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Abstrakt 

 Předložená diplomová práce se zabývá studiem náchylnosti ocelí TRIP používaných 

v automobilovém průmyslu k výrobě karoserií vůči vodíkovému zkřehnutí. K vodíkovému 

zkřehnutí může u těchto ocelí docházet díky technologickému zpracování před žárovým 

zinkováním. Působení vodíku na ocel TRIP 800 bylo studováno pomocí změn mechanických 

vlastností při tahových zkouškách provedených, buď souběžně s elektrolytickým 

vodíkováním, nebo bezprostředně po něm. Pro komplexnost posouzení vlivu vodíku na 

vlastnosti oceli TRIP 800 byla provedena kvalitativní a kvantitativní faktografická analýza 

lomových ploch provedených zkušebních těles. Při kvalitativní fraktografické analýze byla 

využita metoda fraktální analýzy.  

Klíčová slova: TRIP oceli, vodíková křehkost, difúze vodíku, fraktální analýza 

Abstract  

 The presented thesis deals with a study of the susceptibility of TRIP steels used in auto-

body construction to hydrogen embrittlement. The hydrogen embrittlement can be caused in 

these type of steels by technological treatment before hot-dip galvanization. The effect of 

hydrogen on TRIP 800 was studied by means of tensile tests on specimens charged by 

hydrogen in two ways. The first was carried out during tensile tests, and the second was 

carried out immediately before tensile tests. The qualitative and quantitative fractographic 

analyses of fracture surfaces were carried out for complexity of the influence of hydrogen on 

TRIP 800 steel. Fractal analysis was used as a method of quantitative fractographic analysis. 

Keywords: TRIP steels, hydrogen embrittlement, hydrogen diffusion, fractal analysis 



1 

 

Obsah 

1 Úvod 3 

2 Oceli pro automobilový průmysl 4 

2.1 TRIP oceli 5 

3 Vodík v ocelích 6 

3.1 Pronikání vodíku do ocelí 6 

3.1.1 Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 7 

3.1.2 Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí 8 

3.2 Difúze vodíku v oceli 9 

3.3 Vodíkové pasti 10 

4 Vodíková křehkost 11 

4.1 Teorie vodíkové křehkosti 12 

4.1.1 Teorie aerostatického napětí 12 

4.1.2 Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 12 

4.1.3 Dekohezní teorie 12 

4.1.4 Teorie kritické koncentrace vodíku 13 

4.1.5 Teorie interakce vodík - plastická deformace 14 

4.2 Vliv metalurgických faktorů na vodíkovou křehkost 14 

4.2.1 Vliv chemického složení ocelí 15 

4.2.2 Vliv mechanických vlastností 15 

4.2.3 Vliv mikrostruktury 16 

5 Fraktografie 17 

5.1 Štěpný lom 17 

5.2 Tvárný lom 19 

5.3 Kvazištěpný lom 20 

5.4 Fraktální analýza 21 

6 Praktická část 24 

6.1 Použitý materiál 24 

6.2 Mikrostruktura oceli TRIP 800 24 

6.3 Mechanické vlastnosti použité oceli ve výchozím stavu 25 

6.3.1 Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu 25 

6.4 Popis vodíkování 27 

6.4.1 Elektrolytické vodíkování před tahovou zkouškou 27 



2 

 

6.4.2 Elektrolytické vodíkování v průběhu tahové zkoušky 28 

6.5 Hodnocení vodíkového zkřehnutí 29 

6.6 Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 32 

6.6.1 Kvalitativní fraktografická analýza 32 

6.6.2 Kvantitativní fraktografická analýza-fraktální analýza 39 

7 Závěr 44 

8 Seznam literatury 45 



3 

 

1 Úvod 

 TRIP (transformation induced plasticity) oceli, tedy oceli s transformačně indukovanou 

plasticitou, patří mezi materiály hojně využívané v automobilovém průmyslu, především na 

části karoserií. Jejich mechanické vlastnosti, zejména vysoká pevnost, vysoké hodnoty 

lomové houževnatosti a schopnost pohltit energii během nárazu, totiž splňují čím dál přísnější 

požadavky na bezpečnostní design karoserií. Další kritéria, která vyhovují jejich použití 

v automobilovém průmyslu na části karoserií, jsou jejich dobrá svařitelnost a tvařitelnost a 

také jejich vhodnost pro žárové zinkování. 

 Žárové zinkování ocelí, nejen pro použití v automobilovém průmyslu, se provádí za 

účelem zvýšení jejich korozivzdornosti. Samotnému procesu žárového zinkování TRIP ocelí 

předchází některé technologické kroky, při kterých může dojít k vodíkovému zkřehnutí a tím 

k výrazné degradaci mechanických vlastností těchto ocelí. Tímto krokem může být moření 

ocelí v různých typech kyselin, především však v kyselině chlorovodíkové HCl.  

 Vodíková křehkost je problémem nejen u ocelí TRIP, ale i u konstrukčních ocelí 

využívaných především v chemickém, či petrochemickém průmyslu, kdy jsou tyto oceli 

vystavovány vlivům korozivních prostředí. Z tohoto důvodu je nezbytné studium vlivu vodíku 

u jednotlivých typů materiálu. 

 Předložená diplomová práce se zabývá vlivem vodíku na mechanické vlastnosti oceli 

TRIP 800. Hodnocení vlivu vodíku na mechanické vlastnosti studovaného materiálu bylo 

provedeno pomocí tahových zkoušek a následným kvalitativním i kvantitativním 

fraktografickým hodnocením lomových ploch provedených zkušebních těles. 
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2 Oceli pro automobilový průmysl 

 Oceli pro automobilový průmysl jsou materiály, u kterých je žádoucí jejich vysoká 

pevnostní úroveň současně s vysokou úrovní plastickou. Tyto parametry závisí zejména na 

chemickém složení matrice a na vlastním zpracování ocelí. Důležitým parametrem je také co 

nejnižší hmotnost komponent, což má přímý dopad na spotřebu paliva, a tedy na životní 

prostředí [1; 2]. Uvedené vlastnosti předurčují použití těchto materiálů pro nejrůznější 

automobilové díly, včetně karoserií. 

 Rozdělit oceli pro automobilový průmysl je možné do několika skupin, a to na 

nízkopevnostní oceli (IF - oceli bez interstic a LC - nízkouhlíkové oceli), konvenční 

vysokopevné oceli HSS (uhlík-manganové oceli, IF–HS - vysokopevné oceli bez interstic, 

HSLA - vysokopevné nízkolegované oceli a BH - oceli zpevněné kontrolovaným procesem 

žíhání) a na moderní vysokopevné oceli AHSS (DP - dvojfázové oceli, CP - oceli komplexně-

fázové, martenzitické oceli a oceli TRIP s plasticitou indukovanou transformací) [1; 3]. Mezi 

další oceli používané v automobilovém průmyslu se zvýšenou pevností patří oceli TRIPLEX 

a TWIP. Obr. 1 znázorňuje rozdělení vybraných ocelí pro automobilový průmysl v závislosti 

tažnosti na mezi kluzu.  

 Kromě rozdělení ocelí podle mechanických vlastností je hlavním rozdílem mezi 

konvenčními HSS ocelemi a moderními AHSS ocelemi struktura. Klasické HSS oceli jsou 

oceli jednofázové feritické. Oceli AHSS jsou především oceli vícefázové, které obsahují ferit, 

martenzit, bainit a/nebo zbytkový austenit v množstvích, která jim zaručují právě unikátní 

mechanické vlastnosti [3]. Diplomová práce je zaměřena na hodnocení ocelí TRIP. 

 

Obr. 1 Rozdělení vybraných ocelí pro automobilový průmysl (převzato a upraveno z [3])  
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2.1 TRIP oceli 

 TRIP (transformation induced plasticity) oceli neboli oceli s transformačně indukovanou 

plasticitou patří mezi oceli multifázové. Řadí se tak mezi moderní vysokopevné oceli AHSS. 

Jejich výborné mechanické vlastnosti vyplývají z martenzitické transformace metastabilního 

zbytkového austenitu, která je indukována vnějším napětím anebo plastickou deformací [4]. 

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

austenitu, jehož obsah se v těchto ocelích pohybuje v rozmezí od 10 do 15 % [1; 5].  

 Vznik takovéto mikrostruktury je nezbytně podložený vhodným chemickým složením. 

