodíku cca 6x až 8x vyšší než v 1. fázi 

vodíkování. Lze tedy předpokládat, že vodíkové pasti byly významně zaplněny vodíkem 
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z první fáze vodíkování, tzn. ve 2. fázi je již vliv uchycování vodíku v pastech poměrně 

významně eliminován. V poslední fázi, kdy je vodíkování ukončeno, by měl být podle 

Zakroczymského [60] difúzní koeficient vodíku opět nižší, což autor vysvětluje tím, že při 

snížení obsahu difúzního vodíku dochází také k postupnému uvolňování vodíku z vratných 

pastí a ten je následně rovněž oxidován na výstupním povrchu. Vodík tedy vystupuje ze 

vzorku pomaleji, což bylo potvrzeno i našimi experimenty.  

Porovnání difúzních koeficientů vodíku stanovených metodou „time lag“ v různých 

fázích vodíkování je přehledně znázorněno na obr. 7.24-7.26. Grafické znázornění ukazuje, že 

pro jednotlivé varianty a stavy velmi dobře platí výše uvedené, tzn. při prvním vodíkování 

(1. vzestupná křivka) je koeficient difúze vodíku nejnižší, při druhém vodíkování 

(2. vzestupná křivka) je nejvyšší a pro sestupnou křivku platí, že koeficienty difúze z ní 

odvozené se pohybují mezi hodnotami zjištěnými pro 1. a 2. vzestupnou křivku. Pokud jde o 

vliv deformace na hodnoty koeficientu difúze vodíku, lze konstatovat, že po 5 % tahové 

deformaci došlo u všech variant oceli TRIP ke zvýšení koeficientu difúze vodíku, což je dobře 

vidět na obr. 7.24-7.26. Zvýšení koeficientu difúze vodíku lze spojit se snížením obsahu 

zbytkového austenitu, tj. s existencí určitého podílu deformačně indukovaného martenzitu. 

Vzhledem k tomu, že při deformaci dochází ve většině fází i ke zvýšení hustoty dislokací, 

nelze také vyloučit možnost využití kanálů zvýšené difuzivity. Je však třeba vzít v úvahu, že 

zvýšení hustoty dislokací představuje také zvýšení podílu vodíkových pastí, což by mohlo 

difúzi vodíku naopak zpomalovat. Konečný výsledek pak může odrážet kompetitivní 

působení dislokací – na jedné straně mohou představovat kanály zvýšené difuzivity a difúzi 

vodíku urychlovat, na druhé straně představují zcela jistě vratné vodíkové pasti a tím mohou 

difúzi vodíku brzdit. To by mohlo také vysvětlit, proč jsou hodnoty koeficientu difúze vodíku 

pro 2. vzestupnou křivku po 10 % deformaci nižší než po 5 % deformaci, což bylo 

pozorováno u všech tří variant oceli TRIP. 

Srovnáme-li nalezené koeficienty difúze vodíku s nemnohými hodnotami, které lze nalézt 

v literatuře, zjistíme v zásadě poměrně dobrý soulad publikovaných a námi získaných hodnot. 

Kim [2] získal u TRIP oceli s odlišným chemickým složením (0,07 hm. % C, 5 hm. % Mn, 

0,5 hm. % Si a 2 hm. % Al) koeficienty difúze vodíku v rozmezí 1,0-2,210
-7

 cm
2
s

-1
 

v závislosti na obsahu zbytkového austenitu (spodní hranice intervalu pro 13,2 % zbytkového 

austenitu, horní hranice intervalu pro 8,8 % zbytkového austenitu). Ly [99] pracovala 

s průmyslově vyrobenou TRIP ocelí na bázi C-Mn-Si, která obsahovala 7 % zbytkového 

austenitu. Při testu elektrochemické permeace vodíku použila ještě složitější experimentální 
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protokol. Na vstupní straně provedla nejprve předběžné vodíkování pro zaplnění pastí. Pak 

následovala anodická polarizace vstupního povrchu s následnou výměnou roztoku a poté Ly 

provedla vodíkování při dvou hodnotách proudové hustoty na vstupní straně, a to 10 a 20 

mAcm
-2

. Ly ve své práci neuvádí hodnotu koeficientu difúze vodíku pro předběžné 

vodíkování. Pro následné dvě větve vodíkování získala hodnoty koeficientu difúze vodíku 

v rozmezí 1,3 až 3,910
-7

 cm
2
s

-1
, což je v poměrně dobré shodě s námi získanými výsledky, 

kdy z tab. 6.7 můžeme odvodit pro 2. vzestupnou křivku hodnotu koeficientu difúze vodíku 

4,710
-7

 cm
2
s

-1
. V práci Fieldinga et al. [117] autoři studovali ocel, označenou za 

nanostrukturní bainitickou ocel s efektem TRIP. Obsah zbytkového austenitu se pohyboval 

v rozmezí 2 až 15 % v závislosti na provedeném tepelném zpracování. Autoři stanovili 

koeficienty difúze vodíku metodou elektrochemické permeace s jedinou vzestupnou křivkou, 

přičemž získané hodnoty koeficientu difúze se pohybovaly v rozmezí 0,2-1,210
-7

 cm
2
s

-1
 

v závislosti na obsahu zbytkového austenitu. Autoři konstatují, že zbytkový austenit 

významně snižuje schopnost difúze vodíku vzorkem. Vzhledem k tomu, že autoři použili 

jednoduchý experimentální protokol s jedinou vzestupnou křivkou, lze konstatovat, že jimi 

naměřené hodnoty v zásadě odpovídají námi získaným hodnotám, avšak je třeba vzít v úvahu, 

že chemické složení oceli, kterou autoři studovali, se poměrně výrazně odlišovalo od 

konceptu ocelí TRIP průmyslově využívaného v automobilovém průmyslu v současnosti. 

