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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá degradačními mechanismy ocelí v prostředí sulfanu, 

konkrétně vodíkem indukovaným praskáním. Jedná se o problematiku velice závažnou, 

jelikož se týká zejména těžby, dopravy, skladování a rafinace ropy. 

Experiment byl proveden na mikrolegované oceli X 65 dle API 5L, která se používá pro 

svařovaná potrubí produktovodů. Hodnocení odolnosti vůči vodíkem indukovaným praskání 

bylo provedeno ultrazvukovou imerzní metodou a metalograficky, na základě zjištěných 

parametrů trhlin CLR, CTR a CSR. 

 

Abstrakt 

 

This bachelor’s thesis deal with the degradation mechanism of steel in environment of 

hydrogen sulfide which is called hydrogen induced cracking. It treat about very serious issue, 

as it relates to industrial sector, mining industry, transport, storage and refining of oil. 

 The experiment was carried out at X 65 micro alloyed steel API 5L, which is used for pipe 

welding of pipelines. Evaluation of resistance to hydrogen induced cracking was carried out 

by ultrasonic immersion method and metallographically, based on established parameters 

cracks CLR, CTR and CSR. 
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Úvod 

 

Většina konstrukčních ocelí je vystavena jak mechanickému namáhání, tak působení 

agresivních prostředí. Agresivních prostředí je mnoho a nelze je studovat souhrnně, jelikož 

opatření k zajištění odolnosti materiálů jsou rozdílné. 

Od 2. poloviny 19. století jsou hledány příčiny degradačního účinku vodíku na kovové 

materiály, a s tímto související návrhy opatření. Tento problém ovšem nebyl dodnes vyřešen a 

stále neexistuje jednoznačné vysvětlení, jakým mechanismem vodík degradaci materiálu 

vyvolává. 

Nejškodlivěji se projevuje vnikání vodíku do ocelí při moření v kyselinách a při elektrolýze, 

a to vodíkovou křehkostí, která značně snižuje tvárnost oceli. Přítomnost zvýšeného obsahu 

vodíku může být příčinou změny některých vlastností ocelí, jako např. změny elektrického 

odporu nebo mechanických vlastností. Nejpodstatnější však je, že vodík v ocelích vyvolává 

degradaci materiálu. Nejnebezpečnějším projevem degradace je vznik trhlin a následná úplná 

destrukce konstrukcí. Rozhodující vliv na vznik trhlin a vodíkových bublin mají shluky 

nekovových vměstků. Pro degradaci materiálu vlivem vodíku byl použit termín vodíková 

křehkost. 

Podle toho, ve které etapě se vodík do ocelí dostává, bývá vodíková křehkost členěna do 3 

etap: 

1) výroba oceli, včetně jejího tepelného zpracování 

2) technologické operace nutné ke zhotovení finálního výrobku 

3) provoz konstrukcí a zařízení, které jsou vystaveny působení prostředí 

 

Cílem práce bylo stanovení odolnosti vůči vodíkem indukovanému praskání mikrolegované 

oceli X65 dle API 5L na základě parametrů CLR, CTR a CSR a tyto parametry určit 

ultrazvukovou imerzní metodou a metalograficky. Na základě těchto hodnot byla daná ocel 

vyhodnocena jako vyhovující či nevyhovující. 
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1. Pronikání vodíku do ocelí v kapalném prostředí 

 

Pronikání vodíku do ocelí v kapalném prostředí má z praktického hlediska širší dopad než 

v plynném prostředí, ovšem označení v kapalném prostředí je nepřesné, jelikož se může 

jednat o prostředí plynná, v nichž je obsažen určitý podíl vlhkosti. Proto se obecně považuje 

pronikání vodíku do oceli v takových prostředích, kde se mohou uplatnit procesy 

elektrochemické koroze [1]. 