TRIP oceli mají zvýšený obsah uhlíku (až 0,2 %). Uhlík společně s manganem, kterého se 

přidává přibližně 1,5 %, stabilizují austenitickou nepřetransformovanou matrici. Dále se do 

těchto ocelí přidávají prvky bránící vzniku karbidů, a to křemík (přibližně 1,5 %) a/nebo 

hliník, který více nebo méně substituuje křemík [1; 4; 6].  

 Nejen chemické složení, ale i tepelné zpracování při výrobě TRIP ocelí má za následek 

výše uvedenou mikrostrukturu. V první fázi dochází k transformaci na ferit a následně 

vznikají při procesu ochlazování i další produkty ochlazování (bainit, příp. martenzit). Bainit 

(eventuálně s martenzitem) zajišťují těmto ocelím pevnostní úroveň, kdežto ferit se 

zbytkovým austenitem vlastnosti plastické [1]. Schematicky je proces tváření TRIP ocelí 

znázorněn na Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Schematické znázornění procesu tváření s cílem vyrobit TRIP ocel 
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3 Vodík v ocelích 

Přítomnost zvýšeného obsahu vodíku v ocelích, může být příčinou změny celé řady jejich 

vlastností. Může se jednat o změny fyzikálních vlastností, elektrického odporu, magnetických 

vlastností, apod. Zvýšený obsah vodíku v ocelích může vyvolat degradaci materiálu, která se 

projevuje poklesem meze kluzu a meze pevnosti, změnou mikromechanizmu porušení a 

poklesem odolnosti vůči křehkému porušení [7]. Příklad makroskopického poškození 

materiálu vodíkem je znázorněn na Obr. 3, kde jsou na ocelové elektrodě pro elektrolytickou 

výrobu chlornanu patrné vodíkové puchýře. 

 

Obr. 3 Vodíkové puchýře na ocelové katodě pro výrobu chlornanu (převzato z [8]) 

 

Obecně je možné rozlišit tři fáze, ve kterých se vodík do ocelí dostává. První fází je 

samotná výroba oceli společně s jejím tepelným zpracováním. Druhou etapou je některé 

z technologických zpracování ocelí na finální výrobek, mezi které lze zařadit např. svařování, 

galvanické pokovování, či moření. Poslední fází je samotný provoz konstrukcí a zařízení. 

Tato etapa je nejdůležitější a pravděpodobně i nejnebezpečnější a patří do ní např. některá 

odvětví chemického průmyslu nebo průmysl petrochemický [7].  

3.1 Pronikání vodíku do ocelí 

Pronikání vodíku do oceli je možné schematicky rozdělit na dva případy podle prostředí, 

ve kterém tento proces probíhá, a to na pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí a 

v prostředí kapalném, resp. obecněji v takovém prostředí, kdy může dojít k uplatnění 

elektrochemických reakcí. 
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3.1.1 Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

Vodík může do oceli proniknout (absorbovat) pouze v atomárním stavu, proto je základní 

podmínkou disociace jeho molekul na povrchu materiálu. Toto může být schematicky 

popsáno následovně [7; 9]: 

 

 H2→2 Hads,  (1) 

 2Fe + 2Hads → 2FeHabs, (2) 

kde Hads je atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli a FeHabs představuje již proniklý vodík 

do oceli. 

 

Souhrnně lze zapsat rovnice (1) a (2) ve tvaru: 

 2Fe + H2 → 2FeHabs (3) 

 

 U ocelí stejně jako u většiny technicky významných kovů je tato reakce endotermická, 

což znamená, že s rostoucí teplotou se zvyšuje rozpustnost vodíku [10]. Závislost rozpustnosti 

vodíku v železe na teplotě při tlaku 1atm., tedy 101,325 Pa, je patrná z Obr. 4. Ze závislosti 

lze vyčíst, že při fázových transformacích se rozpustnost vodíku skokově mění, a to při 

přechodu z α železa na γ železo vzrůstá, stejně jako při přechodu δ železa v taveninu. Naopak 

při fázové transformaci γ železa na δ železo při teplotě cca 1400°C dochází ke skokovému 

poklesu rozpustnosti vodíku v železe. 

 

Obr. 4 Závislost rozpustnosti vodíku v železe na teplotě při tlaku 101,325 Pa  

(převzato a upraveno z [11]) 
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 Prostupuje-li vodík do oceli v plynném prostředí, vyjadřuje se jeho aktivita s ohledem na 

platnost Sievertsova zákona následovně [7]: 

 

           
   , (4) 

 

kde K je rovnovážná konstanta a pH2 vyjadřuje parciální tlak vodíku v okolním plynném 

prostředí. 

 Přítomnost vodíku v oceli se po jeho proniknutí předpokládá zejména ve formě protonů 

v intersticiálních polohách krystalové mřížky. Pokud jsou však v oceli dostatečně velké 

dutiny, může se v nich vodík vyskytovat i ve formě molekulární. Jeho přítomnost v krystalové 

mřížce kovu obecně vyvolává její určitou dilataci [7]. 

3.1.2 Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí 

Prostupování vodíku do ocelí v kapalném prostředí je všeobecně považováno za 

významnější jev než pronikání vodíku v prostředí plynném. Kapalným prostředím se 

neuvažují pouze kapaliny, ale obecně taková prostředí, v nichž je možné uplatnění procesů 

elektrochemické koroze. 

Základní procesy elektrochemické koroze lze zjednodušeně zapsat dvěma rovnicemi: 

rovnicí (5), která popisuje anodickou reakci, a rovnicí (6) popisující následnou katodickou 

reakci [7]: 

 

 M → Mn+ + ne-, (5) 

 Xn+ + ne- → X,  (6) 

 

kde M představuje kov a X značí součást prostředí, která může být redukována. Reakcí 

popsanou rovnicí (6) může být v některých kyselých vodných prostředích tzv. vodíková 

depolarizace, kterou lze nejjednodušeji popsat rovnicí (7): 

 

 2H+ + 2e- → H2 (7) 

 

Průběh vodíkové depolarizace je však složitější a tato reakce může vést k pronikání 

vodíku do oceli. Vodík se při podrobnějším zápisu reakce (7) uvažuje ve vodných roztocích 

jako hydroxoniový iont H3O
+
. V první fázi reakce dochází k redukci a adsorpci vodíku na 
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povrchu oceli. Následuje chemická nebo elektrochemická rekombinace vodíku, kdy vznikají 

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

atomů vodíku adsorbovaných na povrchu se předpokládá uplatnění rekombinačních reakcí. 

Pouze malý podíl atomů vodíku adsorbovaných na povrchu absorbuje do materiálu.  

Pronikání vodíku do oceli v kapalných prostředích závisí na různých parametrech, mezi 

které patří např. vlastnosti elektrolytu, jeho pH nebo čistota, stav povrchu materiálu a 

v neposlední řadě také přepětí vodíku. Příkladem anorganických látek, které zvyšují přepětí 

vodíku a zpomalují jeho rekombinaci, což vede k vyšší míře jeho pronikáním oceli, jsou 

KSCN, CS2, H2S a KCN. Látky tohoto typu se nazývají vodíkovými „jedy“ [7].  

3.2  Difúze vodíku v oceli  

Difúze je jedním ze způsobů přenosu hmoty, při kterém se její částice (atomy, ionty, 

molekuly) i vakance pohybují vzhledem k sousedním částicím. Protože podstatou difúze je 

tepelný pohyb částic hmoty, je intenzita difúze výrazně závislá na teplotě. K difúzi dochází 

v každém skupenství, v tuhé fázi je však jediným způsobem přenosu hmoty [12]. 

Difúze vodíku, který je v oceli přítomen v intersticiálních polohách krystalové mřížky, se řídí 

zákonitostmi intersticiální difúze a je možné na ni aplikovat Fickovy zákony: 

 

I.      
  

  
  [T,p], (8) 

II. 
  

  
   

   

    [T,p], (9) 

kde u I. Fickova zákona J představuje difúzní tok, 
  

  
 reprezentuje gradient koncentrace, u II. 

Fickova zákona představuje 
  

  
 změnu koncentrace v čase, 

   

    vyjadřuje koncentrační gradient 

v daném místě x (cm) a D (cm
2
·s

-1
) je v obou případech celkový koeficient difúze, T (K) a 

p (Pa) v hranatých závorkách za rovnicemi značí konstantní teplotu a tlak. 