 

Obr. 7.24 Porovnání difúzních koeficientů vodíku různých fázích vodíkování pro metodu „time lag“ (ocel TRIP 

800 C-Mn-Si – varianta T1) 
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Obr. 7.25 Porovnání difúzních koeficientů vodíku v různých fázích vodíkování pro metodu „time lag“ (ocel TRIP 

800 C-Mn-Si-Al – varianta T2) 

 

Obr. 7.26 Porovnání difúzních koeficientů vodíku v různých fázích vodíkování pro metodu „time lag“ (ocel TRIP 

800 C-Mn-Si-P – varianta T3) 
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𝐽(𝜏)

𝐽(∞)
=

𝑖(𝜏)−𝑖(0)

𝑖(∞)−𝑖(0)
         (7-1) 

kde: J(τ) je difúzní tok [at·cm
-2

·s
-1

] pro parametr τ, J(∞) je difúzní tok vodíku ve 

stacionárním stavu [at·cm
-2

·s
-1

], τ je bezrozměrný parametr závisící na čase, i(∞) je proudová 

hustota detekčního proudu v ustáleném stavu [A·m
-2

], i(0) je výstupní proudová hustota na 

počátku pro 2. vzestupnou křivku (při vyšší vstupní proudové hustotě)  [Acm
-2

] 

Teoretickou křivku lze získat z rovnice odpovídající příslušné difúzní úloze, což bylo 

popsáno v kapitole 4.3. Při použití řešení Laplaceovou metodou získáme následující rovnici:  

𝐽(𝜏)

𝐽(∞)
=

2

√𝜋τ
∑ 𝑒𝑥𝑝 [−

(2𝑛+1)2

4τ
]∞

𝑛=0  (7-2) 

Pro teoretické křivky podle rovnice (6-2) bylo do výpočtu zařazeno prvních 5 členů, tj. 

pro n od 0 do 4. Rovnice použitá pro výpočet je tedy: 

𝐽(𝜏)

𝐽(∞)
=

2

√𝜋τ
{𝑒𝑥𝑝 (−

1

4τ
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

9

4τ
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

25

4τ
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

49

4τ
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

81

4τ
)} (7-3) 

Srovnání teoretických a experimentálně získaných tranzitních křivek je uvedeno na obr. 

7.27-7.35. U všech závislostí byla zjištěna velmi dobrá shoda mezi experimentálními 

výsledky a modelováním teoretického průběhu řešení difúzní úlohy, resp. byly zaznamenány 

jen mírné odchylky, které jsou obvyklé. Jak však uvádí Jerome [67], dobrá shoda mezi 

experimentem a modelováním tranzitní křivky neumožňuje většinou odhalit vliv uchycování 

vodíku v pastech na průběh závislostí, a i proto je třeba používat experimentální protokoly, 

které s tímto jevem počítají a mohou ho, alespoň částečně, eliminovat. 
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Obr. 7.27 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) bez deformace, (a) 

1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 

 

 

 

Obr. 7.28 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) po 5% deformaci, 

(a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 
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Obr. 7.29 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) po 10% 

deformaci, (a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b) 2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 

 

 

 

Obr. 7.30 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) bez deformace, 

(a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 
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Obr. 7.31 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) po 

5% deformaci, (a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 

 

 

 

Obr. 7.32 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) po 

10% deformaci, (a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 
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Obr. 7.33 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) bez deformace, 

(a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 

 

 

 

Obr. 7.34 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) po 

5% deformaci, (a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 
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Obr. 7.35 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) po 

10% deformaci, (a) 1. vzestupná tranzitní křivka, (b)  2. vzestupná tranzitní křivka, (c) sestupná tranzitní křivka 

 

V rámci hodnocení difúzních charakteristik vodíku v ocelích TRIP byla stanovena i 
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podpovrchové koncentrace vodíku byla počítána pomocí rovnice, která byla uvedena již 

v kapitole 4.3.: 
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 (7-4) 

kde i() je výstupní proudová hustota ve stacionárním stavu [Am
-2

], L je tloušťka vzorku 

[m], D je difúzní koeficient vodíku [m
2
s

-1
] a F je Faradayova konstanta [Cmol

-1
]. 
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Tab. 7.10 Výpočet koncentrace vodíku ve variantě T1 (C-Mn-Si) oceli TRIP 800 ve výchozím 

stavu, po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[m
2
s

-1
] 

i 

[Am
-2

] 

L 

[m] 