 Elementární procesy elektrochemické koroze lze zapsat : 

 

reakceanodickáneMM
n     −+ +→       (1) 

 

reakcekatodickáXneX
n       →+ −+       (2) 

 

M … kov 

X … určitá součást prostředí, která může být redukována 

 

V řadě kyselých vodných prostředí může být katodickou reakcí, tzv. vodíková depolarizace: 

 

222 HeH →+ −+          (3) 

 

Při podrobnějším zápisu této reakce se bere v úvahu, že vodík není přítomen jako proton H+, 

ale jako hydroxoniový iont H3O
+. V tomto případě nastane nejprve redukce vodíku a jeho 

adsorpce na povrchu oceli [1] : 

 

adsHOHeOH +→+ −+
23         (4) 

 

 

Poté dojde ke vzniku molekul vodíku buď chemickou rekombinací : 

 

2HHH adsads →+          (5) 
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nebo elektrochemickou rekombinací : 

 

223 HOHeOHHads +→++ −+        (6) 

 

Jen u malého počtu atomů vodíku dojde k absorpci a atomy tedy proniknou do materiálu. 

V případě železa se jedná o reakci : 

 

adsads FeHHFe →+          (7) 

 

Průběh jednotlivých reakcí bude záviset na celé řadě parametrů, jako třeba na vlastnostech 

prostředí (jeho pH, čistota, obsah rozpuštěné kyseliny apod.) nebo na stavu povrchu 

materiálu. Vyšší míru pronikání vodíku do ocelí mají taktéž tzv. vodíkové ¨jedy¨(např. As2O3, 

H2S, KCN, KCSN) [1]. 

 

2.Difúze vodíku v oceli 

 

Vodík v ocelích se nachází v intersticiálních polohách krystalové mřížky a jeho difúze je 

snadnější v kubické prostorově centrované mřížce železa α  než v plošně centrované mřížce 

železa γ . V kubické prostorově centrované mřížce je schopen difundovat při pokojové teplotě 

v krátkých časech (sekundách) na vzdálenost i několika milimetrů [1, 2].  

Teplotní závislost koeficientu difúze vodíku v železe α  a γ lze popsat pomocí Brassových 

rovnic : 

 









−= −

RT
DFe

7950
exp.10.5,7 4

α        (8) 

 









−= −

RT
DFe

51700
exp.10.3,4 3

γ        (9) 

 

R … universální plynová konstanta; J.mol-1.K-1 

T … absolutní teplota; K 
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Pro železo α  je omezujícím faktorem teplota 200oC, jelikož při teplotách pod 200oC se 

může vodík uchycovat v pastech, což má za následek malou hodnotu koeficientu difúze[1]. 

Závislost rozpustnosti vodíku na teplotě můžeme vyjádřit pomocí vztahů : 

 

[ ] 313,2
1453

,%log −=
T

H FeFe δα           (10) 

 

[ ] 169,2
1422

%log −=
T

H Feγ            (11) 

   

Dalším ovlivňujícím faktorem difúze vodíku je velikost zrna. Větší přenos vodíku je 

dosažen u jemnozrnné struktury [2]. 

Na obr.1 je znázorněn vznik trhliny a puchýře difúzí atomárního vodíku. 

 

 

 

Obr.1. Difúze atomárního vodíku do místa poruchy struktury [10] 

 

K určení koeficientu difúze vodíku v ocelích se používá metody permeace. 
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2.1.Elektrochemická permeace 

 

Elektrochemická permeace se používá u vzorků, jejichž tloušťka většinou nepřesahuje 1 

mm a mají formu planparalelních membrán [3].  

 

 

Obr.2. Princip permeační metody - cela Devanathan-Stachurski [3] 

 

Jeden povrch vzorku je ponořen v (kyselém) elektrolytu. Říká se mu vstupní povrch a bývá 

katodicky polarizován, což má za následek vznik vodíku. Protilehlý povrch (výstupní) je 

ponořen v jiném elektrolytu a bývá polarizován anodicky. Na vstupním povrchu dojde 

k redukci vodíkových iontů a k jejich absorpci. Sestavení aparatury pro elektrochemickou 

aparaturu je znázorněno na obr.2 [1]. 

Většina molekul vodíku unikne ve formě bublin a jen část atomů pronikne do materiálu. 

Tyto atomy difundují směrem k výstupnímu povrchu. Vodík poté opouští vzorek a pomocí 

anodické polarizace výstupního povrchu dochází k jeho oxidaci [1, 3]. 

