
 
 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá odolností ocelí vůči vodíkovému praskání a skládá 

se ze dvou hlavních částí. V první části této práce jsou popsány teorie a vlivy 

metalurgických faktorů na vodíkovou křehkost a také metodika zkoušení odolnosti 

materiálu vůči vodíkovému praskání. Praktická část se zabývá ověřením odolnosti 

spirálově svařovaných trubek nelegované jakostní oceli vůči vodíkovému praskání 

doplněná o metalografické vyhodnocení. 
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Abstract 
The present study deals with the resistance of steels against hydrogen cracking and 

consists of two main parts. The first, theoretical, part describes the effects of metallurgical 

factors on hydrogen brittleness and the methodology of testing of the material resistance 

against hydrogen cracking. The practical part includes the examination of the resistance of 

spiral welded pipes of non-alloyed prime quality steel against hydrogen cracking and the 

metallographic evaluation. 
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1. Úvod 

 
Společnost ArcelorMittal Ostrava je významným výrobcem bezešvých a spirálově 

svařovaných trubek pro stavebnictví, strojírenství, těžbu a dopravu plynných a kapalných 

médií a pro další průmyslová odvětví. Rostoucí nároky zákazníků, nejen z pohledu 

pevnostních požadavků, ale taky z pohledu důležitých specifických požadavků, nutí hledat 

výrobce cesty ke zlepšení výrobních procesů a následně ke zvýšení užitných vlastností 

výrobků. 

V posledním období se značně zvyšuje zájem o trubky se zvýšenou odolností 

v sirovodíkovém prostředí. Jedná se o použití trubek pro přepravu ropných surovin se 

zvýšeným obsahem sirovodíku. 

Na základě těchto požadavků společnost ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci 

s dceřinou společností ArcelorMittal Tubular Products Ostrava postupně zavádí výrobu 

tohoto sortimentu. 

Předmětem předložené bakalářské práce je stanovit odolnost spirálově svařovaných 

trub vyrobených z nelegované jakostní oceli EN L290MB vůči vodíkovému praskání. 

Hodnocení bude doplněno o metalografické šetření. 
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2. Náchylnost kovové matrice k rozvoji vodíkové 

křehkosti  
 

 

2. 1. Vodíková křehkost 
 

Vodíkové křehkosti ocelí je věnována v poslední době zvýšená pozornost 

související se zvyšujícími se požadavky moderní techniky na dosažení vyšších 

mechanických vlastností materiálů při zajištění potřebné spolehlivosti. Materiály tak musí 

přenášet nejen mechanické zatížení, ale musí také odolávat účinkům agresivních prostředí, 

s nimiž přicházejí do kontaktu. 

Jedním z nejdůležitějších odvětví, kde hrozí degradace materiálu vlivem vodíku, je 

petrochemický průmysl. Hlavním zdrojem vodíku je zde přítomnost sulfanu v ropě nebo 

zemním plynu. Degradace oceli se projeví poklesem plastických vlastností, tedy i změnou 

meze kluzu a meze pevnosti, dále změnou mikromechanizmu porušení nebo poklesem 

odolnosti vůči křehkému porušení. Nejhorším a nejnebezpečnějším projevem působení 

vodíku je vznik trhlin, vyvolávajících až úplnou destrukci materiálu. 

 

 

2. 1. 1. Typy okolního prostředí při pronikání vodíku do oceli 
 

Vodík se může dostat do oceli při výrobě, včetně tepelného zpracování, při různých 

technologických operacích, jako např. svařování, moření, galvanické pokovování nebo 

působením prostředí, v němž se vyskytuje vodík. Podle povahy okolního prostředí může 

být v plynné nebo kapalné formě. 

V plynném prostředí může vodík do oceli proniknout pouze v atomárním stavu. 

Základním předpokladem pro jeho absorpci je disociace molekul vodíku na povrchu 

materiálu [1]. Rozpustnost vzrůstá se zvyšující se teplotou. Vodík v oceli je přítomen 

v intersticiálních polohách krystalové mřížky nebo ve formě atomů v dutinách o 

dostatečném objemu, kde může dojít k rekombinaci vodíku. V tomto prostředí může být 

pronikání vodíku ovlivněno stavem povrchu oceli, složením plynného prostředí nebo 

přítomností nečistot. 
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Pronikání vodíku v kapalném prostředí má z praktického hlediska mnohem větší 

význam. Uplatňují se zde procesy elektrochemické koroze. Pronikání vodíku v tomto 

prostředí bude záviset na vlastnostech prostředí, zejména jeho pH a obsahu rozpuštěného 

kyslíku. Dále pak na stavu povrchu materiálu, přítomnosti strukturních heterogenit na 

povrchu a předpětí vodíku. 

