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Abstrakt 

 
V oblasti hodnocení odolnosti materiálu vůči vodíkové křehkosti, přesněji v prostředích 
obsahujících sulfan, existuje celá řada zkušebních metod. Tyto metody jsou certifikovány 
mezinárodně uznávanými normami NACE a ASTM. V této Diplomové práci jsem se zabýval 
porovnáním dvou vybraných metod hodnotících odolnost materiálu vůči sulfidickému 
praskání pod napětím – SSC a to tahovou zkouškou ve speciálních rámečcích a čtyř-bodovým 
ohybem. Srovnání bylo provedeno na termomechanicky válcovaném plechu X65 dle API 5L. 
Z důvodu objektivního srovnání byly vzorky pokaždé zatíženy stejně, uloženy ve stejném 
korozním roztoku po dobu 720h a 240h. Po expozici byly na vzorcích připraveny 
metalografické výbrusy a s využitím optické a elektronové mikroskopie byla hodnocena míra 
jejich degradace. Je možno konstatovat, že větší korozní napadení bylo zjištěno u vzorků 
namáhaných čtyř-bodovým ohybem, kdy v základní matrici byly nalezeny drobné trhlinky. 
Subjektivně méně odolné se pak jevily vzorky po expozici 240 h.  
 
Klíčová slova: sulfidické praskání pod napětím, zkušební metody, tahová zkouška,  
čtyř-bodový ohyb,    
 
 
 
 

Abstract 
 

In the field of classification of material tolerance compared with hydrogen cracking,  
rather in environments containing hydrogen sulfide, there has been all row of testing method.  
These methods are certified by internationally reputable norms NACE and ASTM. In 
following diploma work I deal with the comparison of two methods evaluating of material 
tolerance against sulfide stress cracking – SSC respectively Constant-Strain Type of Stressing 
Frame and Four-Point Loaded Specimen. Confrontation was effected on thermomechanical 
rolled metal plate X65   based on   API 5L. On the ground of objective comparison specimens 
were loaded every time in the same way, situated in the same corrosive environment during 
720 hours and 240 hours. After exposition metallographic cuts were made on specimens and 
with usage of optical and electron microscopy rate of their degradation was evaluated. It is 
possible to say, that bigger corrosive destroyed was found for specimens loaded Four-Point 
Loaded Specimen, when in general matrix small scratches were found. Specimens after 
exposition 240 hours appeared to be subjectively less resistant. 
 
Key words: sulfide stress cracking, testing methods, Constant-Strain Type of Stressing Frame, 
Four-Point Loaded Specimen 
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1. ÚVOD 

S problémem degradace ocelí vlivem vodíku se můžeme setkat kdekoli kolem nás,  

což je důvodem, proč se touto problematikou začali vědci zabývat již před 130 lety.  

Od té doby se objevila celá řada teorií a přístupů, které se snažily problém vodíku v oceli 

vyřešit. Každá z těchto teorií má své přednosti i nedostatky, avšak zatím nebyl objeven žádný 

uspokojivý přístup, který by tento problém vyřešil jak teoreticky, tak i prakticky. Zvláštní 

pozornost je potřeba věnovat vodíkové křehkosti v prostředí obsahující sulfan. Materiály, 

které přicházejí do styku s takto agresivními médii, musí kromě vhodných pevnostních  

a mikrostrukturních charakteristik vykazovat také odolnost vůči vodíkové křehkosti 

v prostředí sulfanu.  

Petrochemický průmysl lze považovat jako jedno z nejvíce ohrožených odvětví. Hlavním 

zdrojem vodíku je zde sulfan obsažený v ropě, zemním plynu a v podobných produktech. 

V těchto případech by se měly brát na vědomí všechny dostupné informace o působení 

sulfanu v oceli jak teoretické, tak i praktické, protože i malý obsah sulfanu může způsobit 

fatální poškození.    

1.1 Cíl 

Předložená práce se zabývá problematikou sulfidického praskání pod napětím (SSC).  

Byl studován vliv různých způsobů vnějšího zatěžování a různě velkých aplikovaných napětí 

na degradaci materiálů vůči SSC. Jako zkušební metody byly vybrány tahová zkouška  

ve speciálním rámečku (Constant-Strain Type of Stressing Frame) a zkouška ve čtyř-bodovém 

ohybu (Four-Point Loaded Specimen). Experimenty byly realizovány na mikrolegované oceli 

API 5L X65, vždy při shodném zatížení a deformaci pro obě zkušební metody  

a bylo provedeno jejich vzájemné porovnání.  
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2. TEORETICKÝ ROZBOR 

V této části práce budou popsány základní charakteristiky působení vodíku v ocelích. 

Důraz bude kladen na způsoby pronikání vodíku do oceli, vodíkové pasti, teorie vodíkové 

křehkosti a především na vodíkovou křehkost v prostředích obsahující sulfan. 

2.1 Základní charakteristiky vodíku v ocelích 

Vodík může do oceli proniknout dvěma způsoby, uvažujeme-li, že ocel je v pevném stavu. 

Pronikání vodíku je závislé na mnoha faktorech jako jsou čistota a pH prostředí, chemické 

složení a stav povrchu. 

2.1.1 Pronikání vodíku do ocelí z plynné fáze 
Hlavním předpokladem pro proniknutí vodíku do oceli je jeho zachycení se na povrchu 

materiálu. Vodík může z plynného prostředí do oceli vniknout pouze v atomárním stavu. 

