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Abstract 
 Study of hydrogen effect on microstructure and mechanical properties of NiTi alloy 
was performed. The material used was Ni-51.56 At. % Ti in wire form with diameter of 2.3 mm.  
Tensile testing was realised at room temperature on the wire specimens of NiTi polycrystalline 
alloy in state as-received and after heat treatment at 850 °C for one hour in two different 
atmospheres: in flowing argon and in flowing hydrogen. Deformation under tension of the 
specimens in martensitic state proceeded via martensite variant reorientation and the second 
yield point RP was determined. Under tension, a flat stress-plateau occured for specimens non-
hydrogenated, while no flat stress-plateau and quickly strain hardening were observed for 
specimens hydrogenated. Martensitic microstructure was studied using light (OM), scanning 
electron (SEM) and atomic force microscopies (AFM). Based on stress-strain curves, 
microstructure and fractographic observation, the following conclusions about hydrogen effect 
on the NiTi alloy were drawn: decrease of ultimate tensile strength in hydrogenated samples was 
related with slight change of fracture patterns from high ductile fracture with deep dimples to 
ductile pattern with flatter dimples and microcracks. Furthermore, it seems that the presence of 
hydrogen affected the martensitic transformation and the residual austenite presence in NiTi 
alloy after heat treatment. No doubt, hydrogen had an effect on the mobility of dislocations and 
the move of twin boundaries during the deformation that manifested by change of stress-strain 
curve. More experimental testing and observation are needed to confirm the submitted 
conclusions, including the evaluation of hydrogen content in specimens and the study using 
transmission electron microscopy (TEM). 
 
Keywords: Shape memory alloy, nickel-titanium, hydrogen embrittlement, hydrogen effect, 

AFM study, fractography. 
 

Abstrakt 
 Bylo provedeno studium vlivu vodíku na mikrostrukturní a mechanické vlastnosti u 
slitiny NiTi, která vykazuje jev tvarové paměti. Použitý materiál z Ni-51.56 at. % Ti byl ve 
formě drátu o průměru 2.3 mm. Tahové zkoušky byly provedeny za pokojové teploty na 
vzorcích z polykrystalické slitiny NiTi ve stavu dodaném a ve stavu po žíhání 1 h při 850 °C ve 
dvou různých prostředích: v průtoku Ar a v průtoku vodíku. Deformace v tahu vzorků s 
martenzitickou strukturou probíhala přes reorientaci variant martenzitu a byla stanovena 
sekundární mez kluzu RP. Vzorky s vodíkem, na rozdíl od ostatních dvou stavů, nevykazovaly 
napěťovou prodlevu v oblasti reorientace martenzitu a rychleji zpevňovaly. Martenzitická 
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mikrostruktura vzorků, která odpovídala transformačním teplotám slitiny, byla studována 
pomocí mikroskopie optické (OM), skenovací (SEM) a topografické (AFM). Z rozboru křivek 
závislostí napětí-deformace z tahových zkoušek, mikrostrukturního a fraktografického 
pozorování výbrusů a lomových ploch je možné vyvodit následující závěry o vlivu vodíku na 
slitinu NiTi: pokles meze pevnosti u vzorků sycených vodíkem byl spojen s malou změnou 
charakteru lomových ploch z vysoce houževnatého lomu s hlubokými jamkami na houževnatý 
s mělčími jamkami a mikrotrhlinami. Dále je možné uvažovat, že přítomnost vodíku měla vliv 
na průběh martenzitické transformace a přítomnost zbytkového austenitu v mikrostruktuře NiTi 
po tepelném zpracování. Vodík ve struktuře nepochybně působil rovněž na pohyblivost dislokací 
a pohyb dvojčatových hranic během deformace, což se projevilo změnou charakteru křivky 
závislosti napětí-deformace. Pro potvrzení těchto předpokladů je nutné provést další 
experimentální zkoušení a pozorování, včetně stanovení obsahu vodíku ve vzorcích a studia 
pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). 
 