F 

[Cmol
-1

] 

cH
0 

[molm-3] 
cH

0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vzest. křivka 7,4910
-12

 13,3310
-2

 4,8010
-4

 96485 88,5 11,3 

2. vzest. křivka 4,6810
-11

 6,0610
-2

 4,8010
-4

 96485 94,4 12,1 

po 5% 

deformaci 

1. vzest. křivka 8,1010
-12

 16,6710
-2

 5,00 10
-4

 96485 107 13,6 

2. vzest. křivka 6,4810
-11

 7,4010
-2

 5,00 10
-4

 96485 112,9 14,4 

po 10% 

deformaci 

1. vzest. křivka 9,3210
-12

 22,3810
-2

 5,00 10
-4

 96485 124 15,8 

2. vzest. křivka 6,3010
-11

 9,4110
-2

 5,00 10
-4

 96485 131,74 16,8 

* metodou „time lag“ 

Tab. 7.11 Výpočet koncentrace vodíku ve variantě T2 (C-Mn-Si-Al) oceli TRIP 800 ve 

výchozím stavu, po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[m
2
s

-1
] 

i 

[Am
-2

] 

L 

[m] 

F 

[Cmol
-1

] 

cH
0 

[molm-3] 
cH

0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vzest. křivka 7,5010
-12

 10,0910
-2

 4,8510
-4

 96485 67,6 8,6 

2. vzest. křivka 4,7210
-11

 4,1710
-2

 4,8510
-4

 96485 72 9,2 

po 5% 

deformaci 

1. vzest. křivka 8,9910
-12

 14,8310
-2

 5,00 10
-4

 96485 85,4 10,9 

2. vzest. křivka 5,8610
-11

 5,6010
-2

 5,00 10
-4

 96485 90,l 11,5 

po 10% 

deformaci 

1. vzest. křivka 6,7610
-12

 14,4310
-2

 4,80 10
-4

 96485 111 14,1 

2. vzest. křivka 4,5710
-11

 5,4510
-2

 4,80 10
-4

 96485 118,7 15,1 

* metodou „time lag“ 

 

Tab. 7.12 Výpočet koncentrace vodíku ve variantě T3 (C-Mn-Si-P) oceli TRIP 800 ve 

výchozím stavu, po 5% a 10% deformaci 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[m
2
s

-1
] 

i 

[Am
-2

] 

L 

[m] 

F 

[Cmol
-1

] 

cH
0 

[molm-3] 
cH

0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vzest. křivka 1,6410
-11

 51,8210
-2

 5,0310
-4

 96485 165 20,9 

2. vzest. křivka 8,2310
-11

 14,4810
-2

 5,0310
-4

 96485 174,2 22,1 

po 5% 

deformaci 

1. vzest. křivka 1,7210
-12

 94,5010
-2

 5,10 10
-4

 96485 290 36,9 

2. vzest. křivka 1,3010
-10

 26,0310
-2

 5,10 10
-4

 96485 300,6 38,2 

po 10% 

deformaci 

1. vzest. křivka 1,7710
-11

 73,0810
-2

 4,97 10
-4

 96485 213 27 

2. vzest. křivka 1,1510
-10

 21,3010
-2

 4,97 10
-4

 96485 222,5 28,2 

* metodou „time lag“ 

Z Tab. 7.10-7.12 vyplývá, že vysoká podpovrchová koncentrace vodíku v mikrostruktuře 

oceli TRIP se vytvořila již v první fázi vodíkování ve všech třech stavech (bez deformace, po 

5% deformaci, po 10% deformaci). Při dalším zvýšení vstupní proudové hustoty již 

podpovrchová koncentrace vodíku stoupala jen mírně, nejvíce u vzorku bez deformace. U 

variant oceli T1 a T2 byla nejvyšší podpovrchová koncentrace vodíku zaznamenána po 10% 
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deformaci. Ly [99, 116] ve své práci nalezla u oceli TRIP na bázi C-Mn-Si ve výchozím 

stavu, bez deformace, také podpovrchovou koncentraci vodíku na úrovni cca 12 hm. ppm, což 

byla nejvyšší hodnota v rámci ocelí AHSS, které studovala. Podle Ly tato hodnota korelovala 

s rozpustností vodíku v oceli TRIP, kdy tato byla rovněž nejvyšší v rámci studovaných ocelí 

AHSS. 

Velmi vysoká podpovrchová koncentrace vodíku byla zjištěna v oceli TRIP 800 C-Mn-

Si-P (varianta T3) ve všech zkoumaných stavech. Tento jev může souviset s tím, jak již bylo 

jednou uvedeno, že zvýšený obsah fosforu v oceli podporuje pronikání vodíku do oceli, a 

může tedy zvýšit i podpovrchovou koncentraci vodíku. 