Příslušné reakce lze popsat následovně [1]: 

 

adsHH →2                                                                                                         (2.1) 

a      

absads FeHHFe 222 →+                                                                                    (2.2) 

2.1.2 Pronikání vodíku do ocelí z kapalné fáze 
Pronikání vodíku do ocelí z kapalné fáze má z praktického hlediska širší dopad  

na poškození materiálu. Velkou roli při pronikání vodíku hrají nečistoty v prostředí. Ty mají 

za následek zvýšené pronikání vodíku do oceli, což sebou nese veškeré negativní důsledky  

s tím spojené. Procesy pronikání v kyselém prostředí lze zjednodušeně popsat následujícími 

rovnicemi [1]: 

Vodíková depolarizace:                                                                                    (2.3) 

adsHeH 222 →+ −+               →   2Habs…..atomární vodík, který může proniknout do oceli 

                                                →   H2…..vodík v molekulární podobě, do oceli nepronikne 

a 

anodická reakce:                                                                                               (2.4) 

−+ +→ eFeFe 22                     
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2.1.3 Difúze vodíku 
Jakožto prvek s nejmenším atomovým poloměrem je vodík schopen velmi snadné difúze 

v krystalické mřížce, v porovnání s ostatními prvky. Rychlost difúze má za následek,  

že při pokojové teplotě a v relativně krátkých časech (sekundy) je schopen difundovat  

do vzdálenosti několika milimetrů. Difúze vodíku podléhá klasickým zákonům intersticiální 

difúze. Lze na ni aplikovat Fickovy zákony, avšak teplotní závislost se častěji vyjadřuje  

za pomoci Arheniovy rovnice [3]:                                                                        (2.5) 

 

 








−=
RT

Q
DD exp0  

D0…..difúzní koeficient [m2.s-1] 

R…..universální plynová konstanta [J.K-1.mol-1] 

Q…..aktivační energie difúze [J] 

T…..absolutní teplota [K] 

2.1.4 Rozpustnost vodíku v ocelích 
Rozpustnost vodíku v oceli se mění v závislosti na aktuálním stavu skupenství oceli. 

Rozpustnost je mnohem vyšší ve ztuhlém kovu (obr. 2.1). Při ochlazování část vodíku 

oddifunduje, ale zbylá část zůstane ve ztuhlém kovu. Při rychlejším ochlazení je difúze 

obtížnější a tak vodík zůstává ve větší míře v kovu uvězněn a může vytvořit shluky,  

které mohou vést ke vzniku bublin, vloček či puchýřů. Rozpustnost je ovlivněna i typem 

krystalické mřížky. V kubické plošně centrované mřížce (fcc) je rozpustnost vyšší  

než v kubické prostorově centrované mřížce (bcc).  

 

 

Obr. 2.1 Teplotní závislost vodíku v oceli [4] 
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2.1.5 Vodíkové pasti 
Vodík v zásadě není ve struktuře rozdělen rovnoměrně. Vyskytují se zde místa  

s jeho zvýšenou koncentraci, oproti průměrné koncentraci v matrici. Taková místa nazýváme 

vodíkové pasti, které můžeme definovat z různých hledisek, např.: 

- termodynamicky: vodíková mast je místo se sníženým vodíkovým potenciálem, 

- kineticky: pravděpodobnost přeskoku atomu vodíku z mřížkové polohy do pasti  

je vyšší, než přesun z pasti zpět do mřížkové polohy. 

Rozdělení vodíkových pastí podle charakteru zavedl např. Pressouyre [5]. Jeho rozdělení 

vychází z poklesu potenciálu vodíku. Je-li pokles postupný, jedná se o tzv. přitažlivou past, 

v případě prudkého poklesu se jedná o tzv. fyzikální past. Kombinace obou předchozích 

případů je tzv. smíšená past. Prakticky lze říct, že vodíkovými pastmi jsou veškeré poruchy 

krystalické mřížky jako např. vakance, dislokace, inerstice, vrstevné chyby, precipitáty, 

nekovové vměstky a hranice zrn.[2] 

2.2 Teorie vodíkové křehkosti 

Existuje celá řada teorií, které se snaží objasnit vodíkovou křehkost. Žádná z nich se nedá 

použít jako universální, z důvodu nestejnorodého projevu vodíkové křehkosti.  

Ve většině případů se proto uvažuje současné uplatnění různých teorií objasňující vodíkovou 

křehkost. Problematika byla detailněji popsána již v bakalářské práci [2], a proto pouze 

zmíním základní principy jednotlivých teorií. 

2.2.1 Teorie vnitřního pnutí 
Nejstarší teorie byla publikována již ve 40. letech Zapfem [6]. Tato teorie předpokládá,  

že vodík ve formě atomů rozpuštěný v kovové matrici se shromažďuje na potencionálních 

místech, kde jsou nejpříznivější podmínky pro jeho rekombinaci na molekulární vodík.  

Tato přeměna vyvolá v matrici  lokalizovaná pnutí, která mohou překročit mez kluzu  

a v některých případech dokonce i mez pevnosti. Za potenciální místa lze označit veškeré 

vodíkové pasti. 

2.2.2 Dekohezní teorie 
Teorie byla navržena Troianem [7] a následně rozpracována Orianim [8]. Předpokládá se, 

že přítomnost rozpuštěného vodíku směřuje ke snížení kohezní pevnosti, což vyplývá 

z elektronové struktury tranzitivních kovů. Musí se počítat s tím, že vodík působí přednostně 

na čele již existující mikrotrhliny, kde snižuje vazebnou energii mezi atomy. Dochází  

tak k dalšímu růstu trhliny i mimo oblasti vodíkem obohacené. 
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2.2.3 Teorie povrchově aktivních prvků 
Teorie předpokládá, že vodíkovou křehkost a s ní spojenou existenci mikrotrhlin způsobuje 

povrchově aktivní vodík, tzn. adsorpcí vodíku na povrchu vznikají lomové plochy. Toto bylo  

prezentováno Petchem [9] a Stablesem [10] v roce 1956. Zmíněná adsorpce snižuje volnou 

entalpii, což vede ke snížení úrovně lomového napětí dle Griffithova kritéria. 

2.2.4 Teorie kritické koncentrace vodíku 
Teorie byla představena Pressouyrem [11] v 80. letech. Teorie má nejvíce společného  

s dekohezní teorií, ale není po ni důležité, zda vodík působí jako atomární či molekulární. 

Rovněž není podstatný povrchový účinek. Touto teorií se poprvé povedlo prokázat souvislost 

mezi mikrostrukturou oceli a vodíkovou křehkostí.  

2.2.5 Teorie založená na interakci vodík – plastická deformace 
Hlavní podstatou této teorie (resp. skupiny teorií) je existence interakcí mezi atomy vodíku 

a dislokacemi. Teorie bere na vědomi i přesun vodíku spolu s dislokacemi. [12] Tato teorie  

je v současné době nejvýznamnější teorií zabývající se vodíkovou křehkostí. Většina autorů  

se přiklání k myšlence, že vodík lokálně zvyšuje plasticitu ocelí, ale stále jsou publikovány  

i práce, které tvrdí opak [1]. 