 
1. Úvod 
 Kovové materiály pro progresivní technologie, jako jsou např. superslitiny, titanové 
slitiny nebo slitiny na bázi intermetalických fází, musejí při svých náročných aplikacích splňovat 
velmi přísná kritéria, ať už z hlediska čistoty, chemického složení, mikrostruktury, fyzikálních, 
mechanických či dalších vlastností. Jedním z prvků ovlivňujících významně mechanické 
vlastnosti těchto materiálů je vodík. Jeho komplexní účinek na materiál lze sledovat z různého 
hlediska: fyzikálního, chemického, fyzikálně-chemického, mechanického a strukturního. Vodík 
ovlivňuje základní termodynamické veličiny a kinetické parametry, takže následně mění fázově-
strukturní, mechanické i technologické vlastnosti materiálů [1]. V závislosti na okolním 
prostředí, stavu napjatosti, chemickém složení a mikrostruktuře může přítomnost vodíku 
v materiálu následně vést k jeho zkřehnutí a degradaci jeho mechanických vlastností.  
 Ve slitině Ni-Ti ovlivňuje přítomnost vodíku nejen mechanické vlastnosti a zkřehnutí 
slitiny, ale rovněž jev tvarové paměti, charakteristiky transformace za vzniku R-fáze, zbrždění 
přechodu R↔M a zvýšení teploty a šířky přechodu A↔R [2]. Na druhé straně však vodík může 
mít příznivý, zatím málo prozkoumaný účinek, a to výrazné, až 7.5 násobné [3] zvýšení tlumicí 
kapacity slitiny.  
 Mezi možné zdroje, ze kterých vodík proniká do kovu nebo slitiny, lze zařadit okolní 
prostředí při výrobě, tepelném zpracování, povrchové úpravě nebo exploataci. Interakci vodíku a 
slitiny NiTi ovlivňuje složení slitiny, teplota i tlak prostředí. Nepříznivé účinky na tažnost se 
projevují již při koncentracích vodíku 20 hm. ppm a nad 200 hm. ppm je nutné počítat již 
s vážným poškozením slitiny [4]. 
 V současné době je jen velmi málo dostupných údajů, týkajících se difuzivity vodíku 
v NiTi. Difuzní koeficient vodíku v NiTi byl stanoven zatím třemi metodami. Měřením hloubky 
kvazištěpných lomů pomocí SEM fraktografie a měřením mikrotvrdosti byl určen zdánlivý 
koeficient difuze vodíku ve slitině NiTi: v případě slitiny NiTi-Fe byly v závislosti na složení 
slitiny a metodice měření stanoveny hodnoty DH v rozmezí 6.9 x 10-16 až 2.0 x 10-14 m2.s-1 [5]. Z 
kinetiky reakce plyn/pevný povrch v teplotním rozmezí 350-1000 K [6] byl určen chemický 
difúzní koeficient DC pro slitinu Ni47Ti40Hf10Cu3. Pohyblivost vodíku byla sledována pomocí 
mechanické spektroskopie v rozmezí teplot 240-260 K, kdy je možno detekovat pík Snoekova 
vnitřního tření při frekvencích řádově v kHz. Výsledky výpočtu Einsteinova difuzního 
koeficientu DE získané z doby relaxace Snoekova efektu byly korelovány na hodnoty 
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vysokoteplotní absorpce. Kombinace Arrheniovy funkce obou koeficientů DC a DE umožnila 
stanovit následující parametry difuze vodíku [6]: W = 0.47±0.01 eV, D0 = 2 x 10− 7.0±0,2 m2.s-1. 
 Při pronikání vodíku do slitiny NiTi, provázeným jeho velkou difuzivitou, vznikají 
hydridy [7] NiTiHx (kde x=1.0 a 1.4), které však nejsou stabilní a postupně se rozkládají. Vodík 
může v matečné fázi (B2) obsazovat dva typy oktaedrických poloh s následnou tetragonální 
distorzí kubické mřížky matrice za vzniku superbuňky hydridu TiNiH1.4 s parametry a=0.62365 
nm a c=1.2424 nm, což může vést k 10 % expanzi objemu buňky vzhledem k matečné fázi.  
 Výzkum vlivu vodíku na mikrostrukturní a strukturní změny v NiTi, příp. NiTi-Me, 
se proto jeví jako velmi zajímavý a některé otázky spojené s řešením problematik křehnutí, 
transformace A↔R a tlumicí kapacity zůstávají stále otevřené. Z tohoto hlediska je možné na 
základě stanovených souvislostí mezi dosaženými hodnotami mechanických vlastností a 
pozorovanými strukturními jevy v závislosti na přítomnosti vodíku ve struktuře materiálu získat 
významné poznatky o mechanismu působení vodíku v těchto progresivních materiálech. V této 
práci bylo provedeno studium mikrostruktury a charakteru lomových ploch u NiTi v závislosti 
na přítomnosti vodíku ve struktuře po tepelném zpracování v atmosféře plynného vodíku.  
 