 

7.4.2. Stanovení difúzních charakteristik vodíku metodou elektrochemické permeace 

při použití protokolu podle Zakroczymského  

Studiu difúzních charakteristik vodíku v ocelích se dlouhodobě věnoval Zakroczymski 

[59, 60] zejména s ohledem na věrohodné stanovení koeficientu difúze vodíku blízkého 

reálnému s ohledem na možné uchycování vodíku v pastech, nebo uvolňování vodíku 

z vratných pastí v průběhu experimentu. Zakroczymski doporučoval následující postup: 

provést nejprve 1. vodíkování, po dosažení stacionárního stavu aplikovat jen mírný pokles 

vstupního proudu, po opětovném dosažení stacionárního stavu na výstupní straně provést 

zvýšení vstupního proudu na hodnotu odpovídající 1. vodíkování a po dalším dosažení 

stacionárního stavu na výstupní straně experiment ukončit. Za vhodné oblasti pro stanovení 

difúzního koeficientu vodíku považoval sestupnou a vzestupnou tranzitní křivku odpovídající 

snížení a zvýšení vstupního proudu. Tento typ experimentu byl proveden i v rámci předložené 

disertační práce, opět na všech třech variantách oceli TRIP (T1, T2, T3) ve výchozím stavu, 

tj. ve stavu bez deformace, ale také po 5 % a po 10 % tahové deformaci. Závislost získaná 

mezi hodnotou výstupního proudu, resp. výstupní proudové hustoty, a časem je uvedena na 

obr. 7.36-7.44. 
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Obr. 7.36 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si TRIP 800 (varianta T1) bez deformace při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,495 mm) 

 

Obr. 7.37 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si TRIP 800 (varianta T1) po 5% deformaci při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,480 mm) 

 

Obr. 7.38 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si TRIP 800 (varianta T1) po 10% deformaci při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,510 mm) 
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Obr. 7.39 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-Al TRIP 800 (varianta T2) bez deformace při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,485 mm) 

 

Obr. 7.40 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-Al TRIP 800 (varianta T2) po 5% deformaci při 

experimentu podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,500 mm) 

 

Obr. 7.41 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-Al TRIP 800 (varianta T2) po 10% deformaci při 

experimentu podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,500 mm) 
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Obr. 7.42 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-P TRIP 800 (varianta T3) bez deformace při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,470 mm) 

 

Obr. 7.43 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-P TRIP 800 (varianta T3) po 5% deformaci při experimentu 

podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,510 mm) 

 

Obr. 7.44 Permeační křivka vzorku z oceli C-Mn-Si-P TRIP 800 (varianta T3) po 10% deformaci při 

experimentu podle Zakroczymského (tloušťka vzorku L = 0,500 mm) 
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První vodíkování bylo provedeno při vstupní proudové hustotě 14 mA·cm
-2

, po ustálení 

výstupního proudu bylo provedeno snížení proudu na vstupu na proudovou hustotu 

10 mA·cm
-2

 a po dalším ustálení výstupního proudu byl proud ve vstupní cele zvýšen na 

hodnotu odpovídající proudové hustotě 1. vodíkování, tj. 14 mA·cm
-2

. Po dosažení 

stacionárního stavu na výstupní straně byl experiment ukončen, ale byla ještě zaznamenána 

sestupná tranzitní křivka. 

V Tab. 7.13-7.15 jsou uvedeny získané hodnoty koeficientu difúze vodíku při 

jednotlivých etapách vodíkování a v Tab. 7.16-7.18 jsou pak uvedeny odpovídající 

podpovrchové koncentrace vodíku na vstupní straně vzorku. Porovnání difúzních koeficientů 

vodíku stanovených metodou „time lag“ podle experimentu Zakroczymskéhov různých fázích 

vodíkování je přehledně znázorněno na obr. 7.45-7.47. 

 

Tab. 7.13 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-Si (T1) ve výchozím stavu bez deformace, 

po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 8,5110
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 3,7810
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 3,3810
-7 

 odvodíkování  2,7710
-7

 

po 5% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 8,0210
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 5,1710
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 4,8310
-7 

 odvodíkování 3,5410
-7

 

po 10% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 7,7310
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 4,2710
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 3,8910
-7 

 odvodíkování 2,2710
-7

 

* metodou „time lag“ 
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Tab. 7.14 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-Si-Al (T2) ve výchozím stavu bez 

deformace, po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 7,1510
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 3,0910
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 3,8310
-7 

 odvodíkování  1,9910
-7

 

po 5% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 7,3110
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 4,3410
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 4,4510
-7 

 odvodíkování 2,2910
-7

 

po 10% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 6,7310
-8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 3,7110
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 3,8110
-7 

 odvodíkování 1,5510
-7

 

* metodou „time lag“ 

 

Tab. 7.15 Difúzní koeficienty oceli TRIP 800 C-Mn-Si-P (T3) ve výchozím stavu bez 

deformace, po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
D* 

[cm
2
s

-1
] 

výchozí stav bez 

deformace 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 1,5310
-7 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 4,5810
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 4,4110
-7 

 odvodíkování  3,4510
-7

 

po 5% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 1,7810
-7 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 5,6710
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 5,5310
-7 

 odvodíkování 4,4810
-7

 

po 10% deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 2,0610
-7 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 7,0910
-7 

zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 7,0810
-7 

 odvodíkování 5,8410
-7

 

* metodou „time lag“ 
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Obr. 7.45 Porovnání difúzních koeficientů vodíku v různých fázích vodíkování podle experimentu 