2.3 Základní metalurgické faktory ovlivňující vodíkovou křehkost 

Mezi nejvýznamnější metalurgické faktory, které ovlivňují odolnost ocelí vůči vodíkem 

způsobené degradaci materiálu, jsou považovány mikrostrukturní charakteristiky, chemické 

složení ocelí a jejich pevnostní úroveň. Pod pojmem mikrostrukturní charakteristiky  

si můžeme představit jak typ, podíl a rozložení primárních strukturních složek, jako jsou ferit, 

perlit, bainit, martenzit a austenit, tak i druh, velikost, rozložení a tvar sekundárních fází, 

nekovových vměstku apod. Nemělo by se opomíjet, že vliv chemického složení, 

mikrostruktury a pevnosti ocelí spolu těsně souvisí a měly by se tedy posuzovat  

komplexně. [2] 

2.3.1 Vliv chemického složení na vodíkovou křehkost 
Z hlediska chemického složení můžeme konstrukční oceli rozdělit do dvou základních 

skupin. Jedná se o nízkouhlíkové oceli s nízkou mezí kluzu a středněuhlíkové oceli s vyšší 

mezí kluzu. K získání specifických vlastností ocelí jsou využívány legující prvky. Ty však 

mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na vodíkovou křehkost. Mezi nejškodlivější 

prvky patří zejména síra a fosfor. Oba přednostně segregují na hranicích zrn a v zájmu vyšší 

odolnosti vůči vodíkem způsobované křehkosti je držet jejich koncentraci v oceli  
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na co nejnižší úrovni. Dalšími prvky s vyšším sklonem segregovat na hranicích zrn  

jsou mangan a uhlík. V místech s vyšší koncentrací těchto prvků může dojít k lokálně zvýšené 

tvrdosti.  

Naopak mezi prospěšné prvky můžeme zařadit chrom, molybden, vanad a křemík. První tři 

jmenované jsou karbidotvorné a vytváří ve struktuře tzv. příznivé vodíkové pasti. Křemíkové 

oxidy jsou považovány za nejméně škodlivé nekovové vměstky. 

Zvláštní postavení mezi prvky má nikl, jeho vliv na vodíkovou křehkost je stále 

předmětem studia. Víme však, že jeho zvýšená koncentrace zhoršuje odolnost vůči vodíkové 

křehkosti, naopak má vynikající vliv na křehkolomové vlastnosti oceli. 

2.3.2 Vliv pevnostní úrovně  
Z praxe je obecně známo, že odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí 

pevností. Nejvíce ohrožená je skupina vysokopevných oceli s mezí pevnosti nad 1000 MPa. 

Přítomnost vodíku v matrici těchto ocelí zásadně mění povahu porušení. Oceli s mezí 

pevnosti nižší než 700 MPa z pravidla vykazují lepší odolnost vůči vodíkové křehkosti. 

2.3.3 Vliv mikrostruktury ocelí  
Odolnost materiálů vůči vodíkové křehkosti závisí v řadě případů právě  

na mikrostrukturních charakteristikách. 

2.3.3.1 Vliv základních strukturních složek 
Strukturní složky matrice mají v případě odolnosti ocelí vůči vodíkové křehkosti zcela 

zásadní význam. Obecně se používá následující klasifikace struktur seřazená od nejméně 

odolné po nejodolnější: 

 

martenzitická nepopuštěná → bainitická nepopuštěná → feriticko-perlitická → bainitická 

popuštěná → martenzitická popuštěná [4] 

 

Důvodem nízké odolnosti nepopuštěných struktur vůči vodíkové křehkosti může být vyšší 

obsah vodíku v matrici (obdobně jako u pastí) a oblasti se zvýšenou tvrdostí,  

které jsou náchylnější na vysoké vnitřní pnutí. Popuštěné zákalné struktury jsou v porovnání 

s nepopuštěnými mnohem odolnější. Jejich odolnost roste úměrně se snižováním tvrdosti  

a vnitřního pnutí. Popuštěním se může zvýšit podíl precipitátů a modifikuje se jejich tvar,  

což může vést k zamezení vzniku defektů [13]. Základním předpokladem ocelí odolných vůči 
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vodíkové křehkosti je jemnozrnná, homogenní struktura bez výskytu segregačních pásů, 

výrazné řádkovitosti a tvrdších strukturních složek [12]. 

2.3.3.2 Vliv nekovových vměstků 
Nekovové vměstky za přítomnosti vodíku jsou častými místy, ve kterých dojde k iniciaci 

porušení, a proto významně souvisí s odolností ocelí vůči vodíkové křehkosti. Vměstky  

jsou tvořeny sloučeninami kyslíku, dusíku a síry s dalšími prvky. Za hlavní charakteristiky lze 

považovat tvar, velikost, množství a způsob rozložení v matrici [14]. Za nejškodlivější 

vměstky, z hlediska tvaru, lze považovat protáhlé eliptické vměstky. Na čele vměstku může 

dojít k nakupení vodíku, což vede k překročení kritické koncentrace vodíku a možnému 

poškození materiálu. Pro zvýšení odolnosti materiálu vůči vodíkové křehkosti je požadováno 

rovnoměrné rozložení nekovových vměstků v matrici. 

Za nejškodlivější vměstky jsou obecně pokládány sulfidy manganu. Vyznačují  

se protáhlým tvarem a sklonem k výskytu v oblastech segregací. Obě tyto skutečnosti mají 

významný vliv na odolnost materiálu vůči vodíkem iniciovanému praskání. Přidáním 

silikokalcia se dá pozměnit tvar vměstku na kulovité. Jestliže v oceli zůstane příliš mnoho 

vměstků, i kulovitého charakteru, je odolnost oceli značně zhoršena. 

2.3.3.3 Vliv sekundárních částic  
Za částice sekundárních fází je možno označit hlavně karbidické částice, které vytváří 

příznivé vodíkové pasti, jak již bylo popsáno výše. Základní charakteristiky jsou stejné  

jak u nekovových vměstků, ale uplatňují se méně z důvodu poměrně menších rozměrů. 

Daleko více se uplatňuje míra koherence částice – matrice. Je předpoklad, že nekoherentní 

rozhraní představuje slabá místa, což vede k vyššímu obsazení rozhraní atomy vodíku [1]. 

