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Anotace  

 

Práce se zabývá hodnocením konstrukčních ocelí vůči HIC (vodíkem indukovanému 

praskání) a SSC (sulfidické práskání pod napětím). V našem případě byla použita duplexní 

austeniticko-feritická ocel typu 2205, která byla testována ve dvou stavech, vůči SSC. 

Dodaný stav (DS) byl po válcování a rozpouštěcím žíhání (přesný režim nebyl znám) a stav 

po laboratorním tepelném zpracování (TZ) režimem 800°C/5 hod/vzduch, při kterém došlo 

k intenzivní precipitaci fáze σ. Cílem práce bylo ukázat, že za daných podmínek a způsobu 

zkoušení je duplexní ocel typu 2205, odolná vůči SSC.  

  

Klíčová slova: vodík, vodíková křehkost, degradace materiálu, difúze vodíku, HIC 

(vodíkem indukovanému praskání), SSC (sulfidické práskání pod napětím), duplexní 

ocel, sulfan, DS (dodaný stav), TZ (tepelné zpracování)   

 

 

Annotation 

The thesis contains the evaluation of structural steels to HIC (hydrogen induced cracking) and 

SSC (sulfide cracking under stress). In our case, was used duplex austenitic-ferritic steel type 

2205, which was tested in two states, to the SSC.  Delivered state (DS) after rolling 

and solution annealing (the exact mode was not known) and the laboratory state  after the heat 

treatment (HT) regime 800°C /5 h/air, in which occured  the  intense of precipitation of the 

phase σ. The objective of the thesis was to show, that under the conditions and manner 

of testing, that the duplex steel type 2205 is  resistant to SSC. 

 

Key words: Hydrogen, hydrogen embrittlement, degradation of materiál, diffusion of 

hydrogen, HIC (hydrogen induced cracking), SSC (sulfide cracking under stress), 

duplex steel, hydrogen sulfide, DS (delivered state), TZ ( manufactured heat) 
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1 Úvod 

Dnešní naftařské společnosti mají nutnost provádět stále hlubší vrty pro otevření ložisek 

ropy a zemního plynu a používat tyto postupy na mnoha polích po celém světě. Zvýšením 

výtěžku ropy či zemního plynu dochází k nárůstu polí, která jsou označována jako ,,kyselá“.  

Působení sulfanu H2S a vody jsou při těžbě či dopravě ropy nebo zemního plynu nejvíce 

vystavována, těžební a sběrná potrubí. Sulfan je nejen jedovatý, ale současně i velmi 

agresivní. Vysoká agresivita tohoto média způsobuje korozi a také degradaci materiálů, tzn. 

křehnutí materiálů. Pro výrobu produktovodů, ropovodů a tlakových nádob, která jsou 

odolná vůči kyselému prostředí, je nutné vyrábět specializované, na technologii vysoce 

náročné výrobky, které dokáží v prostředí s obsahem sulfanu dobře odolávat. V poslední 

době se používají zejména výrobky ocelí s vyšších tříd, tzv. ploché oceli z vyšší přidanou 

hodnotou.  

Druhy poškození materiálu v prostředích s obsahem H2S jsou známy jako sulfidické 

praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC), kterému bude udělena v této práci 

největší pozornost a vodíkem indukované praskání (Hydrogen Induced Cracking – HIC). 

Odolnost materiálu vůči HIC a SSC závisí na celé řadě fyzikálně-metalurgických faktorů. 

Za nejčastější faktory jsou považovány: chemické složení, pevnostní stupeň 

a mikrostruktura ocelí. K těmto jednotlivým parametrům bývá obzvlášť přisuzována 

rozdílná důležitost.   



 

2 Základní vlastnosti vodíku v ocelích   

V současné době je u kovů nebo slitin znám jev, tzv. „vodíková křehkost. Hlavní 

příčinnou tohoto jevu je pronikání atomárního vodíku do materiálu a jeho difúze. 

Následkem příčin, dochází k degradaci materiálu.  

2.1  Vodík 

Vodík byl objeven anglickým přírodovědcem Henrym Cavendishem (1731-1810). V roce 

1766 ho vytvořil pomocí reakcí kovů s kyselinami. Praktické využití vodíku je značně 

rozsáhlé. Používá se například jako důležité redukční činidlo při výrobě kovů či jako palivo 

v raketové technice i jako náplň palivových článků. Ve směsi s kyslíkem se používá ke 

svařování a řezání kovů. 

2.2 Pronikání vodíku  

Vodík může pronikat do kovů ze dvou prostředí, a to z plynného prostředí nebo z 

 prostředí kapalného. Do oceli z plynného prostředí bývá pronikání vodíku často ovlivněno 

složením tohoto prostředí, stavem povrchu oceli nebo výskytem některých příměsí. 

Chemické reakce (1.1), (1.2) při tomto ději lze schematicky vyjádřit takto: [5], [8] 

 

H2  2Hads          (1.1) 

a 

2Fe +2Hads  2FeHabs             (1.2) 

 

kde Hads  je atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli 

a FeHabs je vodík, který pronikl do oceli.  