Zakroczymského (ocel TRIP 800 C-Mn-Si – varianta T1) 

 

 

Obr. 7.46 Porovnání difúzních koeficientů vodíku v  různých fázích vodíkování podle experimentu 

Zakroczymského (ocel TRIP 800 C-Mn-Al – varianta T2) 
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Obr. 7.47 Porovnání difúzních koeficientů vodíku v různých fázích vodíkování podle experimentu 

Zakroczymského (ocel TRIP 800 C-Mn-P – varianta T3) 

 

Tab. 7.16 Výpočet podpovrchové koncentrace vodíku ve variantě T1 (C-Mn-Si) oceli TRIP 

800 ve výchozím stavu, po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
cH

0 

[molm-3] 
cH

0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 82,3 10,5 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 78,9 10,1 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 83,7 10,7 

po 5% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 117 14,8 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 113,3 14,3 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 118,3 14,9 

po 10% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 103 13,0 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 99,51 12,6 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 103,9 13,2 
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Tab. 7.17 Výpočet podpovrchové koncentrace vodíku ve variantě T2 (C-Mn-Si-Al) oceli TRIP 

800 ve výchozím stavu, po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
cH

0 

[molm-3] 

cH
0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 75,2 9,6 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 71,4 9,1 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 74,5 9,5 

po 5% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 104 13,2 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 100,7 12,8 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 104,3 13,3 

po 10% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 115 14,6 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 111,1 15,1 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 115,7 14,7 

 

Tab. 7.18 Výpočet koncentrace vodíku ve variantě T3 (C-Mn-Si-P) oceli TRIP 800 ve 

výchozím stavu, po 5% a 10% deformaci (experiment podle Zakroczymského) 

Stav oceli Fáze vodíkování 
cH

0 

[molm-3] 
cH

0 

[hm. ppm] 

výchozí 

stav 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 166 21,1 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 152,7 19,4 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 162,5 20,6 

po 5% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 149 19,0 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 139,3 17,8 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 149,8 19,1 

po 10% 

deformaci 

1. vodíkování (i = 14 mA·cm
-2

) 205 26,1 

snížení proudu (i = 10 mA·cm
-2

) 170,9 21,8 

 zvýšení proudu (i = 14 mA·cm
-2

) 200,5 25,6 

 

Výsledky prezentované v tab. 7.13-7.15 ukazují velmi podobné, resp. téměř shodné 

trendy, jaké byly získány při použití experimentálního protokolu se dvěma vzestupnými 

větvemi. I v případě protokolu podle Zakroczymského bylo zjištěno, že nejnižší hodnoty 

koeficientu difúze vodíku byly nalezeny pro 1. vodíkování, při němž docházelo 

k intenzivnímu uchycování vodíku v pastech. U varianty oceli T3 byly hodnoty koeficientu 

difúze vodíku při 1. vodíkování opět vyšší (>110
-7

 cm
2
s

-1
) oproti variantám T1 a T2, kdy 

koeficienty difúze vodíku byly při prvním vodíkování nižší než 110
-7

 cm
2
s

-1
. Při 2. a 3. 

vodíkování (sestupná křivka + vzestupná křivka) byly získány výrazně vyšší koeficienty 

difúze vodíku než při 1. vodíkování, což potvrzuje, že vliv uchycování vodíku v pastech byl 

v této etapě experimentu poměrně úspěšně eliminován. Při srovnání difúzních koeficientů 
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vodíku získaných při 2., resp. 3. vodíkování je zřejmé, že rozdíl mezi koeficienty difúze 

vodíku počítanými ze sestupné větve a z vzestupné větve nebyl příliš vysoký. Přesněji 

vyjádřeno, cca v 90% případů byl rozdíl menší než 10 % a jen zcela výjimečně byl vyšší než 

20 %. Zakroczymski [79, 80] uvádí, že za dobrý výsledek lze považovat takový, kdy rozdíl 

difúzního koeficientu vypočteného ze sestupné větve a difúzního koeficientu vypočteného z 

vzestupné větve nepřesáhne 10 %. Pokud se jedná o trendy pozorované v závislosti na 

deformaci, jsou opět podobné jako v případě experimentálního protokolu popsaného 

v kapitole 7.4.1. s jedinou výjimkou. V případě protokolu podle Zakroczymského byl u 

varianty T3 pozorován nejvyšší koeficient difúze vodíku po deformaci 10 %, zatímco při 

protokolu se dvěma vzestupnými křivkami byl nejvyšší koeficient vodíku pozorován po 5 % 

deformaci. Tento rozdíl není možné jednoznačně vysvětlit, vyžadoval by provedení dalších 

experimentů. Jak již bylo ale uvedeno, je třeba vzít v úvahu, že v závislosti na úrovni 

deformace se může uplatnit kompetitivní vliv zvýšené hustoty dislokací na hodnotu 

koeficientu difúze vodíku.  