2.3.3.4 Vliv stavu hranic zrn 
Jsou-li hranice zrn znečištěny segregujícími atomy fosforu, síry, ale i cínu, arsenu,  

aj., náchylnost k vodíkové křehkosti vzrůstá. Pokud je materiál náchylný k popouštěcí 

křehkosti, riziko degradace roste. 
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2.4 Vodíková křehkost v prostředí obsahující sulfan 

Vodíková křehkost ocelí v prostředích s obsahem sulfanu představuje specifickou oblast 

vodíkové křehkosti, protože je problémem velice důležitého odvětví, a tím je petrochemický 

průmysl. Ropa i zemní plyn často obsahují sulfan a v řadě případů pak může docházet  

ke vzniku vodíkové křehkosti. Materiály, které přicházejí do styku s tímto agresivním 

prostředím, tedy musí vykazovat odolnost proti jeho negativnímu působení. 

Vznik atomárního vodíku v prostředích s obsahem sulfanu je zpravidla popsán následovně: 

 

Anodická reakce Fe → Fe2+ + 2e- (2.6) 

Disociace sulfanu H2S + H2O → H+ + HS- + H2O → 2H+ + S2- + H2   (2.7) 

Katodická reakce 2e- + 2H+ + Fe2+ + S2- → 2Hads + FeS (2.8) 

Zjednodušený zápis Fe + H2S → FeS + 2Hads (2.9) 

 

Množství sulfanu, kdy je médium již možno označit za nebezpečné, závisí na druhu 

vodíkové křehkosti. Zpravidla lze toto poškození rozdělit na tři základní typy:   

1. Vodíkem indukované praskání (Hydrogen Induced Cracking – HIC) 

2. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented Hydrogen   

Induced Cracking – SOHIC) 

3. Sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC) 

2.4.1 Vodíkem indukované praskání 
U tohoto typu porušení je předpoklad vlivu pouze sulfanu, bez působení vnějšího zatížení.  

Vysvětlení vzniku trhlin nám dává teorie vnitřního pnutí. V některých případech jsou 

na metalografických výbrusech viditelné stupně (je to problém hlavně trub  

a uhlíkomanganových ocelí s vysokým obsahem protáhlých sulfidických vměstků),  

a proto se občas označuje jako stupňovité praskání (Stepwise Cracking – SWC). Vodík 

v matrici lokálně vyvolá vnitřní pnutí s možným následkem vzniku trhlin. Vzniknou-li tyto 

trhliny těsně u povrchu, objevují se na něm tzv. puchýře. K iniciaci a šíření puchýřů 

(vzniklých nejčastěji na velkých nekovových vměstcích) dochází vlivem molekulárního 

vodíku [15]. Nežádoucí působení sulfanu se již projevuje při parciálním tlaku vyšším  

než 345 Pa, v plynném prostředí a pH menším než 4,0, s obsahem sulfanu od 50 mg na 1  kg 

v kapalném prostředí. 
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2.4.2 Napěťově orientované vodíkem indukované praskání 
Hlavním znakem napěťově orientovaného vodíkem indukovaného praskání jsou malé 

trhlinky rovnoběžné s povrchem materiálu, které jsou na řadě míst propojeny kolmými 

trhlinkami. Toto je v zásadě problém tepelně ovlivněných oblastí, jako jsou svarové spoje,  

ale můžeme se s ním setkat i u kvalitních materiálů, běžně odolných vůči vodíkem 

indukovanému praskání. [2] 

2.4.3 Sulfidické praskání pod napětím 
Vzhledem k zaměření Diplomové práce bude pozornost dále věnována pouze tomuto typu 

poškození. K porušení materiálu dochází za působení tahových (vnitřních i vnějších) pnutí 

v kombinaci s prostředím obsahující sulfan. Agresivita prostředí je způsobena jak pH,  

tak i parciálním tlakem sulfanu. Hlavním iniciátorem poškození je atomární vodík,  

který vyvolává křehkost v souladu s uznávanými mechanismy, jako jsou dekohezní teorie, 

teorie kritické koncentrace vodíku, apod. Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá,  

že náchylnost materiálu roste se zvyšující se tvrdostí. Při nevhodně zvoleném materiálu může 

dojít v krátkém časovém úseku ke katastrofickému lomu, což se týká zejména materiálů  

o střední a vyšší pevnosti, které jsou významněji namáhány např. ve svarových spojích [4]. 

Podmínky, které musí být splněny, aby prostředí bylo agresivní a zkoušené materiály mohly 

být považovány za odolné vůči porušení, jsou spolu s postupy a návody popsány v normách 

NACE [16] a ASTM [19]. Jako jedny z hlavních kritérií jsou považovány pH a parciální tlak 

sulfanu (obr. 2.2) jak v kapalném tak i v plynném prostředí.  

 

 

 

 

 

     1 – neagresivní prostředí (nekyselé) 

     2 – přechodová oblast 

     3 – agresivní prostředí (kyselé) 

Obr. 2.2 oblast náchylnosti k sulfidickému praskání pod napětím [18] 
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2.5 Hodnocení odolnosti vůči sulfidickému praskání pod napětím 

K hodnocení odolnosti ocelí vůči SSC lze zpravidla přistupovat ze dvou odlišných 

hledisek. 

V prvním případě se zkušební tělesa zatěžují až do porušení, tedy v oblasti elastických  

i plastických deformací. Pro tento typ zkoušení se využívá tahové zkoušky za pomalé 

rychlosti deformace, která bývá smluvně dohodnuta. „Vodíkování“ vzorků se provádí buď 

před a nebo v průběhu tahové zkoušky, což je komplikovanější a méně vhodné z důvodu 

nebezpečí koroze zkušebního zařízení. U tohoto způsobu zkoušení se aplikuje teorie vodíkové 

křehkosti založena na interakci vodík-plastická deformace [12]. Tento způsob zkoušení  

je méně častý a používá se převážně z důvodu rychlosti provedení. 

Druhá, více používaná varianta zkoušení, se provádí na základě celosvětově uznávaného 

předpisu NACE Standard TM0177-2005 [17]. Zkoušení spočívá v zatěžování zkušebních 

těles v elastické oblasti v korozním roztoku nasyceném sulfanem, a to za atmosférického tlaku 

a pokojové teploty. Doba zkoušky je standardně 720 h, ale může být modifikována. Kritérium 

hodnocení je zpravidla zda vzorek praskl, či nikoliv při daném zatížení, nebo se stanoví 

velikost kritického napětí, při kterém došlo ke vzniku trhlin ve zkušebním tělese. V každém 

případě jednotné kritérium hodnocení neexistuje a vše závisí na požadavcích odběratele.  