 

Častějším mechanizmem je pronikání vodíku v kapalném prostředí. Toto označení není 

příliš přesné, a proto se v tomto procesu uplatňuje elektrochemická koroze, kterou lze 

popsat následující obecnou rovnicí (1.3), (1.4), [3], [8]: 

 



 

M —> M
n+ 

+  ne
-
  (anodická reakce)     (1.3) 

a  

X
n+ 

+  ne
-
 —> X   (katodická reakce)     (1.4) 

 

kde M je kov a X je část prostředí, ve kterém bývá redukováno (může být i vodík). 

Pro některé kyselé kapalné prostředí se uplatňuje, tzv. vodíková depolarizace (1.5): 

 

2 H
+
 + 2 e

-
 —> H2         (1.5) 

 

Vodík však bývá přítomen namísto protonu H
+
 jako hydroxoniový iont H3O

+
. První fázi 

zahrnuje redukce vodíku a jeho absorpci na povrchu kovu (1.6). 

 

H3O
+
+ e

-
 —> H2O + Hads        (1.6) 

 

Druhá fáze probíhá chemickou nebo elektrochemickou desorpcí (rekombinace) vodíku 

a tím vznikají molekuly vodíku, které do materiálu zcela neproniknou (1.7), (1.8). 

 

Hads  + Hads  —> H2         (1.7) 

  a 

Hads  + H3O4 + e  —> H2O + H2       (1.8) 

 K proniknutí atomů do materiálu dochází z pravidla jen u malého podílu atomů vodíku 

absorbovaných na povrchu. Lze pak reakci zapsat (1.9): 

 

 Fe + Hads → FeHabs         (1.9) 



 

Jak již bylo uvedeno výše, může být pronikání vodíku ovlivněno celou řadou okolností. 

K pronikání vodíku do materiálu napomáhají vlivy napětí a především pak tepelné změny. 

Značný podíl má i přítomnost některých látek v prostředí např. voda, vlhkost, vodní pára 

nebo CO2.[6] Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat také vlastnostem elektrolytu (pH, 

čistota). 

 

2.3  Difúze vodíku 

Rozpuštěný vodík v tuhém roztoku oceli, má podstatný vliv na zpevnění, avšak 

způsobuje i podstatné snížení tvárnosti a zejména houževnatosti. Rozpuštění vodíku závisí 

zejména na jeho difúzi. Přenos probíhá vibračním pohybem částic atomů většinou z míst 

o vyšší koncentraci do míst s nižší koncentrací. Například, pokud je u stěny tlakové nádoby 

rychlost ochlazování větší než cca 25 °C/hod., vodík nestačí z materiálu difundovat 

a soustřeďuje se do dutin v materiálu. Při poklesu teploty u stěny nádoby pod 100 °C se 

atomární vodík mění na molekulární a tím dochází k rychlému růstu trhliny.  

 Než narazí vodík na další atom, vystačí si s atomy na povrchu materiálu. Rekombinací 

difundujícího atomárního vodíku se vodík dostane do základního materiálu kovu, nejčastěji 

oceli, kde způsobuje poškození struktury. Převýší-li však obsah vodíku hranici rozpustnosti 

v dané slitině, dojde tak v určitých místech k jeho nahromadění a vodík zůstávaná uvězněn, 

například na rozhraní mezi dvěma fázemi v pórech. Jelikož celý proces probíhá uvnitř 

materiálu, není možné pozorovat jeho účinky a zachytit tak jeho rizika v počáteční fázi (viz. 

obr.1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Difúze atomárního vodíku do místa poruchy struktury [7]  

 

Difúzní schopnost vodíku závisí na typu krystalové mřížky oceli resp. na míře 

zaplnění elementárními atomy. K snadnější difúzi dochází v prostorově centrované mřížce 

železa α než v plošně centrované mřížce železa γ. [3] 

 Teplotní závislosti koeficientu difúze vodíku v železe α, resp. γ jsou v některých 

případech výrazně odlišné. Podle [3] platí následující vztahy (1.10), (1.11): 
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kde    R vyjadřuje univerzální plynovou konstantu, tj. 8,314 J.mol
-1

.K
-1

 

a        T vyjadřuje absolutní teplotu [K]. 

Z těchto vztahů dále vyplývá, že za normální teploty, lze odvodit hodnoty koeficientu 

difúze v následujícím rozmezí hodnot, jak pro feritické tak i austenitické oceli: 
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U technicky čistého železa se za normální teploty hodnoty pohybují v rozmezí cca 5.10
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až 2.10
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 cm
2
.s

-1
 [3] 

Transport atomárního vodíku bude probíhat, podle difúzních zákonů za předpokladu, že 

čím větší budou rozdíly mezi povrchovou koncentrací adsorbovaného vodíku a koncentrací 

uvnitř materiálu, tím rychleji bude k transportu docházet. Dalo by se říct, že vysoký stupeň 

pokrytí má za následek rychlejší vstřebání vodíku do materiálu a naopak. [6] 

 

 