Velmi důležitou roli mají také nečistoty kapalného prostředí. Řada těchto látek 

zvyšuje předpětí vodíku a zpomaluje reakce rekombinace vodíku. Jako hlavní lze uvést 

As2O3, H2S, KCN, CS2 a KCSN. Toto usnadňuje pronikání vodíku do oceli se všemi 

negativními důsledky [2]. 

 

 

2. 1. 2. Teorie vodíkové křehkosti 
 

Podstatu vodíkové křehkosti popisuje celá řada teorií. Mechanizmy, kterými jsou 

jednotlivé teorie popsány, se často mohou uplatňovat současně. Mezi nejznámější teorie 

vodíkové křehkosti řadíme teorii vnitřního pnutí, povrchově aktivních účinků vodíku, 

nekohezní teorii, teorii kritické koncentrace vodíku a teorii založenou na interakci vodík-

plastická deformace. 

 

Teorie vnitřního pnutí 

Vodík ve formě atomů, resp. protonů původně intersticiálně rozpuštěný v kovové 

matrici, se shromažďuje v určitých místech, kde jsou podmínky na jeho rekombinaci na 

molekulární, což vyvolává vysoká lokalizovaná pnutí. Tato pnutí mohou být tak vysoká, že 

překročí mez kluzu nebo i mez pevnosti, což má za následek vznik trhliny. Tato místa 

mohou být rozhraní nekovových vměstků, nebo hranice zrn, resp. segregační pásy. Teorie 

slouží pro popis vodíkem indukovaného praskání v prostředí sulfanu [2, 3]. 

 

Teorie povrchově aktivních účinků vodíku 

Vodíková křehkost je vyvolána adsorpcí vodíku na povrchu vznikající lomové 

plochy, což snižuje povrchovou volnou entalpii. V důsledku toho dochází ke snížení 

lomového napětí [3]. Tato teorie není často uváděna a objevily se vůči ní zásadní námitky. 
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Dekohezní teorie 

Předpokládá se, že přítomností rozpuštěného vodíku v oceli dochází k poklesu 

kohezní pevnosti [3]. Vodík se vzhledem ke svému vysokému parciálně-molárnímu 

objemu koncentruje před čelem existujících mikrotrhlin v materiálu. Zde vzhledem 

k poklesu kohezní pevnosti může dojít k rozvoji mikrotrhlin, což se může postupně 

opakovat. Vodík bude difundovat před čelo nové trhliny. 

Tato teorie se dnes spíše zaměřuje na popis mechanizmů, které berou v úvahu 

interakci vodíku s plastickou deformací [2]. 

 

Teorie kritické koncentrace vodíku 

Vodíková křehkost je problém lokální, je spojena s přítomností defektů a 

vodíkových pastí v materiálu. Ke vzniku trhlin dojde tam, kde bude lokálně překročena 

hodnota kritické koncentrace vodíku. Významnou roli zde hraje mikrostruktura. Typickým 

příkladem vzniku mikrotrhliny za spolupůsobení vodíku může být okolí nekovového 

vměstku MnS, který dilatuje. 

Bez přítomnosti vodíku tato teorie předpokládá, že celkové lokální napětí, tj. součet 

vnitřního a vnějšího pnutí, nepřekročí kohezní pevnost materiálu a tak nedojde ke vzniku 

trhliny. Přítomnost vodíku může vyvolávat pokles kohezní pevnosti oceli. Dále se může 

uplatnit tlak molekulárního vodíku. Vodík může ovlivnit i hodnoty vnitřního pnutí a pnutí 

od vnějšího zatížení, takže může dojít ke vzniku trhliny. 

Tato teorie spojuje hodnoty napětí, resp. kohezní pevnosti s koncentracemi vodíku. 

Jestliže je lokální koncentrace vodíku v potenciálním místě vyšší než kritická koncentrace 

vodíku, dojde ke vzniku trhliny. Podle lokálních a kritických koncentrací se tedy hodnotí i 

opatření ke zvýšení odolnosti vůči vodíkové křehkosti. Tyto by měly zajistit snížení lokální 

koncentrace a zároveň zvýšení kritické koncentrace vodíku, aby materiál snesl vyšší obsah 

vodíku bez vzniku trhlin [4, 5].  

 

Teorie interakce vodík-plastická deformace 

Tato teorie počítá s interakcemi mezi vodíkem a dislokacemi a bere v úvahu i 

transport vodíku spolu s nimi. Vodík, alespoň lokálně, zvyšuje mobilitu dislokací a tím 

zvyšuje plasticitu ocelí [6]. Pro tento jev se používá termín vodíkem zvýšená lokalizovaná 

plasticita. Jsou však také publikovány práce, které tvrdí opak, tzn. že vodík snižuje 

mobilitu dislokací , což vede ke snížení plasticity oceli [2, 7]. 
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Tímto výčtem jednotlivých teorií je zřejmé, že neexistuje universální teorie 

vodíkové křehkosti. Vždy je třeba věnovat velkou pozornost materiálu i prostředí, v němž 

bude tento pracovat. Pokud nalezneme vhodný mechanismus, který je zodpovědný za 

degradaci materiálu, můžeme hledat opatření k omezení vodíkové křehkosti. 