 

Norma NACE specifikuje čtyři základní způsoby zkoušení:   

Metoda A – standardní tahová zkouška (Standard Tensile Test) 

Metoda B – standardní ohybová zkouška (Standard Bent-Beam Test) 

Metoda C – zkoušení za pomocí C-kroužků (C-Ring Test) 

Metoda D – za pomoci lomové mechaniky (Standard Double-Cantilever-Beam Test) 

 

Pro zkoušení lze rovněž využít doplňující metody zahrnuty v normě  

ASTM Corrosion of Metals: 

 

Tahová zkouška ve speciálním rámečku (Constant-Strain Type of Stressing Frame) 

Ohybová zkouška  - dvou-bodový ohyb (Two-point loaded specimen) 

 - tří-bodový ohyb (Three-point loaded specimen) 

 - čtyř-bodový ohyb (Four-point loaded specimen) 

 - dvojitý ohyb (double-beam specimen) 
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Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, existuje celá řada zkušebních metod zabývajících 

se odolností materiálů vůči působení vodíku. Tyto metody jsou popsány v normách NACE  

a ASTM. V této práci se budu zabývat srovnáním výsledků získaných technikou  

čtyř-bodového ohybu (Four-Point Loaded Specimen) a tahovou zkouškou, při které je vzorek 

upevněn do speciálního rámečku (Constant-Strain Type of Stressing Frame).     

 

2.5.1 Čtyř-bodový ohyb 
Jedná se o jednu z více variant zkoušení materiálu na odolnost vůči SSC využívající ohyb 

materiálu. Zkušený vzorek (obr. 2.3) je plech o přesně definovaných rozměrech (tab. 2.1)  

a předepsanou povrchovou úpravou. Před zkoušením musí být plocha vzorku i jeho hrany 

důkladně přebroušeny smirkovým papírem o drsnosti 240. Vzorek musí být důkladně 

odmaštěn a před vložením do přípravku, a následně do korozního roztoku, nesmí být nijak 

kontaminován [19]. 

 

 

 

Obr. 2.3 Schéma zkušebního vzorku 

 

 

 

Tabulka 2.1 Rozměry zkušebního vzorku  

Označení Rozměry  [mm] 

L – délka 115,0 ± 1,3 

W – šířka 15,0 ± 0,13 

t – tloušťka 5,0 ± 0,13 
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Vzorek je upnut do přípravku (obr. 2.4) o přesných rozměrech (tab. 2.2). Za pomoci 

napínacího šroubu (obr. 2.5) je do vzorku vneseno ohybové napětí. Toto napětí je zpravidla  

do meze kluzu. 

 

 

 

Obr. 2.4 Schéma upnutí vzorku do přípravku 

 

 

 

 

Tabulka 2.2 Rozměry přípravku 

Označení Popis 

H Rozpětí držáku 

t Tloušťka vzorku 

h Vzdálenost mezi vnitřními podpěrami 

A Vzdálenost mezi vnitřními a vnějšími podpěrami, A= H/4 

y Maximální odchylka 

y´ Odchylka mezi vnitřními podpěrami 
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2.5a 2.5b 

Obr. 2.5 Princip vnášení ohybového napětí do vzorku 

 

 

 

 Takto připravený vzorek je ponořen do korozního roztoku definovaném normou  

a exponován nejčastěji po dobu 720 h. Schéma expozice vzorku v korozním roztoku  

je vidět na obrázku 2.6.     
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Obr. 2.6  Schéma uložení vzorku do korozního roztoku 

 

  

Jakmile jsou vzorky vyjmuty z korozního roztoku a odstraněny z přípravku, jsou očištěny 

od povrchových nečistot  a podrobeny dalšímu šetření. Hlavním kritériem odolnosti vůči SSC 

je, zda vzorek praskl či nikoliv. Dále se vzorek rozřeže, připraví se metalografické výbrusy  

a pomocí světelné a elektronové mikroskopie se hodnotí výskyt trhlin ve vzorcích  

a míra korozního napadení. 

 

2.5.2 Tahová zkouška 
Požadavky na vzorek (obr. 2.7) pro tahovou zkoušku jsou přesně dány normou stejně jako 

v případě vzorků pro čtyř-bodový ohyb. Vzorek musí mít přesné rozměry (tab. 2.3), drsnost 

povrchu musí být min 0,41 µm a lepší. Zkoušená oblast nesmí být nijak tepelně ovlivněna, 

musí být důkladně odmaštěna a před vložením do rámečku, a následně do korozního roztoku, 

nesmí dojít ke kontaminaci. [16] 
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Obr. 2.7 Schéma vzorku pro tahovou zkoušku 

 

 

Tabulka 2.3 Rozměry zkušebního vzorku 

Značení Rozměry [mm] 

D 3,00 ± 0,13 

G 15,00 

 

Vzorek je upnut do speciálního přípravku – rámečku (obr. 2.8). Za pomoci upínacích 

šroubů a  dvou bočnic rámečku je do vzorku vneseno napětí zpravidla do výše meze kluzu. 

Rámeček je kompletně rozkládací z důvodu přesnějšího upnutí vzorku (obr. 2.9). 

 

 

   

2.8a 2.8b 2.8c 

Obr. 2.8 Rámeček pro tahovou zkoušku - složený 
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2.9a 2.9b 2.9c 

Obr. 2.9 Rámeček pro tahovou zkoušku - rozložený 

 

 

Takto připravený vzorek je vložen do korozního roztoku, jehož varianty jsou stejné  

jako v případě čtyř-bodového ohybu a shodná je rovněž i doba expozice, pokud není 

dohodnuto jinak. Jakmile jsou vzorky vyjmuty z korozního roztoku a odstraněny z přípravku, 

jsou očištěny od povrchových nečistot  a podrobeny dalšímu šetření. Kritéria odolnosti vůči 

SSC jsou stejná jako v případě čtyř-bodového ohybu. 

 

2.6 Opatření k zamezení sulfidického praskání pod napětím 

Pokud pomineme možnost úpravy korozního prostředí provozovatelem, což většinou není 

možné, je potřeba zajistit odolnost materiálů jejich vhodným výběrem, včetně 

technologických operací použitých při výrobě. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3, důležitou 

úlohu v případě odolnosti vůči vodíkové křehkosti hrají metalurgické faktory, jako jsou 

chemické složení, mikrostruktura a pevnostní úroveň. Zde dochází dlouhodobě k určitým 

rozporům, protože v některých případech se za rozhodující faktor bere v úvahu pouze 
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pevnostní úroveň, která se ale ještě často odvozuje pouze z tvrdosti materiálu. Jak je ukázáno 

například v [2], metalurgické faktory by neměly být při hodnocení odolnosti materiálu vůči 

SSC uvažovány odděleně. 