Při porovnání hodnot koeficientu difúze vodíku (obr. 7.48-7.50) získaných při 2., resp. 3. 

vodíkování s hodnotami koeficientu difúze vodíku získanými při prvním experimentu se 

dvěma vzestupnými větvemi, a to pro druhou vzestupnou křivku (kap. 7.4.1.), sice existují 

určité rozdíly (při experimentu podle Zakroczymského byly hodnoty koeficientu difúze 

vodíku mírně nižší), ale s ohledem na všechna úskalí metody elektrochemické permeace lze 

shodu výsledků považovat za velmi dobrou. U obou typů experimentu platí, že nejvyšší 

hodnoty koeficientu difúze vodíku byly pozorovány pro ocel ve stavu odpovídajícím 5 % 

tahové deformaci s výjimkou varianty T3 při experimentu podle Zakroczymského, kdy byla 

nejvyšší hodnota koeficientu difúze vodíku zaznamenána pro 10 % deformaci. 
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Obr. 7.48 Porovnání hodnot koeficientu difúze vodíku získaných při experimentu podle Zakroczymského (ocel 

TRIP 800 C-Mn-Si – varianta T1) 

 

 

Obr. 7.49 Porovnání hodnot koeficientu difúze vodíku získaných při experimentu podle Zakroczymského (ocel 

TRIP 800 C-Mn-Al – varianta T2) 
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Obr. 7.50 Porovnání hodnot koeficientu difúze vodíku získaných při experimentu podle Zakroczymského (ocel 

TRIP 800 C-Mn-P – varianta T3) 
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Obr. 7.51 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) bez deformace, (a) 

1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

 

 

 

Obr. 7.52 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) po 5% deformaci, 

(a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 
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Obr. 7.53 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T1 (C-Mn-Si) po 10% 

deformaci, (a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

 

 

 

Obr. 7.54 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) bez deformace, 

(a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 
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Obr. 7.55Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) po 5% 

deformaci, (a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

 

 

 

Obr. 7.56 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T2 (C-Mn-Si-Al) po 10% 

deformaci, (a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 
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Obr. 7.57Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) bez deformace, 

(a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

 

 

 

Obr. 7.58 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) po 5% 

deformaci, (a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2000 4000 6000 8000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

a) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000 4000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

b) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

c) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5000 10000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

d) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5000 10000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

a) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

b) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000 4000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

c) 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5000 10000 15000

J (
t)
/J

(∞
) 

t [s] 

poměr exp.

poměr teor.

d) 



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

- 122 - 

 

 

Obr. 7.59 Porovnání experimentální a teoretické permeační křivky pro variantu T3 (C-Mn-Si-P) po 10% 

deformaci, (a) 1. vodíkování, (b)  snížení proudu, (c) zvýšení proudu, (d) odvodíkování 

 

7.4.3. Shrnutí výsledků z oblasti stanovení difúzních charakteristik vodíku metodou 

elektrochemické permeace 
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vodíkování bylo právě zaplnění vodíkových pastí v materiálu. Po dosažení ustáleného stavu 

pokračovali naopak anodickým rozpouštěním na vstupní straně, které mělo primárně sloužit 

k aktivaci vstupního povrchu. Nicméně, během této etapy mohlo docházet k uvolňování 

vodíku z pastí, které se zaplnily v předchozí etapě, což je do jisté míry nedostatek. Po této 

poměrně krátké etapě anodického rozpouštění pak prováděli vodíkování se dvěma 

vzestupnými větvemi, tzn. při dvou rozdílných proudových hustotách vodíkování, nižší a pak 

vyšší, na vstupní straně. Po dosažení ustáleného stavu ve druhé vzestupné větvi ukončili 

vodíkování a zaznamenali ještě sestupnou větev, tj. odvodíkování vzorku. Difúzní koeficienty 

vodíku počítali především z první a druhé vzestupné větve, které následovaly po anodickém 

rozpouštění. Jednou z hlavních nevýhod tohoto experimentálního protokolu je mimořádně 

dlouhá doba trvání, a to zvláště u ocelí, v nichž je koeficient difúze vodíku poměrně nízký. Ly 

použila tento experimentální protokol i u oceli TRIP 800 a doba trvání experimentu 

popsaného výše činila cca 20 hodin. Stejný experiment provedený u ocelí DP, resp. CP trval 

„kratší“ dobu, a to cca 10-12 hodin. 

V první fázi řešení předložené disertační práce jsme tedy navázali na tento 

experimentální protokol a realizovali jsme experimentální protokol se dvěma vzestupnými 

větvemi tranzitních křivek. Protokol podle Ly a Jeroma jsme se však snažili zefektivnit 

zejména tak, aby mohl probíhat kratší dobu a aby bylo přesto možné získat koeficienty difúze 

vodíku, u nichž by byl významnou měrou eliminován vliv uchycování vodíku v pastech. Ze 

zkušenosti obou pracovišť jsme věděli, že etapa anodického rozpouštění povrchu 

předcházející vlastnímu vodíkování je velmi důležitá, a proto jsme ji vždy zařadili jako 

úvodní etapu na vstupní straně vzorku. Poté následovalo vodíkování se dvěma rozdílnými 

hodnotami proudové hustoty na vstupní straně, nižší a vyšší, kdy byly získány dvě vzestupné 

tranzitní křivky. Vodíkování s nižší proudovou hustotou na vstupní straně (1. vzestupná 

tranzitní křivka) mělo za cíl zaplnění vodíkových pastí, u vodíkování s vyšší proudovou 

hustotou (2. vzestupná tranzitní křivka) už měl být vliv uchycování vodíku v pastech 

významně eliminován, tzn. z této tranzitní křivky bylo možné stanovit věrohodné koeficienty 

difúze vodíku, jen málo zatížené uchycováním vodíku v pastech. V zásadě jen pro kontrolu a 

srovnání jsme zaznamenávali i sestupnou křivku po ukončení vodíkování s vyšší proudovou 

hustotou.  