 

 

2. 1. 3. Vliv základních metalurgických faktorů na vodíkovou křehkost 
 

Odolnost materiálu vůči vodíkové křehkosti přímo souvisí s některými 

metalurgickými faktory, jako jsou chemické složení, pevnostní úroveň nebo mikrostruktura 

ocelí, která se zdá být rozhodujícím faktorem při praskání v prostředí sulfanu. Záleží na 

typu, podílu a způsobu rozložení základních strukturních složek, na stavu hranic zrn, ale 

také i na tvaru, velikosti, množství a způsobu vyloučení nekovových vměstků a 

sekundárních fází. 

 

2.1.3.1. Vliv chemického složení 

Na odolnost vůči vodíkové křehkosti má negativní vliv obsah určitých prvků v 

oceli. Mezi základní prvky ovlivňující odolnost vůči vodíkové křehkosti patří fosfor a síra, 

které segregují na hranicích zrn [8]. Síra také tvoří sulfidy manganu, které dilatují a do 

vzniklých dutin na fázovém rozhraní vměstek/matrice může vodík difundovat. 

Fosfor usnadňuje pronikání vodíku do oceli, protože brzdí jeho rekombinaci. Proto 

by obsahy těchto prvků měly být nízké. Dále jsou za nepříznivé považovány prvky, které 

vytvářejí oxidické vměstky, jako např. hliník a kyslík.  

Mezi další negativně působící prvky patří uhlík a mangan, které mají schopnost 

segregovat, vytvářet oblasti se zvýšeným obsahem těchto prvků a to může vést ke zvýšení 

pevnostní úrovně. V případě uhlíkových nebo nízkolegovaných ocelí by obsah manganu 

neměl překročit 1,1 hm.%. U uhlíku existuje názor, že jeho zvýšený obsah usnadňuje 

pronikání vodíku do oceli. 

Negativní vliv na odolnost proti vodíkové křehkosti má také nikl. U niklu je 

experimentálně prokázáno, že obsah až do výše 2 hm.% nemusí znamenat pokles odolnosti 

vůči vodíkové křehkosti, pokud matrici popouštíme 40°C pod AC1. Pokud je aplikováno 

popouštění kolem teploty AC1, tak i relativně nižší obsah niklu může způsobit, že vodík 

vyvolá degradaci vlastností, jelikož vzniká nepopuštěný martenzit.  
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Naopak existují prvky zvyšující odolnost vůči vodíkové křehkosti. Mezi ně patří 

chrom, molybden a vanad, tedy karbidotvorné prvky [9]. Ve struktuře nám vytvářejí jemné 

karbidy, které působí jako příznivé vodíkové pasti, poutající nezanedbatelný podíl vodíku. 

Tím klesá obsah vodíku v místech nebezpečných vodíkových pastí, např. nekovových 

vměstků. Příznivý účinek uvedených prvků se může projevit jen při správně provedeném 

tepelném zpracování, kterým musí být zušlechtění ocelí [11]. Také měď působí příznivě, 

zvyšuje odolnost v prostředí sulfanu. Vznikající sulfid mědi na povrchu oceli zabraňuje 

proniknutí vodíku do oceli. Pokud je ovšem pH prostředí nižší než cca 4,5, pak se 

ochranný film rozpouští a kladný vliv mědi se neprojeví. Poslední prospěšný prvek je 

křemík, jehož oxidy jsou považovány jako nejméně škodlivé nekovové vměstky [2].  

 

2.1.3.2. Vliv pevnosti ocelí 

Obecně je uznáváno, že s vyšší pevnostní úrovní ocelí klesá odolnost vůči vodíkové 

křehkosti. Vysokopevnostní oceli s mezí pevnosti vyšší než 1000 MPa jsou nejméně 

odolné a lze u nich za přítomnosti vodíku pozorovat křehký lom. Odolnější jsou oceli 

s pevností nižší než 700 MPa, přesto však může i u nich dojít k poklesu mechanických 

vlastností vlivem vodíku. V prostředí sulfanu jsou tyto oceli náchylné k vodíkové křehkosti 

[2]. 