 Difúzní koeficient D (cm
2
·s

-1
) pro vodík se v ocelích značně liší. Závisí na chemickém 

složení oceli, na její krystalové struktuře, kdy pro feritické oceli se jeho hodnoty pohybují 

v rozmezí 10
-6

-10
-5

 cm
2
·s

-1
 a pro austenitické v rozsahu 10

-12
-10

-10 
cm

2
·s

-1
 [7]. Koeficient 

difúze je obecně závislý i na teplotě. Tato závislost se popisuje pomocí Arrheniovy rovnice: 

 

      e 
 

  , (10) 
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kde D0 je konstanta závislá na povaze látky, tzv. předexponenciální člen, R (J·mol
-1

·K
-1

) značí 

univerzální plynovou konstantu, T (K) termodynamickou teplotu a Q (J·mol
-1

) představuje 

aktivační energii difúze, která charakterizuje energii přeskoků atomů.  

 Obdobně jako pro jiné intersticiální atomy platí, že difúze vodíku je snazší v kubické 

prostorově centrované mřížce železa α než v austenitu, jehož krystalová mřížka je kubická 

plošně centrovaná. Vzhledem k menší velikosti atomového poloměru vodíku oproti jiným 

intersticiálním prvkům, např. uhlíku nebo dusíku, je pohyblivost jeho atomů mnohem vyšší. 

Při difúzi vodíku se mohou uplatnit kanály vysoké difuzivity, kterými jsou nejčastěji 

dislokace, či hranice zrn, tzn., že difúze probíhá rychleji v jemnozrnných strukturách než ve 

strukturách hrubozrnných. U materiálů tvářených za studena může být sice vysoký podíl 

hranic zrn a velká hustota dislokací, ale rychlost difúze vodíku v tomto případě ovlivňují 

vodíkové pasti, viz kap. 3.3. 

3.3 Vodíkové pasti  

Vodík ve struktuře ocelí nebývá vyloučen rovnoměrně, tzn., že jeho koncentrace se 

v různých místech struktury může lišit až řádově. Oblasti, ve kterých se vodík vyskytuje ve 

zvýšených koncentracích, se nazývají vodíkové pasti [7].  

Vodíkovou past lze definovat ze dvou hledisek, a to kinetického a termodynamického. 

Z kinetického hlediska je vodíkovou pastí takové místo ve struktuře kovu, ve kterém je 

pravděpodobnost přeskoku atomu vodíku z intersticiální polohy do pasti vyšší než 

pravděpodobnost přeskoku v opačném směru. Podle termodynamického hlediska je 

vodíkovou pastí místo ve struktuře, v němž dojde ke snížení chemického potenciálu vodíku. 

Pokud vodík difunduje v oceli intersticiálně, je nutné uvažovat jeho elektrickou interakci 

s ionty v uzlových bodech krystalové mřížky. Poté lze uvažovat periodický průběh aktivační 

energie nezbytné pro přechod protonu vodíku z jedné intersticiální polohy do druhé. 

Energetická bilance bodové vodíkové pasti je znázorněna na Obr. 5, kde jednotlivé symboly 

značí následující: A značí jednu z běžných intersticiálních poloh, B je bodová past,  

EB (J·mol
-1

) značí interakční energii mezi pastí a vodíkem, EN (J·mol
-1

) pak aktivační energii 

vodíku v normální intersticiální poloze, ET (J·mol
-1

) je aktivační energie pasti a ES (J·mol
-1

) je 

„sedlová“ energie okolo pasti. „Sedlová“ energie je zvýšená energetická bariéra okolo pasti. 

[7; 13]. 
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Obr. 5 Energetické hladiny vodíku v okolí bodové pasti (převzato a upraveno z [13]) 

 

Vodíkové pasti lze rozdělit podle celé řady kritérií. Mezi základní kritéria pro dělení 

vodíkových pastí patří následující, kdy v závorce je u každého kritéria uvedeno dělení podle 

daného kritéria: umístění pastí (vnitřní a povrchové pasti), původ pastí (elektronická 

interakce, chemická interakce nebo elastická interakce), charakter pastí (přitažlivé, fyzikální a 

smíšené pasti), interakční energie (vratné a nevratné pasti) a velikost pastí (bodové, čarové, 

plošné a objemové pasti) [7].  

Vodíkové pasti jsou v ocelích významným jevem. Např. u TRIP ocelí se díky zvýšenému 

obsahu zbytkového austenitu, který vytváří pasti, v nichž je možná silná vazba vodíku, 

předpokládá odolnost těchto ocelí vůči vodíkovému zkřehnutí [5]. Hlavními důsledky 

existence vodíkových pastí v materiálu jsou zdánlivé zvýšení rozpustnosti vodíku, snížení 

zdánlivého koeficientu difúze vodíku, změna kinetiky absorpce vodíku do materiálu a zvýšení 

místní koncentrace vodíku, což může vést ke vzniku defektů díky vodíkové křehkosti [7]. 

4 Vodíková křehkost 

 Vodíkovou křehkostí se rozumí snížení plastických vlastností materiálu, které je možné 

pozorovat za určitých podmínek v přítomnosti vodíku v oceli. Při určitém obsahu vodíku 

v oceli je možné pozorovat ztrátu meze kluzu a u vysokopevných ocelí i snížení meze 

pevnosti. S rostoucí koncentrací vodíku v oceli se mění charakter poškození materiálu 

z houževnatého na křehké. 
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4.1 Teorie vodíkové křehkosti 

 Existuje několik fyzikálně metalurgických teorií vodíkové křehkosti, které vysvětlují 

specifické projevy degradace ocelí vlivem vodíku. Žádná z těchto teorií není univerzální. 

Předpokládá se však, že mechanizmy, které jsou základem jednotlivých teorií, se mohou 

uplatnit současně. Těmito teoriemi vodíkové křehkosti jsou teorie aerostatického napětí neboli 

teorie vnitřních pnutí, teorie povrchově aktivních účinků vodíku, teorie kritické koncentrace 

vodíku, dekohezní teorie a teorie interakce vodík - plastická deformace. 

4.1.1 Teorie aerostatického napětí 

 Tato teorie, nazývaná také „difúzní teorií“, neboť počítá s difúzí vodíku, je nejstarší teorií 

vodíkové křehkosti. Teorie vnitřních pnutí předpokládá shromažďování atomárního vodíku 

v potenciálních místech, kterými jsou například místní defekty v krystalové mřížce nebo 

volné povrchy jako hranice zrn, či fázové rozhraní vměstek - matrice. V těchto místech 

dochází k rekombinaci atomárního vodíku na vodík molekulární, což vyvolá vysoká 

lokalizovaná pnutí. Tato mohou být vyšší než mez kluzu nebo dokonce mez pevnosti oceli a 

může tak dojít ke vzniku trhlin. Teorie vnitřních pnutí se uplatňuje např. při vysvětlení vzniku 

trhlin vločkového charakteru ve velkých výkovcích nebo trhlin v segregačních pásech [7; 14]. 

4.1.2 Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 

 Tato teorie vodíkové křehkosti předpokládá, že vodíkové zkřehnutí je vyvoláno adsorpcí 

vodíku na povrchu vznikající lomové plochy. Adsorpcí vodíku na povrchu vznikající lomové 

plochy dochází podle této teorie ke snížení volné entalpie zkřehávající kovové soustavy a 

v důsledku toho i snížení úrovně lomového napětí ve smyslu Griffithova kritéria. Tato teorie 

se dnes příliš často neuvádí [7; 14].  

4.1.3 Dekohezní teorie 

 Dekohezní teorie předpokládá, že obsah rozpuštěného vodíku v oceli vede k poklesu 

kohezní pevnosti, což vychází z elektronové struktury tranzitivních kovů [7]. Vodík se díky 

svému vysokému parciálnímu tlaku podle této teorie přednostně koncentruje před čelem 

existujících mikrotrhlin v materiálu. V tomto místě se uplatňuje tahová hydrostatická složka 

elastického napětí. Vzhledem k poklesu kohezní pevnosti v těchto místech může dojít ke 

vzniku mikrotrhlin. Tento proces se může postupně opakovat, takže vodík bude opět 
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difundovat před nové čelo trhliny a v důsledku snížení kohezní pevnosti dojde v této oblasti 

k jejímu určitému nárůstu, atd. [7]. 

4.1.4 Teorie kritické koncentrace vodíku 

 Tato teorie, kterou představil v roce 1982 Pressouyre, nerozlišuje mezi atomárním a 

molekulárním vodíkem. Uvažuje však skutečnost, že vodíková křehkost je zpočátku 

problémem lokálním, který je vždy spojen s přítomností potenciálních míst, defektů, 

vodíkových pastí. Druhou uvažovanou skutečností v této teorii je, že lze definovat pro různé 

oblasti materiálu lokální    a kritické    koncentrace vodíku, přičemž k porušení materiálu 

dojde při lokálním překročení hodnoty kritické koncentrace vodíku, tedy pokud platí      . 