2.4 Vodíková křehkost a vliv základních metalurgických faktorů  

Termín vodíková křehkost, nebo také vodíkové zkřehnutí se používá pro degradaci 

materiálu následkem nepříznivých účinku vodíku. Vodíkovou křehkost můžeme rozlišit na 

vratnou a nevratnou. Vratnou vodíkovou křehkostí se míní degradace materiálu, která se 

projevuje jen po dobu přítomnosti vodíku. Pokud zdroj vodíku přestane působit, dojde po 

jisté době a za určitých okolností k obnově původních vlastností materiálu. Oproti tomu 

nevratná vodíková křehkost označuje takový stav, který trvá, i když zdroj vodíku přestane 

působit, a k obnově vlastností materiálu již nedojde. [8] 

 

 



 

Obecně je možno říci, že odolnost vůči vodíkové křehkosti je podmíněna faktory, jako je: 

 chemické složení, 

 pevnostní úroveň, 

 mikrostruktura. 

Například vysoce pevné oceli, mohou být náchylnější na působení vodíkové křehkosti 

Náchylnost této oceli je možné snižovat legováním, a to niklem nebo molybdenem. 

Vodíkové křehkosti můžeme zabránit např. mořením, zinkováním a vhodným výběrem 

materiálu. 

 

2.4.1 Vliv chemického složení 

Pro dosažení požadovaných vlastností se oceli legují příměsy, které však z hlediska 

vodíkové křehkosti mohou mít příznivý nebo škodlivý účinek. Vliv škodlivých nebo 

prospěšných příměsí je ve většině případů komplexní, ale někdy se zvyšuje náchylnost 

k vodíkové křehkosti jejich kritickým obsahem. 

Za prvořadou škodlivou příměs, jejichž obsah by měl být u ocelí výrazně snížen je síra. 

Síra je povrchově aktivní prvek a s jejím vyšším obsahem dochází při tuhnutí, ke vzniku 

vysoce tvárných nekovových vměstků MnS, které se při válcování protahují a snižují tak 

houževnatost a plasticitu materiálu. 

Druhořadou škodlivou příměsí, která by měla být podstatně snížena, je fosfor. Fosfor je 

také povrchově aktivním prvkem a zpravidla se vyskytuje v oceli společně se sírou tzn. čím 

větší bude obsah fosforu v oceli, tím menší bude obsah síry a naopak. Fosfor segreguje na 

hranicích zrn (na rozhraní nekovových vměstků), kde snižuje kohezní pevnost a ve spojení 

s vodíkem působí zvláště škodlivě.  

Segregace – je jev, kdy se prvek přednostně soustřeďuje v některých místech struktury – 

zde právě na hranicích zrn. 

V třetí řadě škodlivou příměsí a výrazně ovlivňující náchylnost, je kyslík. Tento prvek se 

stává nežádoucím zejména z pohledu odsíření a negativního působení na mechanické 

vlastnosti oceli. Také má za následek způsob zvětšování velikosti a počtu nekovových 



 

vměstků v oceli. Kyslík se může vyskytovat ve dvou různých formách, a to buď jako volný 

a nebo jako oxid železnatý FeO.  

Další prvky, které mohou  mít nepříznivé účinky jsou např. mangan a uhlík. Mangan 

a uhlík mají schopnost segregovat na hranicích zrn, zvyšovat prokalitelnost oceli 

a ovlivňovat nejen strukturu, ale také tvrdost a pevnost.  

Mezi prospěšné příměsi, které zvyšují odolnost oceli vůči vodíkové křehkosti jsou 

považovány karbidotvorné prvky, zejména chrom, molybden a vanad. Složení 

karbidotvorných prvků je silně závislé na teplotě a prospěšnost těchto prvků pro oceli závisí, 

na produkci jemných disperzních karbidů ve struktuře, které mohou působit jako příznivé 

vodíkové pasti. Zvyšují rovněž mechanické vlastnosti bez výrazného snížení houževnatosti, 

zvýší se míra opotřebení i žárupevnost oceli. Můžeme zde i zahrnout prvky jako je mangan, 

křemík, titan, hliník, wolfram a mnoho dalších prvků. Uvedený výčet prvků ovlivňující 

vodíkovou křehkost ocelí není v žádném případě kompletní. Bylo by možné diskutovat 

o celé řadě dalších prvků, jako jsou např. cín, arsén, apod. 

 

2.4.2 Vliv pevnostní úrovně 

Uvádí se, že odolnost vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí pevnostní úrovní 

oceli. Za nejvíce ohroženou skupinu pro přítomnost zvýšeného obsahu vodíku je 

považována skupina vysokopevnostních ocelí s mezí pevnosti vyšší než 1000MPa. Za 

odolnější skupinu vůči vodíkové křehkosti, se považují oceli s mezí nižší než 700 MPa. Ale 

i u takto odolné oceli může nastat degradace vlastností vlivem vodíku, zvláště dochází 

ke snížení plastických vlastností. 

2.4.3 Vliv mikrostruktury  

Mikrostrukturální charakteristikou se rozumí typ, podíl a způsob rozložení 

základních strukturních složek, tzn. feritu, perlitu, bainitu, martenzitu a austenitu, ale i druh, 

tvar, velikost, množství a způsob rozložení sekundárních fází, nekovových vměstků, stav 

hranic zrn, apod.[3], [8]. 