 

2.1.3.3 Vliv mikrostruktury 

Vliv základních strukturních složek 

Vliv základních strukturních složek na odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti 

můžeme seřadit od nejméně odolné po nejodolnější: martenzitická nepopuštěná → 

bainitická nepopuštěná → feriticko-perlitická → bainitická popuštěná → martenzitická 

popuštěná. U nepopuštěných základních struktur toto souvisí s vysokou mírou pevnosti a 

vysokou úrovní vnitřního pnutí. Feriticko-perlitická mikrostruktura představuje určitý 

průměr a vyšší odolnost vůči vodíkové křehkosti vykazují popuštěné zakalené struktury, 

přičemž odolnost stoupá s rostoucí teplotou popouštění. Dochází k poklesu tvrdosti a 

vnitřního pnutí a k precipitaci karbidických fází, které se mohou projevit jako příznivé 

vodíkové pasti [2, 10, 11]. 

 

Vliv nekovových vměstků 

Rozhodujícím faktorem je typ vměstku, velikost, tvar, množství a způsob rozložení 

v matrici [5]. Nekovové vměstky představují častá místa iniciace defektů za přítomnosti 
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vodíku. Prvořadým kritériem pro posouzení možných účinků vodíku je hodnota interakční 

energie vodík-nekovový vměstek, neboť nekovové vměstky řadíme mezi vodíkové pasti. 

Experimentálně bylo potvrzeno, že při vnějším namáhání může dojít ke zvýšení 

koncentrace vodíku na čele vměstku, což vede k rozvoji defektů. U sulfidu manganu se 

toto děje i bez vlivu vnějšího namáhání, tyto sulfidy bývají považovány za nejškodlivější. 

Vměstky by měly být rozloženy rovnoměrně bez lokálního nahromadění. 

Nahromadění oxidických a sulfidických částic může velmi snížit odolnost vůči vodíkové 

křehkosti [2]. 

 

Vliv sekundárních fází 

Částice karbidů představují také pasti pro vodík, ale vzhledem k relativně 

příznivému tvaru a menší velikosti, na rozdíl od nekovových vměstků, mohou být 

považovány za neškodné pasti. Poutají vodík na svém rozhraní a nedochází k překročení 

kritické koncentrace [5]. 

 

Vliv hranic zrn 

Pokud jsou hranice zrn znečištěny přítomností segregujících atomů, zejména 

fosforu, síry, cínu, arsenu a antimonu, pak narůstá náchylnost k vodíkové křehkosti. 

Jestliže byla zaznamenána popouštěcí křehkost, pak se dramaticky snižuje odolnost proti 

vodíkové křehkosti [12].  

 

Závěrem lze konstatovat, že pokud má být garantována odolnost vůči vodíkové 

křehkosti, musí být dodržena určitá pravidla, jako je zajištění nízkého podílu škodlivých 

prvků (síra, fosfor, arsen, antimon), dále nízký podíl prvků, které odměšují a usnadňují 

vznik tvrdých strukturních složek (uhlík, mangan, nikl, molybden), použití vhodné 

technologie odlévání, nízký podíl nekovových vměstků, hlavně oxidických a sulfidických a 

sulfidů manganu a v neposlední řadě zajištění vhodného tepelného zpracování, které zaručí 

jemnozrnnou homogenní strukturu bez přítomnosti tvrdších složek. 

Pro materiály, které mají odolávat prostředí sulfanu, se používají hlavně nelegované 

nebo mikrolegované uhlíko-manganové oceli, u nichž je nutno snížit obsah síry až na 

0,001 hm.% a obsah fosforu na hodnotu nižší než 0,01 hm.%. Dále pak zajistit nižší podíl 

nekovových vměstků a modifikovat tvar sulfidických vměstků nejčastěji přísadou vápníku. 

Také je nutno omezit výskyt segregací, resp. významné řádkovitosti feriticko-perlitické 

struktury a snížit obsah kyslíku na méně než 0,002 hm.%. 
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2. 2. Popis metodiky zkoušení odolnosti materiálu 

proti vodíkové křehkosti 
 

 

2. 2.1. Uspořádání aparatury pro HIC testy 
 

Nádobou pro vzorky je běžně dostupný exsikátor, který musí být vzduchotěsně 

uzavřený. Na jeho hrdlo je přes zábrusovou koncovku přiveden přívod inertního plynu 

argonu (nebo dusíku) a sulfanu a výstupem zajištěno hadicí odsávání odpadních plynů. 