 
2. Popis experimentu  
 Pro studium vlivu vodíku na vlastnosti slitiny NiTi, jejíž chemické složení je uvedeno 
v Tab.1 a transformační charakteristiky v Tab.2, bylo připraveno 15 vzorků z drátu o průměru 
2,3 mm. Třetina vzorků byla ponechána v dodaném stavu (kovaný drát bez konečného tepelného 
zpracování), třetina byla žíhána v atmosféře argonu a třetina byla žíhána v průtoku plynného 
vodíku. Tepelné zpracování probíhalo ve vysokoteplotní peci LINN HT 1800 při teplotě 850 °C 
po dobu 1 hodiny. Obsah vodíku ve slitině nebyl stanoven. 
 Tahová zkouška byla provedena za normální teploty (Inova TSM 50, rychlost 
deformace  = 3 x 10-4 s-1) na drátech s měřenou počáteční délkou L0 = 50mm.  
 Studium mikrostruktury bylo realizováno na mikroskopu OLYMPUS DP12 na 
broušených, leštěných a leptaných podélných vzorcích bez i po tahové zkoušce s různým 
tepelným zpracováním. Výbrusy byly leptány roztokem HF+HNO3+CH3COOH v poměru 1:5:5.  
 
   Table 1 Chemical composition (ICP-AES ) and  composition of phases (EDAX) of 

experimental alloy NiTi  
 Composition [at. %] 

Element ICP-AES  EDAX 
Matrice   

EDAX 
Precipitate

Ni 48.44 50.66 35.13 
Ti 51.56 49.32 64.87 

 
 
 
 
 

 
 

 
  Table 2  Transformation temperatures of NiTi alloy 
 Temperature [°C] 

Ms Mf As Af

61 30 82 95 

 
 
 
 
  
 
 Povrchový reliéf martenzitické struktury byl pozorován pomocí AFM (Atomic Force 
Microscope) ExplorerTM od firmy Thermo Microscopes, a to bezkontaktní metodou za sucha.  
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 Vliv atmosféry při tepelném zpracování na charakter lomových ploch vzorků po 
tahové zkoušce bylo provedeno pomocí fraktografického pozorování na SEM (scanning electron 
microscope) Philips XL 30. 
 