 



 

2.5 Vodíková křehkost ocelí v prostředí sulfanu 

Vodíková křehkost ocelí v prostředí sulfanu je zvláštní oblast vodíkové křehkosti. 

Vyskytuje se často u jednoho významného odvětví, kterým je ropný průmysl. Materiály 

používané v ropném průmyslu pro těžbu, dopravu nebo skladování ropy, jsou dennodenně 

vystavovány prostředí obsahující sulfan. V případě těchto materiálů, bývají rozlišovány tři 

základní typy vodíkové křehkosti (viz. obr. 2): 

 Sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC), 

 Vodíkem indukované praskání (Hydrogen Induced Cracking - HIC), 

 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking – SOHIC). 

 

Obr. 2 Schématické znázornění charakteru trhlin u základních druhů vodíkové 

křehkosti v prostředí sulfanu [3] 

Vodíkem indukované praskání (HIC) 

Sulfidické praskání pod napětím (SSC) 

Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (SOHIC) 

 

 

 

 

povrch 

materiálů
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2.5.1 Sulfide Stress Cracking – SSC 

V české terminologii, jde o sulfidické praskání pod napětím a je jednou ze tří forem 

vodíkového křehnutí. Sulfidické praskání pod napětím nastane tehdy, když je komponent 

vystaven agresivnímu prostředí obsahující vodu a H2S na kritické úrovni aplikovaného nebo 

zbytkového namáhání v tahu. Čím vyšší je napětí materiálu v tahu, tím víc dochází k iniciaci 

a růstu trhlin, orientovaných kolmo k působícímu vnějšímu napětí.  

Zda materiály mohou být použity v kyselém prostředí, či nikoli, rozhodují parametry 

jako je pH prostředí a parciální tlak sulfanu. (viz.obr. 3) 

 

Obr. 3 Domény pro sulfidické praskání pod napětím [4] 

 

V oblasti 0, se obvykle nevyžadují žádná opatření. Pouze u ocelí, které jsou vysoce 

citlivé na SSC může docházet k praskání. V oblasti 1, tzv. neagresivní prostředí, se také 

nevyžadují zvláštní bezpečnostní opatření, pouze se volí vhodné materiály. V oblasti 2, tzv. 

přechodová oblast, musí být učiněny kritické požadavky na hutní materiál. V oblasti 3, 

mohou být použity materiály, které jsou dlouhodobě vystavovány vyšším teplotám. Tyto 

materiály jsou velice citlivé na sulfidické praskání při pokojové teplotě. [4] 



 

2.5.2 Hydrogen Induced Cracking - HIC 

V české terminologii, jde o vodíkem indukované praskání. Při této zkoušce jsou vzorky 

zkoušeného materiálu dlouhodobě vystavovány účinků korozního prostředí s obsahem 

sulfanu. Trhlina probíhá souběžně s povrchem vzorku a to v důsledku působení atomárního 

vodíku v kyselém vodném prostředí. Následkem působení se více nebo méně rovinná 

nespojitost ve výrobku rozšiřuje. Těsné uspořádání mřížky u kovů, zajistí dobrou 

rozpustnost vodíku. Takové, uspořádání je náchylnější u struktury feritické a odolnější 

u struktury austenitické.  

Tento typ poškození bývá problémem především u trubek a plechů z manganových ocelí 

o středním stupni znečištění, které mají vysokou hustotu protáhlých sulfidických vměstků a  

pevnostní mez nižší než cca 550 MPa [3]. 

 

2.6 Postupy pro stanovení odolnosti vůči HIC a SSC 

 Postupy pro stanovení odolnosti ocelových výrobků nám popisují níže uvedené 

normy. Označení normy EN (European Standard) je pro evropskou normu a NACE 

(National Association of Corrosion Engineers) je označení pro normu světovou: 

- EN 10229:1998 Evalution of reaktance of steel products to hydrogen induced 

cracking (HIC), 

- NACE TM 0177-03 Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress 

Cracking (SSC). 

 

2.6.1 Podstata zkoušky pro stanovení odolnosti vůči HIC dle EN 10229:1998 

 Podstata zkoušky pro stanovení odolnosti vůči HIC závisí na expozici zkušebních těles 

v korozním prostředí po dobu 96 hodin. Zkouška HIC se na rozdíl od zkoušky SSC provádí 

v korozním prostředí nikoli pod napětím. 

 Norma zahrnuje dva zkušební postupy a to v nasyceném roztoku chloridu sodného 

nebo v syntetické mořské soli. K připravení okyseleného roztoku chloridu sodného je 

zapotřebí rozpuštění chloridu sodného o známé hmotnosti a rozpuštění roztoku kyseliny 



 

octové (CH3COOH) o známé hmotnosti ve vodě o přesném objemu. Oblast, ve které se 

musí počáteční hodnota pH pohybovat při zavádění H2S musí být 2,7 ± 0,1. 