Součástí zařízení jsou rovněž průtokoměry pro rovnoměrné a předepsané dávkování 

plynného média. Zařízení je umístěno v digestoři, do které jsou hadicemi  přivedeny inertní 

plyn a sulfan. Pro jednodušší manipulaci je v tomto případě opět použito ovládacího 

ventilu. Vzhled aparatury na provádění zkoušek odolnosti materiálu v sirovodíkovém 

prostředí je možno vidět na obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1 Zkušební aparatura pro expozici vzorků  
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2. 2. 2. Příprava a způsob odběru zkušebních vzorků dle normy NACE 

Standard TM0284-2003 
 

Polotovary pro výrobu zkušebních těles jsou odebírány jakoukoliv běžnou 

metodou. Jsou-li však vzorky vypáleny, musí být tepelně ovlivněná zóna páleného povrchu 

zcela odstraněna broušením. 

Každý vzorek má být 100 ± 1 mm dlouhý a 20 ± 1 mm široký. V případě trubek 

musí zahrnovat tloušťka vzorku plnou tloušťku její stěny. Z obou povrchů, jak vnějšího tak 

i vnitřního, je možno odstranit nejvýše 1 mm z důvodu odstranění rádiusu. Zkušební 

vzorky nesmějí být před zkoušením rovnány. 

Zkušební vzorky tenkostěnného elektricky odporově svařovaného a bezešvého 

potrubí s malým průměrem musejí mít tloušťku odpovídající nejméně 80 % tloušťky stěny 

potrubí. V těchto případech musejí být zkoušky provedeny na zakřivených zkušebních 

vzorcích vyřezaných z potrubí. 

 Z každé zkoušené trubky je nutno odebrat tři vzorky. U svařované trubky musí být 

vzorky odebrány napříč svarem, rovnoběžně se svarem a kolmo ke svaru v případě 

základního materiálu. U bezešvé trubky se odebírají vzorky po 120 stupních po obvodu. 

Všech šest povrchů u každého vzorku je nutno příslušně opracovat, pak za sucha 

brousit a dokončit na brusném papíře o zrnitosti 320. Před expozicí je každý vzorek 

odmaštěn vhodným rozpouštědlem, například acetonem. Dostatečné odmaštění lze 

prokázat kapkou destilované vody, která se nanese na povrch zkušebního tělesa a rozetře 

se, aniž by vznikly kapičky. 

Na obr. 2 a 3 jsou znázorněny orientace zkušebních vzorků při odběru ze 

základního materiálu rovnoběžně se svarem a oblasti svaru spirálově svařovaného potrubí 

a také způsob rozřezání po vytáhnutí ze zkušebního roztoku na díly k vyhodnocení [13]. 
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Obr. 2 Základní kov spirálově svařovaného potrubí  

 

 

 

 

 
Obr. 3 Oblast svaru spirálově svařovaného potrubí  
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2. 2. 3. Postup provedení zkoušky HIC 
 

Korozním médiem pro zkoušku HIC (Hydrogen Induced Cracking) je zpravidla 

roztok „A“ chloridu sodného a kyseliny octové (5% NaCl a 0,5% CH3COOH) 

v destilované nebo deionizované vodě, sycený plynným H2S za teploty 24±3°C v rozmezí 

pH od 2,7 do 4. Použité chemikálie jsou chemicky čisté (99,5%). Korozní prostředí nesmí 

obsahovat vzdušný kyslík a jako chemické činidlo pro čištění je použito inertního plynu, 

argonu nebo dusíku. Žádný materiál aparatury nesmí reagovat s korozním prostředím nebo 

ho kontaminovat. 

 Vzorky musí být ve zkušební nádobě umístěny povrchovými plochami vertikálně a 

musí být odděleny od stěn nádoby a ostatních vzorků skleněnými tyčinkami. Na základě 

vypočtené plochy všech vzorků se určí množství korozního roztoku (objemový poměr 

roztoku k celkové ploše povrchu musí být minimálně 3 ml/cm2). Před pročišťováním a 

vlastním sycením musí být nádoba vzduchotěsně uzavřena. Ihned po naplnění korozním 

roztokem musí být utěsněná nádoba pročištěna argonem po dobu jedné hodiny rychlostí 

alespoň 100 ml za minutu na litr roztoku. Po pročištění musí být sulfan probubláván přes 

roztok, aby se dosáhlo a udrželo nasycení. Rychlost průtoku musí být nejméně 200 ml za 

minutu na litr roztoku po dobu prvních 60 minut a nejméně 10 ml za minutu na litr roztoku 

zbývajících 96 hodin trvání expozice vzorků. Oba plyny musí být přiváděny poblíž dna 

zkušební nádoby. Po ukončení expozice se vypne ventil přívodu sulfanu. Pro snížení 

koncentrace sulfanu v expoziční nádobě tento je nutno vytlačit probublávajícím inertním 

plynem. Nádoba se otevře, naexponované vzorky se vytáhnou a všechny se opláchnou buď 

saponátem a vodou, nebo pouze pod tekoucí vodou a osuší se v proudu vzduchu. Na závěr 

zkoušky se změří a zaznamená pH roztoku a vzorky se metalograficky vyhodnotí [13]. 