 
3. Výsledky a jejich diskuse 
 Průběh tahové zkoušky pro tři různé stavy martenzitické struktury NiTi: dodaný stav, 
stav žíhaný v průtoku Ar a stav sycený vodíkem v průtoku H2 znázorňuje graf na Fig.1. V tomto 
grafu jsou vyneseny jednak skutečné závislosti napětí-deformace, jednak schematicky 
znázorněny oblasti I až IV [8,9], které odpovídají jednotlivým etapám při elastické a plastické 
deformaci martenzitu v paměťové slitině. V oblasti I probíhá elastická deformace 
martenzitického stavu. Napěťová prodleva („plató“) v oblasti II představuje zdánlivě nepružnou 
deformaci související s reorientací variant martenzitu, při níž se dosahuje poměrně velké 
deformace při nízkých napětích. V oblasti III dochází k další reorientaci a k elastické deformaci 
orientovaného martenzitu, mechanismus této deformace nebyl zatím přesně objasněn [8,9]. 
Plastická deformace orientované martenzitické struktury, která se objevuje za druhou mezí kluzu  
(second yield strength [10]) v oblasti IV vede k následnému lomu na mezi pevnosti.  
 Dosažené mechanické charakteristiky martenzitické struktury jsou uvedeny v Tab.3.  
Při určení meze kluzu byla vzata v úvahu existence oblasti, ve které probíhá při zatěžování 
reorientace martenzitických variant (napěťové plató - oblast II), proto byla stanovena jen 
sekundární smluvní mez kluzu σP  v oblasti III/IV (Fig.1). U vzorku syceného vodíkem nebyla 
hodnota σP stanovena, protože došlo k předčasnému lomu.  
 Ze srovnání průběhu deformace na Fig.1 je patrný vliv žíhání na všechny oblasti 
deformace, včetně meze kluzu σ0.2, σP i meze pevnosti σUTS. V důsledku deformačního zpevnění 
při výrobě drátů vykazoval vzorek v dodaném stavu nejvyšší σP i mez pevnosti σUTS. S tím také 
souvisí průběh elastické deformace v oblastech I a III. Mikrostruktura vzorku (Fig.2a) je 
tvořena homogenně rozdělenými martenzitickými deskami a vyloučenými precipitáty NiTi2 
(určeno z mikroanalýzy EDAX - Tab.1). 
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Fig.1 Stress-strain curves of NiTi deformed under  tensile via martensite reorientation as function of heat treatment 

showing that the stress-strain curves are sensitive to the annealing condition: a) as-received without heat treatment,       
b) heat treatment at 850 °C for 1 h in Ar and c) heat treatment at 850 °C for 1 h in H2(g). Tested at 293 K. 
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Table 3   Tensile properties of NiTi alloy as function of heat treatment conditions (at room temperature, strain rate  = 3 x 

10-4 s-1). 
Mechanical properties [MPa] Heat treatment 

condition Yield strength, σ0.2 Second yield point, σ.P Ultimate tensile strength, σUTS

As-received Not measured 778 873 

850 °C,1h, Ar(g) Not measured 618 784 

850 °C,1h, H2(g) Not measured Not measured 622 
 
 Vzorek žíhaný v průtoku Ar (850 °C, 1h) vykazoval v důsledku odpevnění struktury 
deformované při výrobě drátů nižší hodnoty σ0.2, σP i σUTS. V mikrostruktuře se střídají pásy 
hrubých a jemných desek martenzitu a vyloučené precipitáty NiTi2 (Fig.2b).  
 Vzorek sycený vodíkem má zpočátku v oblasti I obdobný charakter tahového 
diagramu jako žíhaný v Ar, avšak oblast II je bez výrazné prodlevy, mnohem užší a strmější než 
v případě obou předcházejících typů vzorků. Lze tedy předpokládat, že při vzrůstajícím napětí 
vodík omezuje reorientaci variant martenzitu a přidružuje se proces zpevňování dislokačním 
mechanismem [8], kdy vodík může brzdit pohyb dislokací.  
 Z grafu na Fig.1 je zřejmé, že zpevňování pokračuje až do oblasti III a je zakončeno 
předčasným lomem vlivem zkřehnutí slitiny přítomným vodíkem. Oblasti III a IV nelze v tomto 
případě spolehlivě rozlišit, proto nebylo možno stanovit hodnoty σ0.2 a  σP. V mikrostruktuře se 
spolu s termoelastickým martenzitem vyskytuje zbytková matečná fáze, jak uvádí Fig.2c 
z optické mikroskopie a srovnání martenzitické struktury po tepelném zpracování bez a ve 
vodíku a po deformaci pomocí topografického AFM studia (Fig.3). V tomto případě je možné 
uvažovat rovněž o roli vodíku na zbrždění transformace austenitu na termoelastický martenzit 
při ochlazování po tepelném zpracování. 
 