K připravení syntetické mořské soli je zapotřebí voda o daném objemu, v níž se rozpustí 

chlorid sodný (NaCl) a bezvodný síran sodný (Na2SO4) a za intenzivního míchání se pomalu 

přidávají přesné objemy roztoku B1 (obsahující rozpuštěný hexahydrát chloridu 

hořečnatého MgCl2.6 H2O, bezvodný chlorid vápenatý CaCl2 a hexahydrát chloridu 

strontnatého SrCl2.6 H2O) a roztoku B2 (obsahující rozpuštěný chlorid draselný KCl, 

bromid draselný KBr, hydrogenuhličitan sodný NaHCO3, kyselinu boritou H3BO3 a fluorid 

sodný NaF), připravených ve vodě. Takto částečně připravený roztok se dolije vodou na 

konečný objem a před zaváděním H2S se hodnota pH upraví na 8,7 ± 0,1, několika mililitry 

roztoku hydroxidu sodného (NaOH). Poměr objemu kapaliny k celkovému povrchu 

zkušebních těles, který musí být 3 až 6 ml/cm
2
. Roztok musíme uchovávat v dobře 

uzavřených nádobách a pouze po dobu max. 6 měsíců. Zkušební aparatura musí odpovídat 

určitým požadavkům pro zkoušku HIC dle [1]. Zkoušená tělesa musí být odebrána ze 

zkušebního vzorku vhodným způsobem a odebrané vzorky musejí mít dané rozměry, pokud 

nebylo stanoveno jinak. Po odebrání následuje mechanická příprava a to broušení za mokra, 

poté bude prováděno broušení běžným metalografickým způsobem na brusném papíru se 

zrnitostí 320. Samotný zkušební postup začíná po nasycení roztoku H2S a trvá 96 hodin. 

 

2.6.2 Podstata  zkoušky pro stanovení odolnosti vůči SSC dle NACE TM 0177-03 

Podstata zkoušky pro stanovení odolnosti vůči SSC spočívá v hodnocení odolnosti 

materiálů v kyselém vodném roztoku nasyceném sulfanem za současného vnějšího 

zatěžování, a to především za pokojové teploty, atmosférického tlaku a expozici v korozním 

prostředí po dobu 720 hodin, pokud nedojde dříve k prasknutí zkoušeného vzorku. 

Norma zahrnuje čtyři zkušební postupy: 

 Metoda A – Standardní zkouška tahem, 

 Metoda B – Standardní zkouška ohybem, 

 Metoda C – Standardní zkouška pomocí C-kroužků, 

 Metoda D – Standardní zkouška lomové mechaniky. 



 

Nejpoužívanější je metoda A, která spočívá v zatížení vzorku tahové zkušební tyče 

napětím pod mezí kluzu, kdy lze určit prahové napětí, které při délce zkoušky nevede 

k lomu nebo ke vzniku defektů na povrchu vzorku viditelných při desetinásobném zvětšení 

na mikroskopu. [3] 

 

2.7 Duplexní oceli a její využití 

Všeobecně, jsou duplexní korozivzdorné oceli v hutním průmyslu považovány za jedny 

z nejlepších produktů protikorozní ochrany s nejdelší životností. Duplexní oceli jsou oceli 

obsahující např. 0,02% uhlíku, 3 % molybdenu, 5,5 % niklu a 22% chromu. Mají 

dvoufázovou mikrostrukturu, která je tvořena přibližně 50-ti % feritu a 50-ti % austenitu. 

Tyto oceli díky rychlému ochlazování po rozpouštěcím žíháním dosahují meze kluzu 420 – 

530 MPa. Oproti austenitickým ocelím jsou lépe obrobitelné, mají dobrou houževnatost, 

jsou dobře svařitelné a mají vysokou odolnost proti mezikrystalické korozi a korozi 

způsobenou chloridy. Typickým faktorem pro všechny duplexní oceli je, že při tuhnutí 

v rozmezí teplot 1420 – 800 °C dochází k vyloučení feritu. Duplexní oceli jsou spolehlivé, 

odolávají korozi, nejsou nenáročné na údržbu a jsou dvakrát pevnější než „běžná“ ocel. Při 

jejich použití stačí menší množství k dosažení stejných výsledků, neboť se sníží hmotnost 

použitého materiálu, což vede ke snížení finančních nákladů díky dopravě, montáži a svému 

nízkému obsahu na nikl. Využívají se v různých odvětvích moderní technologie, např. 

chemické, stavební (viz. obr. 4), letecké a lodní inženýrství, ale také u ropných věží (viz. 

obr. 5). 

  Příklady použití duplexních ocelí ve světě [10][11]: 

 

Obr. 4 Povrch lávky Pedro Arrupe v Bilbau ve Španělsku je vyroben z duplexní oceli 



 

 

  

Obr. 5 Sandvik SAF 3207 HD je vysoce legovaná duplexní nerezová ocel vyvinutá pro 

extrémní podmínky z hlediska hloubky, teploty a tlaku. Použití v ropném průmyslu. 

 

3 Praktická část  

Účelem této bakalářské práce bylo zjistit náchylnost k vodíkovému křehnutí duplexní 

feriticko-austenitické oceli 22Cr05Ni v okyseleném vodném roztoku nasyceném sulfanem. 