 

 

2. 2. 4. Vyhodnocení zkušebních vzorků 
 

Přeje-li si to zákazník, zkušební tělesa s povrchovými puchýři se vyfotografují 

(min. 1:1). Dle ČSN EN 10229 [14] je nutno výskyt povrchových trhlin zaznamenat 

do protokolu a dokumentovat fotografiemi. Příklad fotodokumentace puchýřů vnějšího  a 

vnitřního povrchu trubky po expozici reprezentuje obr. 4. 
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Obr. č.9 Fotodokumentace povrchů trubky po expozici  

 

Obr. 4 Příklad fotodokumentace puchýřů  

 

Dále zkušební tělesa základního materiálu trubek a plechů se příčně rozřežou na 

čtyři vzorky o délce 25 mm, tyto se označí kódem a pořadově. Tři vzorky v řezné ploše se 

následně metalograficky vybrousí a vyleští. 

Zkušební tělesa z podélně i spirálově svařovaných trubek, odebraná kolmo na svar, 

se rozřežou nejprve příčně na tři vzorky o délce 33 mm, tyto se opět označí kódem tělesa a 

pořadově 1 až 3. Všechny tři vzorky je nutno dále rozřezat podélně tak, že jsou postupně 

zúženy o 5, 10 a 15 mm. Tyto tři finální řezné plochy jsou opět metalograficky vybroušeny 

a vyleštěny. 

Metalograficky připravené vzorky se naleptají (je-li nutno) pouze slabě, aby bylo 

možno rozlišit trhliny od malých vměstků, šupin, škrábanců nebo jiných nestejnorodostí 

(nerovností). Silné naleptání by mohlo zakrýt drobné trhliny. Pomocí světelného 

mikroskopu se měří délky všech trhlin (shluků trhlin) a jejich šířka. Při měření délky a 

tloušťky trhlin, musejí být trhliny vzdálené od sebe méně než 0,5 mm považovány za 

jedinou trhlinu, viz. obr. 5. Do výpočtu musejí být zahrnuty veškeré trhliny viditelné při 

stonásobném zvětšení s výjimkou těch, které se celé nacházejí ve vzdálenosti do 1,0 mm 

od vnitřního nebo vnějšího povrchu zkušebního vzorku. Pro rozlišení mezi malými 

trhlinkami, vměstky a důlky na bočních plochách nebo jinými porušeními lze použít větší 

zvětšení [13]. 
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Obr. 5 Schéma postupu při hodnocení trhlin  

 

Pro každý vzorek se vypočte celkový poměr citlivosti (CSR) z rovnice (1), délkový 

poměr citlivosti (CLR) z rovnice (2), poměr citlivosti po tloušťce (CTR) z rovnice (3) a 

pak jejich průměrné hodnoty pro každé zkušební těleso. 

CSR = (∑(axb)/(W.T))x100  [%]      (1) 

CLR = (∑a/W)x100   [%]      (2) 

CTR = (∑b/T)x100   [%]      (3) 

 

kde a………………délka trhliny    [mm] 

b………………tloušťka trhliny   [mm] 

W……………..šířka výřezu zkušebního vzorku [mm] 

T………………tloušťka testovaného vzorku [mm] 

 

Parametry trhlin se vypočítávají pro každý výbrus a zaznamenávají do protokolu. 

Výsledkem hodnocení zkušebního vzorku dle předpisu API 5L [15] je průměrná hodnota 

z hodnocení tří výbrusů. 

Typický příklad indukovaného praskání vzniklého působením prostředí sirovodíku 

je uveden na obr. 6. 
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leptáno nitalem 

 

Obr. 6 Příklad vodíkového praskání  

 

 

 

3. Spirálově svařované trubky a jejich vybrané 

vlastnosti 
 

 

3. 1. Použitý materiál 
 

K tomuto experimentu byla vybraná nelegovaná jakostní ocel značky L290MB dle 

normy ČSN EN 10208-2 Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média [14]. Ke zkoušce 

byly vybrány tři trubky různých taveb a tloušťek stěn. Z každé trubky byly odebrány tři 

zkoušky základního materiálu, z toho dvě rovnoběžně se svarem (dodatkové čísla 1, 2), 

jedna kolmo na svar (dodatkové číslo 3) a jedna zkouška svarová. Přehled odebraných 

zkoušek a jejich značení je patrné z tab. 1. Požadovaná analýza dle normy ČSN EN 10208-

2 je uvedena v tab. 2 a analýzy experimentálních taveb jsou shrnuty v tab. 3. 
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Tab. 1 Přehled odebraných zkoušek a jejich značení 

 