Z toho vyplývá, že u každé oceli by všechna opatření měla směřovat ke snížení hodnot    a 

zároveň ke zvýšení hodnot   , tzn., aby materiál byl schopen absorbovat vyšší obsah vodíku 

bez vzniku trhlin. Hodnoty koncentrací    a    jsou ovlivňovány celou řadou parametrů na 

straně materiálu i prostředí. Schematické znázornění vlivu jednotlivých parametrů je 

ilustrováno na Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Schéma vlivu jednotlivých parametrů na hodnoty lokální    a kritické    koncentrace 

vodíku (převzato a upraveno z [7]) 
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4.1.5 Teorie interakce vodík - plastická deformace 

 Poslední teorie vodíkové křehkosti uvedená v této práci uvažuje interakci mezi vodíkem a 

čárovými poruchami krystalové mřížky - dislokacemi a zároveň bere v úvahu i transport 

vodíku spolu s nimi. V této teorii byly popsány dva protikladné mechanizmy působení 

vodíku. V prvním případě se v teorii uvažuje, že přítomnost vodíku zvyšuje skluzové napětí a 

snižuje mobilitu dislokací a vede tedy ke snížení plasticity ocelí. V druhém případě naopak 

přítomnost vodíku snižuje kritické skluzové napětí a zvyšuje mobilitu dislokací a zvyšuje tedy 

lokálně plasticitu ocelí. 

 První část teorie interakce vodík - plastická deformace vychází především ze zkoušek 

mechanických vlastností, při kterých byly pozorovány snížené hodnoty plasticity. Autoři této 

části teorie uvádějí, že je třeba vzít v úvahu dva faktory, a to vliv vodíku na lokalizaci skluzu 

a zároveň jeho vliv na pohyblivost dislokací. Obecně platí, že lokalizace skluzu i bez 

přítomnosti vodíku vede ke zvýšení skluzového napětí. Pokud tedy vodík způsobuje pouze 

lokalizaci skluzu a nemá vliv na pohyb dislokací, důsledkem bude zpevnění materiálu. 

V případě, že vodík způsobuje lokalizaci skluzu a zároveň i způsobuje zvýšenou pohyblivost 

dislokací, může v materiálu docházet jak k jeho zpevnění, tak k jeho změkčení, v závislosti na 

převládajícím faktoru. 

 Autoři druhé části teorie vycházejí především z metod strukturní analýzy, a to např. 

fraktografické analýzy nebo „in situ“ pozorování metodou transmisní elektronové 

mikroskopie. Tato část teorie uvažuje zvýšenou lokalizovanou plasticitu, ke které dochází při 

snížených hodnotách napětí a která v konečné fázi znamená degradaci materiálu vzhledem ke 

stavu bez přítomnosti vodíku.  

4.2 Vliv metalurgických faktorů na vodíkovou křehkost  

Míra degradace materiálu působením vodíku je spjata s některými metalurgickými 

faktory, především s chemickým složením oceli, s její pevnostní úrovní a hlavně 

s mikrostrukturními charakteristikami. Mezi tyto charakteristiky patří nejen typy, podíly a 

rozložení základních strukturních složek (feritu, perlitu, bainitu, martenzitu nebo austenitu), 

ale i přítomnost sekundárních fází, či nekovových vměstků. V neposlední řadě je třeba 

uvažovat i vliv hranic zrn a jejich stav.  
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4.2.1 Vliv chemického složení ocelí 

Mezi prvky, které negativně ovlivňují odolnost konstrukčních ocelí vůči vodíkové 

křehkosti, patří na prvních místech síra a fosfor, tedy prvky schopné segregovat po hranicích 

zrn. Dalším negativním příspěvkem síry k odolnosti ocelí vůči vodíkovému zkřehnutí je její 

vazba v sulfidech manganu. Obecně musí být množství obou prvků udrženy na nízké úrovni 

pro zajištění odolnosti ocelí vůči vodíkové křehkosti. Dalšími prvky, které lze v souvislosti 

s vodíkovou křehkostí hodnotit jako škodlivé, jsou kyslík, hliník a jiné prvky vytvářející 

v ocelích oxidické vměstky [15]. Negativně ovlivňují odolnost ocelí vůči vodíkovému 

zkřehnutí i dva základní prvky v ocelích, a to uhlík a mangan, zejména pro jejich schopnost 

segregace. 

Prvky, které obecně zvyšují odolnost ocelí vůči všem druhům vodíkové křehkosti, jsou 

chrom, molybden a vanad, tedy prvky karbidotvorné. Jejich význam ve smyslu odolnosti ocelí 

vůči vodíkovému zkřehnutí spočívá právě v tvorbě jemných disperzních karbidů, které působí 

v materiálu jako příznivé vodíkové pasti. Díky poměrně velké ploše rozhraní karbid-matrice 

se na něm může poutat nemalé množství vodíku. Tímto dochází k poklesu obsahu vodíku 

v jiných oblastech nebezpečných vodíkových pastí, např. nekovových vměstků. Příznivý 

účinek výše uvedených karbidotvorných prvků se může projevit pouze po správně 

provedeném tepelném zpracování, výhradně zušlechtěním oceli. Dalším prvkem, který 

zvyšuje odolnost oceli vůči vodíkové křehkosti v prostředí sulfanu je měď. Měď tvoří na 

povrchu oceli v prostředí sulfanu ochranný film sulfidu mědi, jenž snižuje množství vodíku, 

který může do oceli proniknout. Křemík je dalším prvkem, který je z hlediska vodíkové 

křehkosti spíše prospěšný. Tvoří totiž oxidy, které jsou považovány za nejméně škodlivé 

vměstky, méně škodlivé než např. oxidické vměstky na bázi hliníku [7]. 

4.2.2 Vliv mechanických vlastností 

 Obecně platí, že odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí pevnostní úrovní, 

z čehož vyplývá, že nejméně odolnou skupinu představují vysokopevné oceli s mezí pevnosti 

nad 1000 MPa. Obsah vodíku v těchto ocelích významně mění mikromechanizmus porušení 

oceli, kdy např. na tahových zkouškách provedených bez přítomnosti vodíku lze pozorovat 

lom tvárný, kdežto na provedených tahových tělesech s obsahem vodíku lom křehký 

interkrystalický nebo transkrystalický. U ocelí s pevnostní úrovní nižší než 700 MPa nemusí 

působením vodíku docházet ke změnám mikromechanizmu porušení z tvárného na křehké, ale 



16 

 

„pouze“ k degradaci mechanických vlastností materiálu, zejména plastických. V prostředí 

sulfanu však oceli s nižší pevnostní úrovní představují jednu z velkých rizikových skupin. 

Není u nich tedy možné zanedbat možné riziko degradace působením vodíku [7]. 

4.2.3 Vliv mikrostruktury 

 Z pohledu základních strukturních složek v ocelích je vůči vodíkové křehkosti nejvíce 

odolná ocel s martenzitickou popuštěnou strukturou. Se sestupnou odolností následují 

struktura bainitická popuštěná, feriticko-perlitická, bainitická nepopuštěná a poslední 

martenzitická nepopuštěná. Nepopuštěné zákalné struktury mohou totiž obsahovat lokálně 

zvýšené koncentrace vodíku (např. díky dislokační substruktuře laťkového martenzitu) a 

navíc se jedná o oblasti se zvýšenou pevností, v nichž je vysoká úroveň vnitřních pnutí. 

Zjednodušeně lze říci, že s rostoucí teplotou popouštění roste odolnost ocelí vůči vodíkovému 

křehnutí. Obecně také platí, že by jednotlivé strukturní složky měly být v materiálu rozloženy 

rovnoměrně, bez výskytu segregačních pásů, či výrazné řádkovitosti v případě feriticko-

perlitické struktury [7; 16]. 

 Nekovové vměstky patří jednoznačně mezi vodíkové pasti. Odolnost vůči vodíkové 

křehkosti ovlivňují zejména svým typem, tvarem, velikostí, množstvím a způsobem jejich 

rozložení v matrici. Svým tvarem jsou za nejškodlivější považovány protvářené vměstky, kdy 

na jejich čelech může dojít ke zvýšení koncentrace vodíku až ke kritické hodnotě, což vede k 

předčasnému rozvoji defektů. Velikostně jsou obecně považovány za škodlivější vměstky 

hrubé. Pro zajištění dobré odolnosti oceli vůči vodíkovému zkřehnutí je třeba rovnoměrné 

rozložení vměstků bez existence lokálních nahromadění, k čemuž mají velký sklon sulfidy 

manganu. Tyto bývají považovány za nejškodlivější z hlediska vodíkové křehkosti [7]. 