Tato metoda je experimentálně náročná a dodnes nedošlo ke shodě, jak tento experiment 

vést správně. Metoda je mimořádně citlivá na stav povrchu vzorku, kdy se stavy povrchu 

během zkoušky různě mění, což může významně ovlivnit reprodukovatelnost výsledků [3].
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3.Vodíkové pasti 

 

Vodíkové pasti se nazývají místa s lokálně zvýšenou koncentrací vodíku, které mají velký 

vliv na vodíkovou křehkost a proto jsou předmětem rozsáhlého studia. Z termodynamického 

hlediska jde o místo, kde dojde ke snížení chemického potenciálu vodíku. Z kinetického 

hlediska je vodíková past místo, kde je nejpravděpodobnější přeskok atomů vodíku 

z intersticiální polohy do pasti než by tomu bylo naopak. Za hlavní důsledky přítomnosti 

vodíkových pastí můžeme považovat [1] : 

 

- zdánlivé zvýšení rozpustnosti vodíku ve většině materiálu 

- snížení zdánlivého koeficientu difúze vodíku do materiálu 

- změnu kinematiky pronikání vodíku do materiálu 

- zvýšení lokální koncentrace vodíku v určitých místech materiálu 

 

4.Teorie vodíkové křehkosti 

 

V poslední době bylo popsáno mnoho teorií, které se snažily vysvětlit příčinu degradace 

ocelí působením vodíku. Do dnešní doby však nevznikla univerzální teorie, která by objasnila 

všechny případy vodíkové křehkosti. Z jednotlivých teorií můžeme jmenovat [1] např.: 

 

- teorie vnitřního pnutí – předpokládá, že vodík se ve formě atomů shromažďuje 

v určitých potenciálních místech (např. rozhraní nekovových vměstků a kovové 

matrice nebo hranice zrn), kde jsou vhodné podmínky k jeho rekombinaci na vodík 

molekulární; vznik molekul poté vyvolá vysoká pnutí 

 

- teorie povrchově aktivních účinků vodíku – podle ní je vodíková křehkost vyvolána 

adsorpcí vodíku na povrchu vznikající lomové plochy, což má za následek snížení 

povrchové volné entalpie kovové soustavy; v důsledku toho dojde ke snížení 

lomového napětí 
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- dekohezní teorie – předpokládá se, že přítomnost rozpuštěného vodíku v oceli vede 

k poklesu kohezní pevnosti a vodík se přednostně koncentruje před čelem existujících 

mikrotrhlin v materiálu; zde pak může dojít k rozvoji mikrotrhlin  

 

- teorie kritické koncentrace vodíku – vodíkovou křehkost považuje za problém lokální, 

který je spojen s přítomností potencionálních míst, defektů a vodíkových pastí; pro 

různé oblasti materiálu lze definovat lokální koncentrace vodíku cH a zároveň kritické 

koncentrace vodíku cK;  ke vzniku trhlin dojde tam, kde bude překročena hodnota cK 

 

- teorie interakce vodík – plastická deformace – počítá s existencí výrazných interakcí 

mezi vodíkem a dislokacemi a bere v úvahu i transport vodíku spolu s nimi 

 

5. Faktory ovlivňující vodíkovou křehkost 

 

- chemické složení oceli 

Mezi prvky, které snižují odolnost ocelí proti degradaci patří síra, především sulfidy 

manganu a fosfor. Vyšší obsahy síry v tavenině oceli způsobují při tuhnutí vznik 

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

tak houževnatost materiálu. K hlavním předpokladům dosažení nízkého obsahu síry v 

oceli patří např. používání vlastního těžkého válcovenského šrotu nebo minimální 

množství přeteklé konvektorové strusky během odpichu. Fosfor se jako povrchově 

aktivní prvek lokalizuje na rozhraní matrice – vměstek, kde snižuje kohezní pevnost a 

působí tak ve spojení s vodíkem zvlášť škodlivě. Nízkého obsahu fosforu v oceli lze 

dosáhnout pouze v primární metalurgii. U obou prvku se negativně projevuje jejich 

vysoká schopnost segregace na hranicích zrn [1, 4, 5].  

Jako škodlivé se označují i další prvky, které vytvářejí oxidické vměstky, jako např. 

kyslík a hliník. V oblastech se zvýšeným obsahem uhlíku a manganu může nastat 

lokální zvýšení kalitelnosti, což se projeví nárůstem tvrdosti a strukturními změnami 

v daném místě [1, 4, 5].  