Ocel byla dodána ve formě plechu o tloušťce 12 mm. Z důvodu nedostatku zkušebního 

materiálu bylo provedeno pouze hodnocení odolnosti oceli vůči SSC.  

 

Chemické složení duplexní oceli je uvedeno v Tab. 1. Předmětná ocel byla testována ve 

dvou různých stavech: 

 

 Dodaný stav (DS) – válcování a rozpouštěcí žíhání (přesný režim nebyl znám) 

 Stav po laboratorním tepelném zpracování (TZ) režimem 800°C/5 hod/vzduch, 

při kterém došlo k intenzivní precipitaci fáze σ 

 

Tab. 1. Chemické složení duplexní oceli 22Cr05Ni (hmot.%) 

 

prvek C S Mn Si P Cu Ni 

hmot.% 0.019 0.014 1.04 0.24 0.023 0.079 4.92 



 

prvek Cr Mo V Ti Nb W Co 

hmot.% 21.30 2.86 0.050 0.006 <0.003 0.011 0.062 

 

prvek As Sb Sn 

hmot.% 0.005 0.003 0.007 

 

Poznámka: < ……. pod mez stanovitelnosti 

Mechanické vlastnosti oceli jsou uvedeny v Tab. 2, ze které je patrné, že precipitace σ fáze 

způsobila nárůst pevnosti oceli, ale výrazně zhoršila její deformační vlastnosti. 

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti oceli 

stav 

E 

(MPa) 

Rp0.2 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A5 

(%) 

Z 

(%) 

DS 193 505 455 668 45,5 81 

TZ 180 543 423 743 29 18 

 

Mikrostruktura oceli po elektrolytickém leptání vodným roztokem NaOH je uvedena na 

obr 7).  

 

Obr. 6 DS (ferit, austenit) 

Obr. 7 TZ (ferit, austenit, σ fáze) 



 

3.1 Použité zkušební metody  

Zvolenými zkušebními metodami byla tahová zkouška a zkouška ve čtyřbodovém ohybu. 

[13], [14] 

 

3.1.1 4-bodové zatížení vzorku 

Tato zkouška, spočívá v zatížení plochého materiálu o délce 127 až 254 mm a šířce 25 až 

51 mm, v našem případě 250x50 o tloušťce 5 mm, dvěmi vnitřními podporami, které bývají 

umístěny symetricky kolem středu a zevními podporami umístěnými na konci. Na vnější 

a vnitřní podpory byli vloženy válečky, které jsou zhotoveny ze skla a plní izolační funkci, 

aby nedocházelo ke styku se vzorku s rámečkem. Tloušťka vzorku obvykle ovlivňuje 

mechanické vlastnosti materiálu. Zkušební vzorky jsou ve formě obdélníkového průřezu 

a umístěny rámečcích, kde na ně po dobu expozice působí napětí (viz. obr. 8, 10).  

Pro výpočet maximálního ohybového momentu se používá vztah (1.12):  

Obr. 8 Schéma 4-bodového zatížení vzorku 

 

)43/(12 22 AHEty          (1.12) 

kde: 

 ….maximální ohybový moment [N.m], 

E…..modul pružnosti [MPa], 

t…...tloušťka vzorku [mm], 

y……maximální odchylka (mezi zevními podporami) [*], 



 

H…...délka mezi zevní podporou [mm], 

A……délka mezi vnitřní a zevní podporou [mm], 

Za alternativní metodu pro výpočet elastického napětí mezi vnitřní oporou se považuje 

následující vztah (1.13): 

2´/4 hEty           (1.13) 

kde: 

h….délka mezi vnitřními oporami [mm], 

y´…odchylka mezi vnitřní oporou [*]. 

Poznámka: [*]….. bez jednotky 

Výše uvedené vztahy se používají při malém vychýlení (y/H méně než 0.1). 

K dosažení přesnější hodnoty napětí při kalibraci je potřeba u jednoho modelu vzorku 

vybavení, pomocí zátěžové zástavy. Tyto modely vzorků by měli mít rozměry stejné jako 

testovací vzorky a při zatížení by měli dosahovat stejné délky. Příklad měření maximální 

odchylky y (průhybu) vzorku ukazuje obr. 9, uchycení vzorku oceli v rámečku je na obr.č. 10. 

 

 

Obr. 9 Měřící přístroj pro maximální odchylky 

 



 

 

 

Obr. 10 Zkušební vzorek oceli v rámečku po expozici v kyselém prostředí 

 

3.1.2 Tahová zkouška  

Zkoušení bylo provedeno na zkušebních tyčích o průměru 3 mm. Zkušební tyč se upnula 

do kovového rámečku, dvěma gumičkami na ní byl přichycen snímač deformace (MTS 

Model 632.130-20), na kterém se nastavila nulová hodnota (viz.obr.11). Na základě spočítané 

velikosti deformace byl vzorek zatížen příslušným napětím.  

 

Obr. 11 Vnášení napětí do vzorku na základě známé hodnoty deformace 

 

Při zkoušce bylo zkoušeno celkem dvacet zkušebních těles.  