 V případě sekundárních fází, kterými bývají v nízkolegovaných ocelích nejčastěji částice 

sekundárního cementitu, respektive částice karbidů, jsou základní charakteristiky odolnosti 

ocelí vůči vodíkovému zkřehnutí (kromě vlivu velikosti) podobné jako v případě nekovových 

vměstků. 

 Pokud jsou hranice zrn znečištěny segregujícími atomy, zejména fosforem, sírou, cínem, 

aj., náchylnost oceli k vodíkové křehkosti významně vzrůstá. Stejně tak je velká degradace 

ocelí v přítomnosti vodíku, v případě výskytu i jen malé popouštěcí křehkosti [7]. 
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5 Fraktografie 

 Fraktografie představuje kvalitativní nebo kvantitativní studium lomových ploch 

materiálů za účelem určení příčin poškození. Jejím cílem je zjišťování původu trhlin a příčin 

jejich iniciace vizuálně nebo pomocí mikroskopických technik. Různé způsoby růstu trhliny 

(např. únavou, korozním praskáním pod napětím nebo vodíkovým zkřehnutím) způsobují 

výskyt charakteristických znaků na povrchu lomu. Obzvlášť informativními znaky jsou stopa, 

kterou lom zanechá v průřezu komponentu, stupeň makroskopické deformace a vzhled 

struktury povrchu lomu. Strukturní charakteristiky lomu jsou buď makroskopické (jemná 

nebo drsná, lesklá nebo matná struktura, atd.) nebo mikroskopické (jamky, štěpné fazety, 

únavové striace, atd.), podle toho se jedná buď o makrofraktografii nebo mikrofraktografii. 

K identifikaci mikroskopické topografie lomových ploch se nejčastěji používá díky velké 

hloubce ostrosti řádkovací elektronová mikroskopie [17]. 

 Typ lomu materiálu je závislý na dvou faktorech, a to na stavu materiálu a na 

podmínkách zatížení. Stavem materiálu je myšlen typ krystalové mřížky, mikrostruktura 

(velikost zrna, množství, tvar, velikost a rozložení precipitátů), stupeň zpevnění materiálu, 

jeho textura a množství zbytkových napětí. Obecně lze všechny lomy rozdělit na čtyři 

kategorie, a to na houževnaté, křehké, únavové a creepové. Podle způsobu šíření trhliny se 

lomy klasifikují jako transkrystalické a interkrystalické [17]. V následujících podkapitolách 

bude pozornost věnována základním třem typům lomů z hlediska jejich energie, a to 

štěpnému, tvárnému a kvazištěpnému. 

5.1 Štěpný lom 

 Ke štěpnému porušení materiálu dochází při napětích menších, než je mez kluzu 

materiálu. Jedná se o nestabilní způsob porušení materiálu. Hlavními znaky štěpného lomu 

jsou téměř nepatrná makroplastická deformace v průběhu porušení, jeho náhlý vznik a šíření 

vysokou rychlostí, orientace lomové plochy kolmo k největší složce normálového tahového 

napětí a minimální energie plastické deformace spotřebované na porušení. Celková energie 

křehkého lomu je nízká. Při křehkém porušení postupuje čelo trhliny v několika blízkých 

rovnoběžných rovinách a při tomto postupu se jednotlivé lomové plošky (fazety) propojují za 

vzniku stupňů štěpení [17]. Příklad transkrystalického štěpného porušení pozorovaného 

pomocí řádkovací elektronové mikroskopie je uveden na Obr. 7. 
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Obr. 7 Transkrystalický štěpný lom 

 

 Mezi faktory podporující vznik křehkého lomu patří mikroskopické a makroskopické 

koncentrátory napětí, kterými mohou být trhliny, vruby, náhlé změny průřezu, velké tloušťky 

materiálu, dynamické namáhání, přítomnost zbytkových napětí v materiálu nebo nízké 

teploty, apod. Štěpný lom lze od tvárného rozlišit i vizuálně, protože jeho štěpné fazety 

odrážejí světlo více než členité jamky lomu tvárného a lomová plocha se tak jeví jako 

zdánlivě světlá. Takto lze i pouhým okem odhadnout podíl štěpného lomu na porušeném 

povrchu [17]. 

 Existuje několik modelů popisujících iniciaci štěpného porušení. První úvaha v Zener-

Strohově modelu vzniku štěpných trhlin předpokládá, že v místě nahromadění dislokací, 

může být úroveň napětí dostačující, aby způsobila štěpný lom. Rozvinutí této myšlenky vedlo 

k předpokladu, že dislokace mohou být stlačeny tak, že vytvoří zárodek trhliny. Obecně 

Zener-Strohův model uvažuje, že nejobtížnější stádium štěpení je vznik trhliny, z čehož 

vyplývá, že křehký lom bude řízen nukleací trhlin [18]. Cotrellův model předpokládá pro 

kovy s kubickou prostorově centrovanou krystalovou mřížkou (bcc), že při skluzu dvou 

dislokací po protínajících se rovinách (101) a        dochází k jejich interakci a vytvoření 

zakotvené dislokace, jejíž Burgersův vektor je kolmý ke štěpné rovině, viz Obr. 8. Tato 

reakce je doprovázena redukcí dislokační energie, takže vznik trhliny je snazší než v případě 

předchozího Zener-Strohova mechanizmu. Záporným faktem Cottrellova mechanizmu je, že 

bere v úvahu pouze velikost zrna a zanedbává tak další mikrostrukturní proměnné.  
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Obr. 8  Cottrellův model štěpného porušení vzniku trhlin v bcc kovech 

 

 Dalším modelem popisujícím iniciaci štěpného porušení je Smithův model, který 

předpokládá iniciaci štěpení v důsledku porušených karbidických částic. Podobně i Lindleyův 

model přisuzuje iniciaci štěpného lomu karbidickým částicím, konkrétně praskání 

karbidických částic ve feriticko-karbidických agregátech orientovaných rovnoběžně 

s tahovým napětím [18]. Posledním zde zmíněným modelem je Hullův model, který 

předpokládá iniciaci štěpné trhliny interakcí dvojčat při nízkých teplotách a vysokých 

rychlostech deformace.  

5.2 Tvárný lom 

 Vznik tvárného lomu, ke kterému dochází při přetížení součásti, probíhá v několika 

etapách porušení. Nejprve dochází k nukleaci mikroporuch na jakýchkoliv diskontinuitách 

např. na částicích sekundární fáze, na inkluzích nebo na hranicích zrn nebo subzrn. Druhou 

etapou je růst takto iniciovaných mikroporuch a třetí fází jejich koalescence, při které 

přechází vytvořené plošné diskontinuity do trojrozměrných útvarů, kavit a dutinek. Pro 

každou slitinu existuje kritická deformace, při které dochází ke vzniku dutin. Hodnota kritické 

nukleační velikosti deformace je ovlivněna celou řadou parametrů, např. tvarem částic 

sekundární fáze. Pod její hodnotou k tvorbě dutin nedochází. Obecně je možné nukleaci dutin 

rozdělit na homogenní, kdy nukleace probíhá uvnitř zrn bez přispění částic sekundární fáze a 

na nukleaci heterogenní.  
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 Tvárné lomy vykazují stejně jako lomy štěpné určité charakteristické znaky. Mezi tyto 

patří relativně vysoká plastická deformace předcházející samotnému lomu, obvykle smykové 

okraje pozorovatelné v oblasti ukončení lomu, vláknitý povrch lomu nebo jeho matná, či 

hedvábná struktura, která je způsobena velkým rozptylem světla na tvárných jamkách. Příklad 

jamkového štěpného porušení se nachází na Obr. 9. Dalšími znaky tvárného lomu jsou 

obvykle zúžený průřez a pomalý růst trhliny. Prevencí před vznikem tvárných lomů je 

správné dimenzování konstrukcí, proto tvárnému porušení nebývá věnována taková pozornost 

jako jiným typům lomů [17; 18]. 