Samostatnou kapitolou je potom zkoušení odolnosti materiálů vůči SSC, jehož základní 

aspekty byly popsány v kapitole 2.5. 

Z výše uvedeného je jasné, že na tuto problematiku nemůžeme nahlížet pouze z pohledu 

tvrdosti, mikrostruktury a chemického složení, ale měli bychom brát v úvahu i metodiku 

zkoušení materiálu.  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část byla zaměřena na porovnání dvou zkušebních metod hodnotících 

odolnost materiálu vůči SSC. Jednalo se o tahovou zkoušku a čtyř-bodový ohyb. Obě tyto 

metody byly již podrobně popsány výše v kapitole 2.5.  

3.1 Zkušební materiál 

Jako zkušební materiál byl zvolen termomechanicky válcovaný plech používaný  

pro svařovaná potrubí v petrochemickém průmyslu. Jednalo se o mikrolegovanou C-Mn ocel 

X65 dle API 5L, jejíž chemické složení je uvedeno v tabulce 3.1. 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení zkoušeného materiálu 

Prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr 

hm. % 0,052 1,200 0,340 0,010 0,001 0,130 0,270 0,140 

Prvek Mo Nb V Ti N Al B Ca 

hm. % 0,002 0,035 0,049 0,017 0,006 0,033 0,000 0,002 

 

Mechanické vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce 3.2 a stav materiálu po vyleštění  

a po naleptání je zobrazen na obrázcích 3.1 a 3.2.   

 

Tabulka 3.2 Mechanické vlastnosti 

Materiál Re [MPa] E [GPa] 

X 65 437 207 

 

Obr. 3.1 Vyleštěný stav 
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Obr. 3.2 Naleptaný stav 

3.2 Zkoušení 

Experimenty byly provedeny zkoušením ve čtyř-bodovém ohybu a pomocí tahové 

zkoušky. Aby bylo možno obě metody vzájemně porovnat, byl v obou případech použit 

korozní roztok o složení 5,0 obj.% chlorid sodný (NaCl), 0,5 obj.% acetát sodný 

(CH3COONa), 94,5 obj.% destilovaná voda a shodná doba trvání zkoušky 720 h a 240 h.  

Pro každý expoziční čas byly zkoušeny dva vzorky v tahu a dva v ohybu při stejném zatížení. 

Vzorky byly po vytažení z korozního roztoku (obr. 3.3) vymontovány z přípravků  

a podstoupeny dalšímu šetření.   

 

Obr. 3.3 Vzorky po expozici v korozním roztoku 
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3.2.1 Doba zkoušení 720h 
Tabulka 3.3 Přehled zatížení vzorků 

Tahová zkouška v rámečku 

Označení σ [MPa] ε [%] 

GN 1 350 0,17 

GN 2 306 0,15 

Čtyř-bodový ohyb 

Označení σ [MPa] y* [mm] 

02 / 1 350 0,9243 

02 / 2 306 0,8081 

* průhyb 

Po dobu zkoušení nepraskl ani jeden ze zkoušených vzorků. V tabulce 3.3 jsou uvedeny 

hodnoty zatížení vzorku.  

Vzorky byly po vytažení z korozního roztoku a vymontování ze zkušebních přípravků 

očištěny, opláchnuty lihem a vysušeny (obr. 3.4a,b,c,d). Dále byly nařezány (obr. 3.5a,b)  

a za tepla zality do vodivého bakelitu. 

Obr. 3.4a Pohled vzorek  GN 1 Obr. 3.4b Pohled vzorek  GN 2 

 

Obr. 3.4c Pohled vzorek  02 / 1 
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Obr. 3.4d  Pohled vzorek  02 / 2 

 

 

Obr. 3.5a Způsob dělení vzorků zkoušených na tah 

Analyzované plochy

 

Obr. 3.5b Způsob dělení vzorků zkoušených ohybem 

 

Tyto vzorky byly následně metalograficky připraveny. Broušení a leštění probíhalo 

automaticky za pomoci stroje Struers TegraForce-5. Povrch byl zkoumán jak ve vyleštěném 

stravu, tak i po naleptání Nitalem (4% HNO3) (obr. 3.1 a 3.2). Šetření bylo provedeno 

optickým mikroskopem Olympus GX 51. Na zkoumaných vzorcích nebyly pozorovány žádné 

trhliny. Následně byly vybrané vzorky analyzovány za pomocí řádkovací elektronové 

mikroskopie přístrojem JEOL-JSM 5510. Studována byla korozní vrstva, výplň korozních 

důlků a nekovové částice. Semikvantitativní analýza byla provedena na elektronovém 

mikroanalyzátoru JCXA – 733, který je vybaven energiově disperzním analyzátorem EDAX. 
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3.2.1.1 Tahová zkouška 
 

Vzorek GN1 - příčný 

Po obvodu hodnoceného vzorku byla zaznamenána silná, nesouvislá korozní vrstva  

(obr. 3.6), která je detailně dokumentována na obrázku 3.7. Mikrografické hodnocení ukázala, 

že byla tvořena převážně sulfidem železa (obr. 3.8). Výskyt korozních trhlin v základní 

matrici nebyl potvrzen. 

 

Obr. 3.6 Celkový pohled 

 

Obr. 3.7 Detail korozní vrstvy 

 

Obr. 3.8 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 



 - 25 - 

 
Vzorek GN1 – podélný 

Z celkového pohledu na analyzovanou plochu vzorku je patrné, že korozní vrstva  

se vyskytovala na obou rovnoběžných površích (obr. 3.9). Ve většině případů byla tato vrstva 

hrubá a nespojitá (obr. 3.10), často doplněna korozními důlky (obr. 3.11). Charakteristické 

EDS spektrum korozní vrstvy je na obrázku 3.12. 