Značení Tavba Jakost Tloušťka Materiál Finální 
tloušťka 

1/1-3 60706 L290MB 12,5 mm ZM trubka 11,0 mm 
2 60706 L290MB 12,5 mm Svar trubka 10,6 mm 

4/1-3 60707 L290MB 5,6 mm ZM trubka 4,0 mm 
5 60707 L290MB 5,6 mm Svar trubka 3,9 mm 

7/1-3 60709 L290MB 6,3 mm ZM trubka 4,7 mm 
8 60709 L290MB 6,3 mm Svar trubka 4,3 mm 

 

 

 

 

Tab. 2 Přehled chemického složení dle normy ČSN EN 10208-2 

 

Označení oceli Maximální obsah, % 
Značka Číselné 

označení 
C Si Mn P S V Nb Ti Další 

CEW 
Max. 

Oceli pro svařované trubky 
L290MB 1.0429 0,16 0,45 1,5 0,025 0,020 0,04 0,04 - 5) 0,40 
5) 0,015≤Alcelk<0,060; N≤0,012; Cu ≤0,25; Ni≤0,30; Cr≤0,30; Mo≤0,10 
 

 

 

 

Tab. 3 Přehled chemického složení experimentálních taveb 

 

Tavba C Mn Si P S Al Cr Cu Nb V Ti Mo Ni 
60706 0,067 0,30 0,193 0,010 0,008 0,032 0,03 0,08 0,025 0,004 0,002 0,006 0,029
60707 0,067 0,32 0,203 0,010 0,009 0,029 0,04 0,07 0,022 0,005 0,002 0,006 0,025
60709 0,069 0,35 0,195 0,010 0,009 0,033 0,06 0,09 0,024 0,005 0,003 0,008 0,036
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3. 2. Výsledné vlastnosti trubek 
 

 

3. 2. 1. Požadavky na mechanické vlastnosti 
 

Spirálově svařované trubky určené pro používání v prostředí sirovodíku musí 

splňovat požadované mechanické vlastnosti, jako je zkouška tahem a zkouška rázem 

v ohybu dle normy ČSN EN 10208-2 [14]. Tyto požadavky zkoušky tahem pro trubky 

s tloušťkou stěny ≤ 25 mm jsou zobrazeny v tab. 4. Tyto hodnoty platí pro příčné vzorky 

odebrané z trubky. Pokud jsou zkoušeny podélné vzorky, hodnoty tažnosti musí být o dvě 

jednotky vyšší. Požadavky zkoušek rázem v ohybu jsou shrnuty v tab. 5. Zkušební vzorky 

musí být v daném případě odebrány příčně k ose trubky a příčně ke svaru. 

 

 

Tab. 4 Požadavky na výsledky tahových zkoušek 

 

 Trubka Svar 

Značka Směr Rt0,5 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rt0,5/Rm A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 

L290MB příčný 290-440 min. 415 0,85 21 min.415

 

 

Tab. 5 Požadavky na výsledky zkoušek rázem v ohybu 

 

 Trubka ( do vnějšího průměru ≤1220 mm) Svar 

Značka Směr Teplota 

zkoušení 

KV 

[ J ] 

KV 

[ J ] 

min. průměr min. průměr L290MB příčný 0°C 

30 40 30 40 
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3. 2. 2. Metalografické vyhodnocení zkoušky HIC 
 

Hlavním cílem této práce bylo provést zkoušku citlivosti dané oceli L290MB na 

odolnost vůči vodíkovému praskání. Dovolené hodnoty odolnosti vůči praskání pod 

napětím, za spolupůsobení vodíku, jsou dány předpisem API 5L [15]. Podle těchto 

standardů jsou přijatelnými parametry CLR ≤ 15%, CTR ≤ 5% a CSR ≤ 2%. Někdy mohou 

být požadovány ještě přísnější limity přímo zákazníkem. 

 

Hodnocení povrchu 

Při vizuálním hodnocení ploch povrchů po expozici v sulfanovém prostředí byly 

puchýře zjištěny ve velmi malém množství na obou površích většiny vzorků (kromě 

vzorků 1/1, 1/2, 2 a 7/3). 

Na jednom z řezů vzorku 1/3, 5 a 8 (svar) se puchýře projevily i pod povrchovými 

trhlinami, avšak v nehodnocené oblasti (do vzdálenosti 1 mm). 