 

 

Obr. 9 Tvárné porušení 

 

5.3 Kvazištěpný lom 

 Kvazištěpné porušení je charakteristickým typem porušení pro vodíkové zkřehnutí. Na 

lomových plochách ocelí při kvazištěpnem porušení lze pozorovat malé fazety, které jsou 

zpravidla iniciovány vměstky nebo částicemi precipitátu. Pro kvazištěpný lom je 

charakteristický výskyt okrouhlých fazet s malým ohniskem porušení. V podstatě se jedná o 

tvárný lom se štěpnou iniciací, při jeho vzniku se přibližně rovnocenně uplatňuje 

transkrystalické štěpení a tvárné porušení. Ohnisko porušení může být tvořeno i 

interkrystalickými fazetami [19]. Příklad kvazištěpného porušení pozorovaného pomocí 

řádkovací elektronové mikroskopie je uveden na Obr. 10. 

 



21 

 

 

Obr. 10 Kvazištěpné porušení 

 

5.4 Fraktální analýza 

 Fraktální analýza je jednou z metod kvantitativní fraktografie. Cílem kvantitativní 

fraktografie je obecně vyjádření charakteristických znaků na površích lomů (skutečná plocha, 

délka, velikost) pomocí matematických výrazů.  

 Geometrie fraktálu je matematickou koncepcí popisující objekty nepravidelného tvaru. 

V případě, že jsou splněné požadavky soběpodobnosti, je možné popsat některé přirozené 

geometrické tvary, které mohou být nepravidelné, nesrozumitelné, fragmentované nebo 

křivolaké, právě koncepcí fraktální geometrie. Geometrické tvary objektu tedy nezávisí na 

zvětšení.  

 I přesto, že existuje více metod, jak vypočítat skutečnou plochu povrchu lomu 

pozorovaného v mikroskopu, nejslibnější metodou je měření profilu lomu, který se poté 

statisticky váže na povrch lomu. Matematický koncept fraktálů je založený na změně zdánlivé 

délky nepravidelného profilu η jako funkce velikosti měrné jednotky. Na Obr. 11 je možné 

vidět, že s rostoucí měrnou jednotkou η se zmenšuje zdánlivá měřená délka stejné 

nepravidelné čáry. 
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Obr. 11 Interakce nepravidelné křivky a měrné jednotky η (převzato z [17]) 

 

 Odhadované délky L(η) jsou funkcí měrné jednotky η podle následující teoretické 

fraktální rovnice: 

 

                , (11) 

 

kde         je konstanta s rozměrem délky a D (-) je fraktální rozměr [17; 20]. 

Fraktální dimenze D může nabýt hodnoty ≥1 a odráží úroveň nerovnosti lomového povrchu. 

Lze ji stanovit ze sklonu lineární závislosti      na     , což vyjadřuje následující rovnice 

[17; 20]: 

 

                          (12) 

 

 Fraktální rozměr D je jedním z parametrů navrhnutých a používaných pro hodnocení 

členitosti lomových profilů. Dalším parametrem členitosti je lineární parametr profilu      , 

který je definovaný jako skutečná délka profilu       podělená základní promítnutou délkou 

profilu       , podle následující rovnice: 

 

    
 

  
           , (13) 

kde        je konstanta [17; 20]. 
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 Mezi další parametry, které se využívají pro hodnocení členitosti lomových profilů, patří 

např. parametr konfigurace profilu       nebo parametr profilu      . Hlavním kritériem 

pro použití uvedených parametrů je jejich vhodnost pro charakterizování nepravidelných 

křivek a povrchů. [17].  

 Lomové plochy je možné kvantitativně hodnotit nejen pomocí parametrů členitosti 

profilů, ale i pomocí např. parametrů povrchu, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich 

vztahu k povrchu lomu. Mezi parametry tohoto typu patří např. index členitosti povrchu, 

povrchový objem, topografický index nebo parametr členitosti povrchu      . Poslední 

zmíněný parametr    lze vyjádřit při znalosti lineárního parametru členitosti profilu    

pomocí několika rovnic odvozených ze všeobecné stereologické rovnice vyjadřující vztah 

mezi parametry členitosti povrchu a profilu. Příkladem vyjádření parametru    pomocí    je 

vztah (14), který umožňuje popsat modifikaci velikosti lomového povrchu vzhledem k jeho 

jednotkové ploše [17; 20].  

 

    
 

 
          (14) 

 

 Pomocí jednotlivých parametrů členitosti profilu nebo povrchu je tedy možné sledovat 

odchylky např. pro znaky v jamkových lomech, jakými jsou velikost jamek nebo fazet, přímo 

z fotografií získaných optickou nebo elektronovou mikroskopií. 
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6 Praktická část  

6.1 Použitý materiál 

 V praktické části byla použita fosforem modifikovaná tavba (označená písmenem C) 

oceli TRIP 800. Obsah fosforu byl v této tavbě 0,05 hm.%. Celkové chemické složení 

studované oceli TRIP 800 je uvedeno v Tabulce 1. Zkušební tělesa použitá v experimentální 

části k vodíkování a následným nebo průběžným tahovým zkouškám byla připravena podle 

normy ČSN EN 10002-1. Rozměry normovaných zkušebních těles pro tahovou zkoušku, 

kromě tloušťky t = 1,50 mm, jsou patrné z Obr. 12. 

 

Tabulka 1 Chemické složení tavby C oceli TRIP 800 v hm. % 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Al 

0,200 1,500 1,500 0,050 0,005 0,160 0,150 0,006 0,060 0,006 

  

Obr. 12 Rozměry (v mm) zkušebních těles pro tahové zkoušky 

 

6.2 Mikrostruktura oceli TRIP 800  

 Mikrostruktura studované TRIP oceli byla tvořena feritem α, bainitem B a zbytkovým 

austenitem γzb. Mikrostruktura oceli je uvedena na Obr. 13.  

 Vzorky TRIP oceli byly tepelně zpracovány žíháním na interkritické teplotě 830°C 

s výdrží 6 minut,  a poté ochlazené na teplotu bainitické přeměny 430°C, s výdrží na této 

teplotě 5 minut a poté ochlazovány na vzduchu. Podíl zbytkového austenitu γzb byl stanoven 

metodou RTG difrakční analýzy na 9 %. 
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Obr. 13 Mikrostruktura oceli TRIP 800 

6.3 Mechanické vlastnosti použité oceli ve výchozím stavu 

Mechanické vlastnosti (mez kluzu, mez pevnosti a tažnost) studované oceli TRIP 800 ve 

výchozím stavu byly získány z tahových zkoušek provedených podle normy ČSN EN 10002-

1 na trhacím stroji ZD 10/90 při rychlosti zatěžování 0,5 mm·min
-1

. Výsledky měření jsou 

uvedeny v Tabulce 2. Tavba C této oceli měla při dané rychlosti zatěžování hodnotu meze 

kluzu Rp0,2 pod spodní hranicí hodnot uváděných jako doporučené pro oceli TRIP. Tažnost 

vykazují tyto oceli 20-30%, což je výhodné při hlubokém tažení plechů a proto se TRIP oceli 

využívají v automobilovém průmyslu při výrobě karosérií [21].Ve studovaném případě 

hodnoty meze pevnosti Rm a tažnosti A50 byly vyhovující. 

 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti tavby C: výchozí stav 

Tavba Rp0,2[MPa] Rm [MPa] A50[%] 

C 368 925 24,8 

 

6.3.1 Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu 

 Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu (Obr. 14) byla provedena 

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

zkušebních vzorků vykazovaly dva typy porušení: transkrystalický smíšený lom s převahou 

štěpných fazet (Obr. 15) a transkrystalický tvárný lom (Obr. 16). 
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Fraktografická analýza lomových ploch ve výchozím stavu 

 

Obr. 14  

Náhled lomové plochy 

Výchozí stav bez vodíkování. 

  

 

Obr. 15 

Detail lomové plochy 

v místě (a) 

Transkrystalický smíšený lom. 

Převažují štěpné fazety. 

  

 

Obr. 16 

Detail lomové plochy 

v místě (b) 

Transkrystalický tvárný lom. 
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6.4 Popis vodíkování 

Elektrolytické vodíkování jedné části zkoušených vzorků probíhalo v roztoku 0,1N 

H2SO4 po dobu 4 hodin, vodíkování druhé časti vzorků v roztoku 0,1N H2SO4 s přídavkem 

1 g/l KSCN. Přídavek KSCN zpomaluje rekombinaci atomárního vodíku na vodík 

molekulární, čímž se zvyšuje míra pronikání atomárního vodíku do oceli. Změnou proudové 

hustoty, která byla volena i = 0,2 a 1 mA/cm
2
, se dosahovalo různého množství vodíku 

v oceli. Vodíkování bylo provedeno dvěma způsoby. Prvním způsobem vodíkování bylo 

vodíkování zkoušených vzorků před tahovou zkouškou v roztoku 0,1N H2SO4. Druhým 

způsobem bylo vodíkování zkoušených vzorků v průběhu tahové zkoušky v roztoku 0,1N 

H2SO4 s přídavkem KSCN. 