 

 

Obr. 3.9 Celkový pohled 

 

Obr. 3.10 Detail korozní vrstvy 

 

Obr. 3.11a  Korozní důlky  Obr. 3.11b  Korozní důlky (vyleštěný stav) 
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Obr 3.12 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 

 
Vzorek GN2 – příčný 

Vzorek vykazoval poměrně výrazné korozní poškození (obr. 3.13) s menším množstvím 

korozních důlků (obr. 3.14). Korozní vrstva tohoto vzorku byla složena jak z oxidu železa,  

tak i z sulfidu železa (obr. 3.15, 3.16). 

 

Obr. 3.13 Celkový pohled Obr. 3.14 Detail korozní vrstvy 
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Obr. 3.15 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 

 

 

 

Obr. 3.16 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 
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Vzorek GN2 – podélný 

Zkoumaný vzorek (obr. 3.17) se vyznačoval převážně hrubou pórovitou korozní vrstvou 

s občasným výskytem korozních důlků (obr. 3.18). V matrici byly pozorovány drobné 

nekovové částice. EDS spektra korozní vrstvy a nekovových částic jsou uvedena níže. 

 

Obr. 3.17 Celkový pohled Obr. 3.18 Detail korozní vrstvy 

 

 

 

Obr. 3.19 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 
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Obr. 3.20 Mikroanalytické hodnocení nekovových částic v matrici 

 

 

3.2.1.2 Čtyř-bodový ohyb 
 

Vzorek 02/2/1 

Pro vlastní hodnocení byla zkoušená plocha vzorku rozdělena na třetiny (obr. 3.5b) 

z důvodu lepší manipulace a metalografické přípravy. U jednotlivých vzorků nebyly 

pozorovány výrazné rozdíly a tudíž je možné následující hodnocení vztáhnout na všechny  

tři vzorky současně.  

Povrch těchto vzorků jevil značné rozdíly oproti vzorkům zkoušených na tah. Jejich 

povrch vykazoval velké množství korozních důlků (obr. 3.21) a drobné natrženiny (obr. 3.22). 

Složení výplně korozních důlků je uvedeno na obrázku 3.23. 
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Obr. 3.21 Korozní důlky na povrchu vzorku 

Obr. 3.22 Drobná natrženina na povrchu vzorku 

   

 

Obr. 3.23 Mikroanalytické hodnocení výplně korozních důlků 
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Vzorek 02/1/1 

Povrch vzorku opět vykazoval výraznější napadení v podobě korozních důlků (obr. 3.23)  

a drobných mikrotrhlin (obr. 3.25). Chemické složení výplně korozních důlků je zobrazeno  

na klasickém EDS spektru (obr. 3.26).  

 

 
 

Obr. 3.24 Korozní důlky Obr. 3.25 Drobné natrženiny (vyleštěný stav) 

 

 

Obr. 3.26 Mikroanalytické hodnocení výplně korozních důlků 
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3.2.1.3 Shrnutí expoziční doby 720 h 

 
Tahová zkouška 

- mezi oběma analyzovanými vzorky (GN1, GN2) nebyly pozorovány výraznější rozdíly 

- na příčných  i podélných   výbrusech  byla vždy  pozorována  poměrně  hrubá nespojitá   

   korozní vrstva tvořena FeS, resp. FeO a byl pozorován rovněž výskyt korozních důlků 

- trhliny ve vzorcích nebyly pozorovány  

 

Čtyř-bodový ohyb 

- studované  vzorky (02/1, 02/2) vykazovaly  odlišné chování,  oproti vzorkům z tahové   

  zkoušky 

- tahová strana vzorků  byla  výrazně  napadena korozními důlky, ze kterých vycházely  

   v některých případech drobné mikrotrhlinky 

- protilehlý povrh byl napaden hrubou korozní vrstvou tvořenou FeS  

 

3.2.2 Doba zkoušení 240h 
Po dobu zkoušení neprasklo ani jedeno ze zkušebních těles. V tabulce 3.4 jsou uvedeny 

hodnoty zatížení vzorku. Vlastnosti i zatížení je stejné jako u předchozích vzorků z důvodu 

přesnějšího porovnání odolnosti materiálu vůči SSC při různé délce expozice v korozním 

roztoku. 

 

Tabulka 3.4 Přehled zatížení vzorků 

Tahová zkouška v rámečku 

Označení σ [MPa] ε [%] 

GN 3 350 0,17 

GN 5 306 0,15 

Čtyř-bodový ohyb 

Označení σ [MPa] y* [mm] 

02 / 3 350 0,9243 

02 / 4 306 0,8081 

* průhyb 
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Vzorky byly po vytažení z korozního roztoku opláchnuty lihem a vysušeny.  Následně byly 

vymontovány ze zkušebních přípravků (obr. 3.27a,b,c,d), nařezány (obr. 3.28a,b) a za tepla 

zality do vodivého bakelitu.  

 

Obr. 3.27a Pohled vzorek GN 3 Obr. 3.27b Pohled vzorek GN 5 

 

Obr. 3.27c Pohled vzorek 02 / 3 

 

 

Obr 3.27d Pohled vzorek 02 / 4 
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Obr 3.28a Dělení vzorků zkoušených na tah 

 

 

Obr 3.28b Dělení vzorů zkoušených ohybem 

 

 

Metalografická příprava vzorků probíhala stejně jako u předchozí sady zkušebních těles, 

tedy automatické více stupňové broušení a leštění. Leptání povrchu vzorků bylo provedeno 

Nitalem (4% HNO3). Pozorování a dokumentace jak vyleštěného povrchu, tak i leptaného 

povrchu (obr. 3.1, 3.2), bylo provedeno za pomoci mikroskopu Olympus GX 51. Na žádném 

ze zkoumaných vzorků nebyly nalezeny trhliny. Následné šetření bylo provedeno za pomoci 

řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL-JSM 5510. Studována byla korozní vrstva, 

výplň korozních důlků a nekovové částice. Semikvantitativní analýza byla provedena  

na elektronovém mikroanalyzátoru JCXA – 733, který je vybaven energiově disperzním 

analyzátorem EDAX. 
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3.2.2.1 Tahová zkouška 

 
Vzorek GN3 – příčný 

Celkový pohled na vzorek je dokumentován na obrázku 3.29. Při detailnějším šetření byla 

pozorována tenká korozní mezivrstva (obr.3.30), která byla tvořena převážně oxidem železa. 

Chemické složení korozních vrstev je zobrazeno v podobě EDS spekter na obrázcích 3.31  

a 3.32. 