Ve druhé fázi řešení jsme se orientovali na experimentální protokol podle Tadeusze 

Zakroczymského [59,60]. Jak již bylo uvedeno, tento autor, který se elektrochemické 

permeaci vodíku věnoval po celou svou profesní kariéru, doporučoval odlišný postup, než 
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jsme použili v první části. Zakroczymski doporučoval provést předběžné vodíkování pro 

zaplnění vodíkových pastí (1. etapa), pak mírně snížit proudovou hustotu vodíkování a 

zaznamenat 2. etapu, po dosažení ustáleného stavu ji opět zvýšit na hodnotu odpovídající 

předběžnému vodíkování (3. etapa) a po opětovném dosažení ustáleného stavu experiment 

ukončit. Zakroczymski doporučoval použít pro výpočet koeficientu difúze vodíku tranzitní 

křivky odpovídající 2. a 3. etapě s tím, že určitou kontrolou validity experimentu je malý 

rozdíl mezi hodnotami koeficientu difúze získanými ve 2. a 3. etapě (do 10 % rozdílu). My 

jsme modifikovali experimentální protokol Zakroczymského zařazením krátké etapy 

anodického rozpouštění na vstupní straně pro aktivaci povrchu (také proto, aby v tomto směru 

existovala shoda s prvním experimentálním protokolem se dvěma vzestupnými větvemi) a 

dále zaznamenáním sestupné tranzitní křivky po ukončení 3. etapy vodíkování, protože 

sestupná křivka představuje také určitou formu kontroly získaných výsledků na základě jejich 

porovnání. 

Můžeme konstatovat, že oba dva použité experimentální protokoly – protokol se dvěma 

vzestupnými větvemi tranzitní křivky i protokol podle Zakroczymského – umožnily získat 

koeficienty difúze vodíku, u nichž byl významnou měrou eliminován vliv uchycování vodíku 

v pastech. V případě prvního experimentálního protokolu byly získány ze druhé vzestupné 

větve koeficienty difúze vodíku, které byly 6x až 8x vyšší oproti hodnotám získaným z první 

vzestupné větve; v případě druhého experimentálního protokolu (podle Zakroczymského) 

byly získány jako aritmetický průměr hodnot ze 2. a 3. etapy (sestupná a vzestupná větev) 

hodnoty koeficientů difúze vodíku, které byly 3x až 6x vyšší oproti hodnotám získaným v 1. 

etapě vodíkování (vzestupná větev). Jak však uvádí Zakroczymski, nikdy nelze předpokládat, 

že by při experimentu mohl být efekt uchycování vodíku v pastech eliminován ze 100 %. Při 

vzestupných větvích nelze nikdy počítat se stoprocentním zaplněním všech vratných i 

nevratných vodíkových pastí, naopak u sestupných větví je třeba vždy počítat s tím, že při 

snížení obsahu vodíku v intersticiálních polohách bude docházet k uvolňování vodíku 

z vratných pastí vzhledem k dynamické rovnováze, která mezi těmito typy umístění atomů 

vodíku existuje.  

U obou experimentálních protokolů byly pozorovány analogické trendy, a to v zásadě ve 

všech aspektech, pozorované rozdíly lze přičíst na vrub experimentální náročnosti metody a 

množství parametrů, které ovlivňují její průběh. Pokud jde o zhodnocení, zda lze jeden 

z použitých experimentálních protokolů označit za lepší, asi můžeme konstatovat, že oba 

protokoly se jeví jako rovnocenné. Ve prospěch protokolu podle Zakroczymského mluví 
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alespoň jeden aspekt, a to možnost lepší kontroly věrohodnosti získaných výsledků na základě 

srovnání hodnot koeficientu difúze vodíku v sestupné a následující vzestupné větvi (2. a 3. 

etapa). 
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8. ZÁVĚR 

Předložená disertační práce byla zaměřena na studium difúzních charakteristik vodíku ve 

třech rozdílných variantách oceli TRIP 800, vyrobených v laboratorních podmínkách, a to na 

bázi C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al a C-Mn-Si-P. Všechny tři varianty oceli TRIP byly studovány 

jednak ve výchozím stavu, po dvoustupňovém tepelném zpracování, jednak po 5 % a 10 % 

tahové deformaci, což má souvislost se strukturním stavem, v němž se nacházejí reálně 

vyrobené díly využívané v automobilovém průmyslu. Kromě studia difúzních charakteristik 

vodíku byla pozornost orientována na studium strukturních charakteristik ocelí a také na 

jejich mechanické vlastnosti.  