6.4.1 Elektrolytické vodíkování před tahovou zkouškou 

Na Obr. 17 je uvedeno schéma vodíkování před tahovou zkouškou. Vzorky byly 

umístěny do roztoku 0,1N H2SO4 po dobu 4 hodin a zapojeny jako katoda. Poplatinovaná 

wolframová mřížka kolem vzorku měla funkci anody.  

Po ukončení elektrolytického vodíkování následovalo zatěžování zkušebních vzorků na 

trhacím stroji za pokojové teploty. Rychlost zatěžování 0,5 mm·min
-1

 byla stanovena z 

důvodu zajištění času pro distribuci vodíku z objemu vzorku k místům, kde vzniká lom a kde 

může docházet k překročení kritické koncentrace vodíku. 
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Obr. 17 Schéma elektrolytického vodíkování 

 

6.4.2 Elektrolytické vodíkování v průběhu tahové zkoušky 

 Elektrolytické vodíkování v průběhu tahové zkoušky probíhalo podle stejného schématu 

jako elektrolytické vodíkování před tahovou zkouškou (Obr. 18), s tím rozdílem, že vzorek 

byl upevněn do hydraulických čelistí trhacího stroje a byl zatěžován jednoosým tahem v 

průběhu vodíkování. Zkoušený vzorek byl umístěn do roztoku 0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g/l 

KSCN. Rychlost zatěžování byla pomalejší oproti tahovým zkouškám provedených po 

vodíkování, a to 0,1 mm·min
-1

. V tomto případě zkoušení byla použita pouze jedna hodnota 

proudové hustoty 1 mA/cm
2
. 
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Obr. 18 Elektrolytické vodíkování v průběhu tahové zkoušky 

 

6.5 Hodnocení vodíkového zkřehnutí  

Vyjádření míry zkřehnutí zkušebních vzorků bylo stanoveno pomocí indexu vodíkového 

zkřehnutí F, který je dán vztahem: 

 

 F  
     

  
        , (15) 

 

kde A0 [%] je tažnost ve výchozím stavu bez vodíku a AH [%] je tažnost materiálu po 

navodíkování. 

Čím bude hodnota indexu vodíkového zkřehnutí F vyšší, tím vyšší bude míra zkřehnutí 

zkoumaného materiálu. 

V Tabulce 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty mechanických vlastností zkušebních těles 

po tahové zkoušce následující po vodíkování a vypočítaný index vodíkového zkřehnutí F. 
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V Tabulce 4 jsou naměřené hodnoty mechanických vlastností získané při souběžné tahové 

zkoušce a souběžném vodíkování. Aktuálně naměřené hodnoty jsou vyznačeny tučně. Pro 

srovnání jsou v Tabulce 3 uvedeny také hodnoty z práce [21], kde byly tahové zkušební tyče 

vodíkovány v roztoku 0,1N H2SO4 s přídavkem 1 g/l KSCN. Tabulka 3 obsahuje v prvním 

řádku hodnoty naměřené ve výchozím stavu bez vodíkování. 

 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti oceli TRIP 800: tahová zkouška po vodíkování 

i  

[mA/cm
2
] 

Čas 

[hod] 
Roztok 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

ΔL 

[mm] 

A50 

[%] 

F 

[%] 

- - - 368 925 12,4 24,8 - 

0,2 4 0,1N H2SO4 423 928 10,9 21,7 12,5 

1 4 0,1N H2SO4 381 882 7,0 14,0 43,5 

0,2 4 0,1N H2SO4+KSCN 379 705 2,3 4,6 81,5 

1 4 0,1N H2SO4+KSCN 373 631 1,5 3,0 87,9 

 

Tabulka 4 Mechanické vlastnosti oceli TRIP 800: tahová zkouška při souběžném vodíkování 

i 

[mA/cm
2
] 

Čas 

[hod] 
Roztok 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

ΔL 

[mm] 

A50 

[%] 

F 

[%] 

1 - 0,1N H2SO4+KSCN 450 738 3,9 7,8 68,5 

 

 Vodíkování při nižší proudové hustotě 0,2 mA/cm
2
 v roztoku 0,1N H2SO4 vedlo ke 

zkřehnutí materiálu 12,5 %, vyjádřeného indexem vodíkového zkřehnutí F, a nemělo vliv na 

výši meze pevnosti Rm, naopak podpořilo zvýšení meze kluzu Rp0,2. Zvýšení proudové hustoty 

na 1 mA/cm
2
 způsobilo zkřehnutí materiálu 43,5 % a mělo vliv na snížení meze pevnosti Rm. 

Mez kluzu Rp0,2 byla naměřena oproti výchozímu stavu vyšší, ale nižší oproti hodnotě 

naměřené při nižší proudové hustotě vodíkování. V případě přidání 1 g KSCN do 0,1N 

roztoku H2SO4 došlo k výraznému zvýšení hodnoty indexu vodíkového zkřehnutí F na více 

než 80 %. Hodnota meze pevnosti Rm při obou proudových hustotách klesla oproti 

původnímu stavu a hodnoty meze kluzu Rp0,2 se blížily výchozímu stavu. 

 Vodíkování, které probíhalo přímo při tahové zkoušce v roztoku 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na litr roztoku, způsobilo křehnutí 68,5 % a pokles meze pevnosti. 

Mez kluzu naopak vzrostla oproti výchozímu stavu. Pokud porovnáme hodnoty 

mechanických vlastností při stejných podmínkách vodíkování (0,1N H2SO4  s přídavkem 1 g/l 

KSCN), ale různých metodách, tedy po vodíkování a souběžně s vodíkovaním, pak pevnostní 
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i plastické vlastnosti materiálu jsou lepší v druhém případě. Je však nutné připomenout, že 

souběžné vodíkování v průběhu tahové zkoušky bylo prováděno při nižší rychlosti zatěžování. 

Na Obr. 19 jsou pro porovnání mechanických vlastností uvedeny tahové diagramy pro různé 

podmínky vodíkování. 

 

 

Obr. 19 Tahové diagramy pro různé podmínky vodíkování  
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6.6 Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování 

6.6.1 Kvalitativní fraktografická analýza 

Kvalitativní fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování byla provedena 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Na následujících 

obrázcích je možné vidět lomové plochy zkušebních těles po různých podmínkách 

vodíkování. 

 Lomové plochy po elektrolytickém vodíkování vykazovaly na rozdíl od výchozího stavu 

určitý podíl kvazištěpného lomu, který je charakteristický pro vodíkové zkřehnutí. 

Kvazištěpné porušení ve formě rybích ok bylo pozorováno ve středu lomové plochy: Obr. 21, 

Obr. 22 a Obr. 31, na rozdíl od práce 21, kde bylo kvazištěpné porušení pozorováno 

především na okrajích lomových ploch. Uprostřed rybích ok je patrný nekovový vměstek 

představující iniciační místo lomu. Na lomových plochách byly zastoupeny i další typy lomů. 

Vyskytovaly se zde oblasti transkrystalického tvárného porušení: Obr. 25, Obr. 29 a 

Obr. 32, transkrystalického štěpného porušení: Obr. 27 a oblasti smíšeného porušení 

s různým podílem štěpných fazet: Obr. 24 a Obr. 34. U vzorků vodíkovaných souběžně při 

tahové zkoušce v roztoku 0,1N H2SO4 + KSCN bylo kvazištěpné porušení pozorováno na 

okrajích lomové plochy: Obr. 35.  



33 

 

Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 0,2 mA/cm
2
, 4 hodiny. 

 

Obr. 20 

Náhled lomové plochy. 

Část 1. 

 

  

 

Obr. 21 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Rybí oko. 

 

  

 

Obr. 22 

Detail lomové plochy. 

Střed rybího oka – kvazištěpný 

lom, uprostřed vměstek. 

 

  



34 

 

Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 0,2 mA/cm
2
, 4 hodiny. 

 

Obr. 23 

Náhled lomové plochy. 

Část 2. 

 

  

 

Obr. 24 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Trhlina. 

Smíšený lom – převážně 

transkrystalický štěpný lom. 

  

 

Obr. 25 

Detail lomové plochy 

v místě (c). 

Houževnatý lom. Místy štěpné 

fazety. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 0,2 mA/cm
2
, 4 hodiny. 