 

Tab. 3 Parametry zatížení zkušebních těles pro ohybovou zkoušku 

Číslo vzorku stav Zatížení Rp0.2 [%] Zatížení [MPa] 
Průhyb odpovídají 

požadovanému zatížení 
[mm] 

011 

DS 

0,97 441 1,165 

012 0,9 410 1,083 

013 0,9 410 1,083 

014 0,8 364 0,961 

015 0,8 364 0,961 

016 0,7 319 0,842 

017 

TZ 

0,97 410 1,083 

018 0,9 381 1,006 

019 0,9 381 1,006 

020 0,8 338 0,893 

021 0,8 338 0,893 

022 0,7 296 0,782 

 

V tabulce č.3 jsou uvedeny čísla vzorků při daném zatížení a jejich průhyb odpovídající 

požadovanému zatížení. Vzorky číslo (011 až 016) byly ve stavu dodaném (válcování 

a rozpouštěcí žíhání) a vzorky číslo (017 až 022) byly ve stavu (po laboratorním tepelném 

zpracování). 

Tab. č. 4 Parametry zatížení zkušebních těles pro tahovou zkoušku 

Číslo vzorku stav Zatížení Rp0.2 [%] Zatížení [MPa] 
Deformace 

tahovek v rámečku 
[%] 

Přepočet na 
volty 

1 

DS 

0,97 441 0,388 1,94 

2 0,9 410 0,317 1,585 

3 0,8 364 0,255 1,275 

4 0,7 319 0,204 1,02 

5 

TZ 

0,97 410 0,402 2,01 

6 0,9 381 0,335 1,675 

7 0,8 338 0,268 1,34 

8 0,7 296 0,213 1,065 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny čísla vzorků, zatížení a následná deformace tahovek 

v rámečku. Zatížení se uskutečnilo u osmi zkušebních těles (1-4 DS a 5-8 TZ). 



 

3.2 Příprava roztoku pro SSC zkoušku 

Před zkouškou byly vzorky odmaštěny rozpouštědlem a opláchnuty acetonem. 

K připravení syntetické soli byla zapotřebí voda o daném objemu, v níž se rozpustil vodný 

roztok chloridu sodného (5 hm. %) a ledové kyseliny octové (0,5 hm. %). Takto částečně 

připravenému roztoku se dolila voda na konečný objem a před zaváděním H2S, musela být 

hodnota pH roztoku mezi 2,6 až 2,8 před kontaktem se vzorkem, a hodnota parciálního tlaku 

0,1 MPa. Během zkoušky se může pH zvýšit, ale nesmí překročit hodnotu 4,0. Doba 

zkoušky trvala 720 hodin. Zařízení tlakové nádoby bylo průhledné a interní vůči 

zkušebnímu vzorku, tak aby bylo možné kontrolovat stav vzorku po celou dobu zkoušky 

(viz. obr. 12), [3]. 

 

Obr. 12 Vzorky v roztoku při expozici 

 



 

Při provádění zkoušky ani jedno ze zkušebních vzorků neprasklo, lomové plochy tudíž 

nemohly být hodnoceny. Zkušební vzorky tedy byly rozřezány a metalograficky připraveny 

– podélný výbrus na vzorcích zatížených tahem (viz.obr.13) a příčný na vzorcích 

zatěžovaných ohybem a dále analyzovány rastrovací elektronovou mikroskopií. 

 

Obr. 13 Příklad zalisovaných a metalograficky připravených vzorků (tahová 

zkouška) 

 

3.3 Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Rastrovací elektronová mikroskopie je charakteristická tím, že používá elektronů 

místo světla, za účelem vytvoření obrazu. Zařízení se používá především pro povrch tuhých 

látek při velkém zvětšení (řádově stotisíci-násobném), rozlišovací schopnosti až 1 nm a větší 

hloubce ostrosti. V rastrovacím elektronovém mikroskopu (viz.obr. 14) dopadá na vzorek 

tenký svazek elektronů. Soustava vychylovacích cívek zajistí, že elektronový svazek 

postupně dopadne na všechna místa rastrované-ho povrchu vzorku. Obraz se získává 

pomocí zpětně odražených nebo sekundárních elektronů. Pozorování probíhá za velmi 

nízkých tlaků, ideálně při nulovém, reálně pak okolo tlaku P=10
-3

Pa. Po dopadu svazku 

primárních elektronů do vzorku se uvolní elektrony (z nichž nejdůležitější jsou tzv. 

sekundární elektrony), které jsou zachyceny detektorem, přeměněny na signál, a poslány na 

obrazovku, kde se vytvoří výsledný obraz [12].  



 

 

Obr. 14 Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu 

 

Při dopadu elektronového svazku na povrch vzorku dochází k uvolnění signálů. Na obr. 

15 je zobrazena hloubka, daného signálu. Jestliže budou mít primární elektrony energii E, 

která jim umožní proniknout do hloubky vzorku 2T, lze uvést, že zpětně odražené elektrony 

se k povrchu materiálu dostanou z poloviny této maximální vzdálenosti. 