Při studiu strukturních charakteristik ocelí TRIP použitých při řešení disertační práce byly 

získány výsledky, které nijak nevybočovaly z údajů, které se u těchto typů ocelí uvádějí 

v literatuře. Jejich mikrostruktura sestávala především z feritu a bainitu, zbytkový austenit se 

ve výchozím stavu vyskytoval v množství cca 11-15 obj. %. U všech studovaných variant 

byla ve výchozím stavu pozorována i přítomnost určitého podílu martenzitu, resp. M/A 

složky. Po aplikované tahové deformaci došlo k nejrychlejšímu poklesu obsahu zbytkového 

austenitu u varianty na bázi C-Mn-Si, zatímco u dvou zbývajících variant byla stabilita 

zbytkového austenitu vyšší. 

Mechanické vlastnosti byly u všech tří variant oceli TRIP ve výchozím stavu srovnatelné, 

přičemž mez kluzu jednotlivých variant ležela v rozmezí cca 400-450 MPa, mez pevnosti pak 

v rozmezí 896-925 MPa. Hodnoty tažnosti byly vysoké, pohybovaly se v intervalu cca 

27-29 %, přičemž hodnota 27 % byla získána pro variantu se zvýšeným obsahem fosforu, což 

potvrdilo, že zvýšený obsah fosforu nevedl k výraznému zhoršení základních mechanických 

vlastností oceli. Aplikace tahové deformace vedla u všech variant k výraznému zpevnění a 

zvýšení poměru meze kluzu k mezi pevnosti, který se po 10 % tahové deformaci pohyboval 

v rozmezí 0,91-0,95. Tažnost zůstala po 10 % tahové deformaci stále poměrně vysoká, na 

úrovni cca 17-23 %. 

Studium difúzních charakteristik vodíku metodou elektrochemické permeace sledovalo 

jednak hlediska metodická, jednak vlastní získané výsledky. Z pohledu metodického se 

podařilo ověřit a mnohonásobně vyzkoušet dva experimentální protokoly, jejichž cílem bylo 

v co nejvyšší míře eliminovat vliv uchycování vodíku v pastech na dosažené hodnoty 

koeficientu difúze vodíku v oceli. Byly realizovány dva experimentální protokoly, jeden se 
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dvěma vzestupnými větvemi tranzitní křivky, druhý podle Zakroczymského se třemi etapami 

vodíkování – první vzestupnou větví, druhou sestupnou větví s nižší aplikovanou proudovou 

hustotou na vstupní straně a třetí vzestupnou větví, se shodnou proudovou hustotou 

vodíkování jako v první etapě. U obou experimentálních protokolů se podařilo vliv 

uchycování vodíku v pastech na hodnoty koeficientu difúze vodíku významně omezit. Oba 

experimentální protokoly lze považovat za rovnocenné, u protokolu podle Zakroczymského 

existuje možnost vícenásobné kontroly věrohodnosti získaných výsledků, což je jistý 

argument ve prospěch tohoto protokolu.  

Vlastní získané výsledky ukázaly, že koeficient difúze vodíku v ocelích TRIP je ve 

výchozím stavu, bez deformace, poměrně nízký, a to i v případě, kdy byl eliminován vliv 

uchycování vodíku v pastech. Hodnoty takového koeficientu difúze vodíku ve výchozím 

stavu ležely v intervalu 3,510
-7

 cm
2
s

-1
 až 8,210

-7
 cm

2
s

-1
. Nejvyšší hodnoty byly 

zaznamenány pro variantu oceli se zvýšeným obsahem fosforu. Získané hodnoty jsou výrazně 

nižší než u většiny ocelí s převažující bcc mřížkou. Plastická deformace vedla u všech tří 

variant oceli TRIP ke zvýšení koeficientu difúze vodíku, který byl i po deformaci nejvyšší u 

varianty oceli s vyšším obsahem fosforu. Analýza podpovrchové koncentrace vodíku přinesla 

u všech variant oceli TRIP vysoké hodnoty této veličiny, netypické u ocelí s převažující bcc 

mřížkou, které souvisely s přítomností zbytkového austenitu, resp. deformačně indukovaného 

martenzitu ve struktuře a také s přítomností zvýšené hustoty dislokací ve stavu po deformaci. 

U variant oceli C-Mn-Si a C-Mn-Si-Al se podpovrchová koncentrace vodíku pohybovala 

v rozmezí 9-16 hm. ppm, přičemž vyšší hodnoty odpovídaly stavu po deformaci. U varianty 

oceli se zvýšeným obsahem fosforu byly hodnoty podpovrchové koncentrace vodíku výrazně 

vyšší ve srovnání s ostatními studovanými variantami a ležely v intervalu 21-37 hm. ppm.  

Získané výsledky tvoří významný příspěvek ke komplexnímu studiu působení vodíku 

v ocelích TRIP a zejména získané koeficienty difúze vodíku lze zařadit k těm nemnohým, 

které byly u ocelí TRIP doposud získány, a to i v mezinárodním měřítku. Výsledky řešení 

disertační práce mohou být využity i v pedagogickém procesu, např. při výuce předmětu 

Fyzikální metalurgie, ale i v jiných předmětech. 
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