 

Obr. 26 

Náhled lomové plochy. 

Část 3. 

 

  

 

Obr. 27 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Křehký lom + sekundární trhliny. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 1 mA/cm
2
, 4 hodiny. 

 

Obr. 28 

Náhled lomové plochy. 

Část 1. 

 

  

 

Obr. 29 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Houževnatý lom. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 1 mA/cm
2
, 4 hodiny. 

 

Obr. 30 

Náhled lomové plochy. 

Část 2. 

 

  

 

 

Obr. 31 

Detail lomové plochy 

v místě (a), (c), (d). 

Rybí oko – kvazištěpný lom. 

 

 

  

 

Obr. 32 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Houževnatý lom, místy štěpné 

fazety. 
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Fraktografická analýza lomových ploch po souběžném vodíkování.  

Roztok 0,1N H2SO4 + KSCN, i = 1 mA/cm
2
. 

 

Obr. 33 

Náhled lomové plochy 

 

  

 

Obr. 34 

Detail lomové plochy 

v místě (a). 

Smíšený lom. 

 

  

 

Obr. 35 

Detail lomové plochy 

v místě (b). 

Kvazištěpný lom. 
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6.6.2 Kvantitativní fraktografická analýza-fraktální analýza 

 Pro kvantitativní fraktografické hodnocení lomových ploch zkušebních těles byla použita 

metoda fraktální analýzy. Touto metodou byly hodnoceny profily vertikálních řezů lomových 

ploch, které byly nejprve dokumentovány pomocí světelné mikroskopie při zvětšení 500 krát. 

Následně byly snímky z optického metalografického mikroskopu zpracovány pomocí 

softwaru Image Pro Analyzer 7.0 a pomocí něj byly stanoveny následující parametry: 

fraktální dimenze D, skutečná délka profilu       a základní lineární délka profilu       . Z 

podílu skutečné délky profilu       a promítnuté délky        byly vypočítány parametr 

lineární nerovnosti RL podle rovnice (13) a parametr plošné nerovnosti lomového povrchu RS 

podle rovnice (14). Fraktální analýza byla provedena na zkušebních tělesech jak ve výchozím 

stavu, tak po různých parametrech vodíkování. Výsledky kvantitativní faktografické analýzy 

pomocí metody fraktální analýzy jsou uvedeny v Tabulce 5 a v Tabulce 6. 

 

Tabulka 5 Výsledky fraktální analýzy: výchozí stav a tahová zkouška po vodíkování 

i  

[mA/cm
2
] 

Čas 

[hod] 
Roztok 

L 

[μm] 

L
‘
 

[μm] 

D 

[-] 

RL 

[-] 

RS 

[-] 

- - - 11788,676 10030,000 1,049 1,175 1,505 

0,2 4 0,1N H2SO4 12865,543 10030,000 1,052 1,283 1,360 

1 4 0,1N H2SO4 13808,671 10030,000 1,048 1,377 1,480 

0,2 4 
0,1N H2SO4 

+ KSCN 
14775,468 10030,000 1,047 1,473 1,615 

1 4 
0,1N H2SO4 

+ KSCN 
14441,304 10030,000 1,040 1,440 1,635 

 

Tabulka 6 Výsledky fraktální analýzy: tahová zkouška při souběžném vodíkování 

i 

[mA/cm
2
] 

Čas 

[hod] 
Roztok 

L 

[μm] 

L
‘
 

[μm] 

D 

[-] 

RL 

[-] 

RS 

[-] 

1 - 
0,1N H2SO4 

+ KSCN 
13244,700 10030,000 1,042 1,321 1,408 

 

 I když je z Obr. 20 až Obr. 35 patrné, že lomové plochy jsou po různých způsobech 

vodíkování odlišné, fraktální dimenze D hodnocených vzorků se příliš nemění a ani 

z parametů RL a RS není viditelná žádná závislost s měnícím se typem lomu. Součástí Obr. 36 

až Obr. 39 jsou profily lomu z různých míst po podélném výbrusu lomu, avšak konkrétní 

hodnota fraktální dimenze se neváže k žádnému z prezentovaných lomů. 
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a-smíšený lom (převážně houževnatý) a, c-smíšený lom (převažují štěpné fazety) 

  b-houževnatý lom 

 

  
fraktál 2 – houževnatý lom – D=1,068 fraktál 15 – převládá houževnatý lom – D=1,039 

 

  
fraktál 28 – převládá křehký lom – D=1,043 fraktál 42 – převládá křehký lom – D=1,026 

 

Obr. 36 Hodnocení fraktální dimenze na vzorku ve výchozím stavu. 
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a-rybí oko a, b-trhlina, smíšený lom a-křehký lom 

  c-houževnatý lom 

 

   
fraktál 2 – křehký lom – D=1,052 fraktál 12 – rybí oko – D=1,042 

 

   
fraktál 15 – houževnatý lom – D=1,061 fraktál 40 – křehký lom – D=1,068 

 

Obr. 37 Hodnocení fraktální dimenze na vzorku po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 0,2 mA/cm
2
, 4 hodiny. 
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a-houževnatý lom a, c, d-rybí oko a, b-rybí oko dolomení 

  b-houževnatý lom 

 

  
fraktál 2 – houževnatý lom – D=1,054 fraktál 17 – převládá houževnatý lom – D=1,057 

 

  
fraktál 32 – převládá houževnatý lom – D=1,053 fraktál 48 – dolomení – D=1,036 

 

Obr. 38 Hodnocení fraktální dimenze na vzorku po vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4, i = 1 mA/cm
2
, 4 hodiny. 
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a-smíšený lom (houževnatý lom+štěpné fazety) a-kvazištěpný lom 

b, c-kvazištěpný lom 

d-křehký lom (štěpné fazety) 

 

   
fraktál 2 – kvazišpěný lom – D=1,046 fraktál 17 – převládá houževnatý lom – D=1,030 

 

  
fraktál 32 – křehký lom – D=1,058 fraktál 48 – kvazištěpný lom – D=1,031 

 

Obr. 39 Hodnocení fraktální dimenze na vzorku po souběžném vodíkování. 

Roztok 0,1N H2SO4+KSCN, i = 1 mA/cm
2
. 
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7 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vodíkové zkřehnutí oceli TRIP 800 pomocí 

tahových zkoušek. Hlavním úkolem bylo popsat změnu mechanických vlastností TRIP oceli 

po působení vodíku a vyhodnotit vliv vodíku na charakter lomových ploch navodíkovaných 

vzorků. Byly porovnány mechanické a plastické vlastnosti oceli při dvou úrovních proudové 

hustoty a po dvou rozdílných způsobech vodíkování. 

 Elektrolytické vodíkování při nižší proudové hustotě 0,2 mA/cm
2
 v roztoku 0,1N H2SO4 

vedlo ke zkřehnutí materiálu 12,5 % a nemělo vliv na výši meze pevnosti Rm. Zvýšení 

proudové hustoty na 1 mA/cm
2
 vedlo ke zkřehnutí materiálu 43,5 % a mělo vliv na snížení 

meze pevnosti Rm. Po přidání 1 g KSCN do 0,1N roztoku H2SO4 se index vodíkového 

zkřehnutí F mnohem zvýšil, na více než 80 %, oproti hodnotě indexu F při vodíkování bez 

přísady KSCN. Vodíkování, které probíhalo při tahové zkoušce v roztoku 0,1N H2SO4 

s přídavkem 1 g KSCN na litr roztoku vedlo také ke zvýšení hodnoty F a zároveň k poklesu 

meze pevnosti. Přídavek KSCN má negativní vliv na mechanické vlastnosti oceli z důvodu 

zvýšení přepětí vodíku a zpomalení jeho rekombinace, což vede k vyšší míře pronikání 

vodíku do oceli. 

 Lomové plochy po elektrolytickém vodíkování vykazovaly na rozdíl od výchozího stavu 

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

Kvazištěpné porušení ve formě rybích ok bylo pozorováno ve středu lomové plochy. 

U vzorků vodíkovaných souběžně při tahové zkoušce v roztoku 0,1N H2SO4 + KSCN bylo 

kvazištěpné porušení pozorováno na okrajích lomové plochy. 

 Kvantitativní hodnocení lomových ploch pomocí fraktální analýzy po různých způsobech 

vodíkování neukázalo významnou změnu fraktální dimenze D hodnocených vzorků a ani 

z parametrů lineární nerovnosti RL a plošné nerovnosti lomového povrchu RS není viditelná 

žádná závislost s měnícím se typem lomu. 
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