 

Mikroskopický rozbor 

Na řezech odebraných dle předpisu ze základního materiálu byly stupňovité trhliny 

zjištěny na řezech vzorku 1/1,1/2, 1/3, 4/2 ve středu průřezu vzorků a u vzorku 7/3 - řez 1 a 

řez 2 v blízkosti povrchu. Jelikož vzdálenost trhliny u vzorku 7/3 – řez 1 byla do 1 mm od 

povrchu zkušebního vzorku, tato nebyla hodnocena. U vzorku 2 (materiálu se svarem) byly 

trhliny zjištěny pouze v základním materiálu (tedy mimo svarový kov), v blízkosti 

neznačeného povrchu. Vzhled trhlin v nenaleptaném i leptaném stavu dokumentují obr. 6 – 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1000 μm 1000 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 6 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 1/1, řez 2  
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1000 μm 1000 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 7 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 1/1, řez 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1000 μm 1000 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 8 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 1/2, řez 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1000 μm 1000 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 9 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 1/3, řez 1  
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leptáno nitalem (detail levé  trhliny)  leptáno nitalem (detail pravé trhliny) 

Obr. 10 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 2, řez 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 100 μm  100 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 11 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 4/2, řez 2  
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neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 12 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 7/3, řez 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 μm  100 μm 

neleptáno     leptáno nitalem 

Obr. 13 Charakteristický vzhled trhlin a okolní mikrostruktury – vzorek 7/3, řez 2  

 

Všechny naměřené hodnoty pozorovaných trhlin, rozměry vzorků a výsledky 

náchylnosti dodaného materiálu k HIC, tj. po délce vzorků (CLR), po jejich šířce (CTR), 

včetně souhrnného parametru citlivosti (CSR), jsou uvedeny v tab. 6-11. 
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Tab. 6 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 1/1 tavba 60706 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR 
Řez 

[mm] [%] Střední hodnota [%] 
1 0,00 0,00 20 11,0 0,00 0,00 0,00 

2 5,20 0,07 20 11,0 26,00 0,64 0,17 

3 4,71 0,12 20 11,0 23,55 1,09 0,26 

16,517 0,576 0,141 

 

 

 

Tab. 7 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 1/2 tavba 60706 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR 
Řez 

[mm] [%] Střední hodnota [%] 
1 0,00 0,00 20 11,0 0,00 0,00 0,00 

4,90 0,08 20 11,0 
2 

1,15 0,03 20 11,0 
30,25 1,00 0,19 

3 0,00 0,00 20 11,0 0,00 0,00 0,00 

10,083 0,333 0,065 

 

 

 

Tab. 8 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 1/3 tavba 60706 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR Řez 
[mm] [%] Střední hodnota [%] 

1 3,11 0,09 20 11,0 15,55 0,82 0,13 

2 0,00 0,00 20 11,0 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 20 11,0 0,00 0,00 0,00 

5,183 0,273 0,042 
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Tab. 9 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 2 tavba 60706 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR 
Řez 

[mm] [%] Střední hodnota [%] 
1 0,00 0,00 33 10,6 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 33 10,6 0,00 0,00 0,00 

0,24 0,04 33 10,6 
3 

0,36 0,08 33 10,6 
1,82 1,13 0,01 

0,606 0,377 0,004 

 

 

 

Tab. 10 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 4/2 tavba 60707 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR 
Řez 

[mm] [%] Střední hodnota [%] 
1 0,00 0,00 20 4,0 0,00 0,00 0,00 

2 0,67 0,03 20 4,0 3,35 0,76 0,03 

3 0,00 0,00 20 4,0 0,00 0,00 0,00 

1,117 0,253 0,008 

 

 

 

Tab. 11 Výsledky hodnocení HIC testu - vzorek 7/3 tavba 60709 

 

a b W T CLR CTR CSR CLR CTR CSR 
Řez 

[mm] [%] Střední hodnota [%] 
1 0,00 0,00 20 4,7 0,00 0,00 0,00 

2 0,34 0,05 20 4,7 1,70 1,06 0,02 

3 0,00 0,00 20 4,7 0,00 0,00 0,00 

0,564 0,353 0,007 
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4. Závěr 

 
Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení odolnosti spirálově svařovaných 

trubek  L290MB proti vodíkové křehkosti. 

V první části práce byla popsána teorie vodíkové křehkosti a metodika provedení 

zkoušky. V experimentální části byla věnována pozornost metalografickému vyhodnocení 

odebraných zkoušek ze spirálově svařovaných trubek jakosti L290MB. 

Z výsledků provozního ověření výroby trubek jakosti L290MB vyplývá, že 

parametry CLR ≤ 15%, CTR ≤ 5% a CSR ≤ 2% požadované normou API 5L, byly 

překročeny pouze v případě vzorku číslo 1/1 tavby 60706, a to konkrétně koeficient CLR, 

který byl ze tří řezů tohoto vzorku na úrovni 16,517%. Zbylé vzorky 1/2, 1/3, 2 tavby 

60706, 4/1,4/2, 4/3, 5 tavby 70707 a 7/1, 7/2, 7/3, 8 tavby 70709 vyhověly požadavkům 

normy API 5L [15]. 
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