  
Fig.2 Micrographs of tensile specimens: a)  as-received – homogenous distribution of coarse and fine martensite plates, 

small black points represent NiTi2 precipitates, bright quasi-vertical line represents strongly deformed region;  b) 
annealed  in Ar – coarse martensite plates are observed on the borders and on the bottom of the image, bands of 
very fine martensite plates are shown in the centre of the image; c) annealed in H2 - appearance of fine and long 
martensite plates with residual austenite parent phase, large volume of NiTi2 precipitates. 
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Fig.3  AFM images of typical structures of tensile specimens a) non-hydrogenated and b) hydrogenated. 

 
 V souvislosti s poklesem σUTS u slitiny sycené vodíkem bylo možné při 
fraktografickém studiu pozorovat na lomových plochách vzorků změnu v charakteru tvárného 
jamkového lomu. U slitiny bez vodíku se vyskytovaly velmi hluboké jamky (Fig.4), zatímco za 
přítomnosti vodíku vykazovaly tyto jamky plošší charakter (Fig.5), zároveň byl pozorován 
zvýšený výskyt mikrotrhlin na lomové ploše. Lze předpokládat, že přítomnost vodíku ovlivňuje 
nejen pohyb variant martenzitu, dvojčatových hranic martenzitické struktury a dislokací, ale z 
pozice uvnitř intersticiálních dutin bude svým prostřednictvím účinkovat na štěpné plochy a na 
charakter lomového porušení. Pro potvrzení těchto dílčích závěrů je však nutné doplnit výsledky 
o další experimentální měření a pozorování, včetně studia pomocí transmisní elektronové 
mikroskopie. 
 

 
Fig.4 SEM micrographs of  NiTi alloy with martensite structure non-hydrogenated: 

  a) ductile fracture with deep  dimples,    b) magnified view of dimples.  
 

 
Fig.5 SEM micrographs of  NiTi alloy with martensite structure hydrogenated: 

  a) ductile fracture with deep  dimples,             b) magnified view of dimples with microcracks.   
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4. Závěr 
 Mechanické vlastnosti slitin na bázi NiTi mohou být, stejně jako většina ostatních 
intermetalických slitin, degradovány vlivem pronikání vodíku z okolního prostředí. 
Vyhodnocení výsledků a interpretace pozorovaných jevů u tohoto typu slitin nejsou jednoduché 
a vyžadují si komplexní přístup z hlediska složení slitiny, transformace austenit-martenzit, 
mikrostruktury, mechanických vlastností, koncentrace vodíku a jeho umístění v mřížce matrice 
nebo martenzitu a deformační struktury. 
 Z metalografického a fraktografického pozorování v souvislosti s rozborem křivek 
závislostí napětí-deformace z tahové zkoušky je možné vyvodit následující závěry o vlivu 
vodíku na slitinu NiTi: pokles meze pevnosti u vzorků sycených vodíkem byl spojen s malou 
změnou charakteru lomových ploch z vysoce houževnatého lomu s hlubokými jamkami na 
houževnatý s mělčími jamkami a mikrotrhlinami. V souladu s [2,3,5] lze předpokládat, že 
přítomnost vodíku měla vliv na průběh martenzitické transformace a přítomnost zbytkového 
austenitu v mikrostruktuře NiTi po tepelném zpracování, jakož i na pohyblivost dislokací a 
pohyb dvojčatových hranic v martenzitické struktuře během deformace.  
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