 

 

Obr. 15 Velikost objemu uvolněných signálů 

 

Vzorky pro tuto práci byly vyhodnoceny na rastrovacím elektronovém mikroskopu 

japonské firmy JEOL s označením JSM-6490LV (viz.obr.16). Model je vybaven nízkým 

vakuovým systémem, jeho rozlišení ve vakuu je 3,0 n. Tento model nám umožňuje studovat 

objekty až o průměru 8 cm a má automatické nastavení typu vzorků atd. 

 

Obr. 16 Rastrovací mikroskop JEOL JSM-6490LV 

 

3.4 Výsledky hodnocení odolnosti duplexní oceli vůči SSC 

 Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu trvání expozice neprasklo žádné zkušební těleso, 

je možno tuto duplexní ocel 2205 při podmínkách a způsobu zkoušení uvedeném v této 



 

práci označit za odolnou vůči SSC. Zatížení zkušebních těles se pohybovalo až k hranici 

meze kluzu! 

Elektronomikroskopický rozbor odhalil na všech hodnocených vzorcích stopy korozního 

napadení, drobné natrženiny povrchu vzorků, event. drobné mikrotrhliny. 

Co se týče jednotlivých strukturních stavů, tak menší míra „degradace“ oceli byla 

zaznamenána u stavu dodaného. Bylo pozorováno korozní napadení (viz. obr. 17), drobné 

natrženiny (viz. obr. 19, 23) či trhliny (viz. obr. 21). 

Naopak ve stavu po laboratorním žíhání režimem 800°C/5 hod/vzduch, bylo pozorováno 

korozní napadení i hlouběji v matrici vzorků, což pravděpodobně souviselo s přítomností σ 

fáze v oceli (viz.obr. 19). Rovněž výskyt podpovrchových natrženin (viz. obr. 20) 

a drobných trhlin (viz.obr. 22, 24) byl u tohoto stavu vyšší, resp. defekty byly větších 

rozměrů. 

Způsob zatížení vzorků ovlivnil rovněž nepatrně míru jejich degradace. Vzorky zatížené 

4-bodovým ohybem vykazovaly v některých případech vyšší míru korozního napadení, 

včetně větší četnosti mikrotrhlin. 

Ohyb 

 

Obr. 17 DS O16 – korozní napadení (při 0.7 Rp0.2 ~ 319 MPa) 

 



 

 

Obr. 18 TZ O19 – korozní napadení (při 0.9 Rp0.2 ~ 381 MPa) 

 

 

Obr. 19 DS 011 – drobné natrženiny (při 0.9 Rp0.2 ~ 441 MPa) 

 



 

 

Obr. 20 TZ O20 – drobné natrženiny (při 0.8 Rp0.2 ~ 338 MPa) 

 

 

Obr. 21 DS O14 – trhlina (při 0.8 Rp0.2 ~ 364 MPa) 

 



 

 

Obr. 22 TZ O19 – trhliny (při 0.9 Rp0.2 ~ 381 MPa) 

 

Tahovky 

 

Obr. 23 DS 2 - drobná natrženina (při 0.9 Rp0.2 ~ 410 MPa) 

 



 

 

Obr. 24 TZ 6 – trhlina (při 0.9 Rp0.2 ~ 381 MPa) 



 

4 Závěr 

Cílem práce bylo hodnocení odolnosti konstrukčních ocelí vůči SSC (sulfidické práskání 

pod napětím). Duplexní ocel typu 2205 byla testována jak v dodaném stavu (DS) po 

válcování a rozpouštěcím žíhání (přesný režim nebyl znám) tak ve stavu laboratorním 

tepelném zpracování (TZ) režimem 800°C/5 hod/vzduch. Za pomocí tahové a 4-bodové 

ohybové zkoušky, byly zkušební vzorky zatěžovány v obou stavech, až na hranici meze 

kluzu. Vzhledem k tomu, že po dobu trvání expozice neprasklo žádné ze zkušebních vzorků, 

mohly být tedy vzorky rozřezány, metalograficky připraveny a dále analyzovány rastrovací 

elektronovou mikroskopií, kde se hodnotila míra jejich degradace. Elektronomikroskopický 

rozbor odhalil na všech hodnocených vzorcích stopy korozního napadení, drobné natrženiny 

povrchu vzorků, event. drobné mikrotrhliny. Co se týče jednotlivých strukturních stavů, tak 

u stavu dodaného byla pozorována menší míra „degradace“ oceli. Naopak u stavu po 

laboratorním tepelném zpracování a to žíháním - režimem 800°C/5 hod/vzduch, bylo 

pozorováno korozní napadení i hlouběji v matrici vzorků, což pravděpodobně souviselo 

s přítomností σ fáze v oceli. Rovněž výskyt podpovrchových natrženin a drobných trhlin byl 

u tohoto stavu vyšší, resp. defekty byly větších rozměrů. Vzorky zatížené ohybem 

vykazovaly v některých případech vyšší korozní napadení.  

V našem případě je možno tuto duplexní ocel typu 2205 při podmínkách a způsobu 

zkoušení uvedeném v této práci označit za odolnou vůči SSC. 
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