 

Obr. 3.29 Celkový pohled Obr. 3.30 Tenká a hrubá korozní vrstva 

  

 

Obr. 3.31 Mikroanalytické hodnocení hrubé korozní vrstvy 
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Obr. 3.32 Mikroanalytické hodnocení tenké korozní vrstvy 

 

 

Vzorek GN3 – podélný 

Při hodnocení tohoto vzorku (obr. 3.33) byla zaznamenána poměrně hrubá pórovitá 

korozní vrstva spolu s korozními důlky (3.34). Chemické složení korozní vrstvy je zobrazeno 

ve formě EDS spektra na obrázku 3.35. 

 

Obr. 3.33 Celkový pohled Obr. 3.34 Korozní napadení ve formě důlků 
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Obr. 3.35 Mikroanalytické hodnocení korozní vrstvy 

 

 

Vzorek GN5 – příčný 

U tohoto vzorku (obr. 3.36) byla zaznamenána spojitá, téměř rovnoměrná tenká vrstva 

s občasným výskytem korozních důlků (obr. 3.37). EDS spektrum (obr. 3.38) prokázalo 

výskyt převážně oxidu železa. 

 

Obr. 3.36 Celkový pohled Obr. 3.37 Korozní napadení ve formě důlků 
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Obr. 3.38 Mikroanalytické hodnocení tenké korozní vrstvy 

 

 

Vzorek GN5 – podélný 

Při analyzování tohoto vzorku (obr. 3.39) byly pozorovány výrazné korozní důlky 

s drobnými natrženinami (obr. 3.40). Chemické složení korozní vrstvy je uvedeno ve formě 

EDS spektra (obr. 3.41). 

 

Obr. 3.39 Celkový pohled Obr. 3.40 Korozní důlky s natrženinou 
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Obr. 3.41 Mikroanalytické hodnocení výplně korozních důlků 

 

3.2.2.2 Čtyř-bodový ohyb 

 
Vzorek 02/3/1 

U toho vzorku (obr. 3.42) byla pozorována necelistvá, poměrně hrubá korozní vrstva. 

Podrobnější analýza prokázala výskyt drobných necelistvostí na povrchu vzorku v podobě 

natrženin (3.43a,b,c).  

 

 

Obr. 3.42 Celkový pohled 

 

Obr. 3.43a Drobné natrženiny 
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Obr. 3.43b Drobné natrženiny Obr. 3.43c Drobné natrženiny 

 

Vzorek 02/4/1 

Analyzovaný vzorek (obr. 3.44) opět vykazoval necelistvou korozní vrstvu.  

Při podrobnějším studiu povrchu byly zaznamenány podpovrchové natrženiny.  

Tyto necelistvosti se šířily výhradně interkrystalicky (obr. 3.45a,b,c). Korozní napadení  

bylo zaznamenáno i hlouběji v matrici vzorku, ale ne vždy bylo v daném průřezu spojeno 

s povrchem.  

 

Obr. 3.44 Celkový pohled 

 

Obr. 3.45a Korozní natrženiny 
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Obr. 3.45b Korozní natrženiny Obr. 3.45c Korozní natrženiny 

 

3.2.2.3 Shrnutí expoziční doby 240 h 

 
Tahová zkouška  

- analyzované vzorky (GN3, GN5) je opět možno hodnotit souhrnně 

- podobně jako u expozice 720 h, i tyto vzorky byly napadeny u povrchů hrubou korozní    

   vrstvou FeS, resp. FeO 

- rovněž   byly pozorovány   korozní důlky,   ze kterých v některých případech vycházely   

   drobné natrženiny 

 

Čtyř-bodový ohyb 

- oba studované vzorky (02/3, 02/4) opět vykazovaly necelistvou korozní vrstvu 

- byly  zaznamenány   drobné   podpovrchové   trhlinky,   které   se šířily    výhradně  

   interkrystalicky  

- korozní napadení bylo objeveno i hlouběji v matrici vzorku, v některých případech  

nebylo spojeno s povrchem 
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4. Závěr 

Hlavní cílem této práce bylo porovnání dvou zkušebních metod hodnotících odolnost 

materiálu vůči sulfidickému praskání pod napětím. Jako materiál k porovnání byla zvolena 

nízkolegovaná C-Mn ocel X65 dle API 5L. Zkušebními metodami byly zvoleny tahová 

zkouška ve speciálním rámečku (Constant-Strain Type of Stressing Frame) a čtyř-bodový 

ohyb (Four-Point Loaded Specimen). Zkušební vzorky byly metalograficky zpracovány  

a podrobeny důkladnému šetření jak za pomocí optické mikroskopie, tak i za použití 

elektronového řádkovacího mikroskopu vybaveného energiově disperzním analyzátorem. 

Vzorky byly zkoušeny při stejných hodnotách vnějšího zatížení a dvojí délce  

expozice, které byly 720h a 240h. Po tuto dobu byly uloženy v korozním roztoku  

o stejném složení a pH. 

V celé délce trvání expozice ani jeden ze studovaných vzorku nepraskl. 

Elektronomikroskopický rozbor odhalil ve všech případech, bez ohledu na podmínky 

zkoušení, korozní napadení ve formě hrubé nespojité vrstvy a korozních důlků. 

Vzorky namáhané čtyř-bodovým ohybem vykázaly vždy na tahové straně korozní 

napadení ve formě mikrotrhlin, které vybíhaly z povrchu vzorků a šířily se výhradně 

interkrystalicky. V případě expozice 240 h byly tyto mikrotrhliny nalezeny i hlouběji 

v základní matrici. 

Je tedy možno konstatovat, že v tomto případě byly vzorky namáhány čtyř-bodovým 

ohybem méně odolné vůči SSC, než vzorky namáhané tahem. Při době expozice 720 h  

pak bylo napadení překvapivě menší, což však může ve vybraných případech souviset  

např. s relaxací napětí ve zkušebních vzorcích. Pro formulování přesnějších závěrů by však 

bylo nutné odzkoušet větší množství vzorků při různých zatíženích a expozičních časech.  

Normy popisující metody hodnocení oceli vůči SSC jsou k výběru typu zkoušení 

benevolentní a dávají na výběr z mnohých variant. Díky tomuto si odběratel může určit typ 

zkoušek, zkušebních těles a složení roztoku sám a rozhodovat se, na základě jakých kritérií 

bude odolnost vůči SSC vyhodnocena. 
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