 

 

 



 14 

Kladně působí na odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti chrom, molybden a vanad, 

tedy karbidotvorné prvky. Tento vliv je spojován s jejich schopností vytvářet ve 

struktuře jemné disperzní karbidy, které působí jako příznivé vodíkové pasti. Ty jsou 

schopny na sebe vázat velký podíl vodíku. Tento účinek se však projeví jen při 

správně provedeném tepelném zpracování [1]. 

 

- pevnostní úroveň oceli 

Odolnost vůči vodíkové křehkosti klesá s rostoucí pevnostní úrovní. Zejména 

vysokopecní oceli s mezí pevnosti vyšší než 1000 MPa. U těchto ocelí se mění 

mikromechanismus porušení na lomových plochách. Během tahové zkoušky dochází 

ke křehkému lomu [1, 6]. 

Na druhé straně odolnější proti vodíkové křehkosti jsou oceli s mezí pevnosti menší 

než 700 MPa. U těchto ocelí však dochází k poklesu plastických vlastností [1, 6]. 

Předpisy a normy předepisují určité napětí, které musí daná ocel vydržet bez 

porušení po určitou smluvní dobu v předepsaném zkušebním prostředí (obvykle 0,9 

Rp0,2). Nejvyšší napětí, při kterém po expozici v agresivním prostředí nedochází k 

lomu po určité smluvní době se nazývá prahové napětí [6]. 

 

 

Obr.3. Závislost prahových hodnot napětí na mezi kluzu zjištěná u 

svařitelných konstrukčních ocelích (čtverec) a kalených ocelí pro olejářské trubky 

(kruh) [6] 
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Schematicky je růst trhliny s nedifundovaným vodíkem ukázán na obr.4 . K růstu 

trhliny dochází, pokud okamžitá hodnota součinitele intenzity napětí KI překročí 

prahovou hodnotu součinitele intenzity napětí KISH. Hodnota KISH  je závislá na 

teplotě, a lze ji vyjádřit vztahem dle rovnice (12) [7] : 

 

A

R

c

c

VA

TR
K

pkrit
ISH

.2
ln.

.

. 2,0

0
−







=

∗
      (12) 

 

R … universální plynová konstanta; J.mol-1.K-1 

T … absolutní teplota; K 

A … konstanta 

∗V … parciální molekulární objem vodíku v procesní zóně 

c0 … obsah difúzního vodíku v mřížce 

ckrit … kritický obsah vodíku v procesní zóně 

 

Obr.4. Růst trhliny s nedifundovaným vodíkem [7] 
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- základní strukturní složky 

Jako nejméně odolná bývá označována struktura martenzitická nepopuštěná a 

bainitická nepopuštěná. Dále odolnější feriticko-perlitická a bainitická popuštěná až 

po nejodolnější martenzitickou popuštěnou. 

Nepopuštěné zákalné struktury jsou méně odolné proto, že mohou jako pasti 

obsahovat lokálně vysoké množství vodíku. Tyto oblasti se vyznačují vysokou 

pevností, kde je i vysoká úroveň vnitřních pnutí. 

Oproti ní popuštěné zákalné struktury jsou odolnější díky vyšší teplotě popouštění, 

kdy dochází k poklesu vnitřních pnutí v materiálu a klesá i jeho tvrdost. Navíc dochází 

k precipitaci karbidických fází, které se mohou projevit jako příznivé pasti pro vodík. 

Obecně je důležité, aby strukturní složky byly rozloženy rovnoměrně bez výrazných 

nahromadění bez výskytu segregačních pásů a bez výskytu výrazné řádkovitosti ve 

feriticko-perlitické struktuře [1, 4, 5]. 

 

- nekovové vměstky 

Nekovové vměstky představují poměrně častá místa iniciace defektů za přítomnosti 

vodíku. Hlavním kritériem pro posouzení možných účinků vodíku je hodnota 

interakční energie vodík – nekovový vměstek, protože nekovové vměstky lze zařadit 

mezi vodíkové pasti. 

Za nejškodnější z hlediska tvaru jsou považovány vměstky, které jsou někdy 

aproximovány trojosými elipsoidy. V důsledku působení pnutí nebo při vnějším 

zatěžování může dojít k rovnoměrnému přerozdělení vodíku v rozhraní vměstek – 

matrice a ke zvýšení jeho koncentrace na čelech vměstků, což vede k předčasnému 

rozvoji defektů. 

Bylo také zjištěno, že obecně neplatí pravidlo čím více vměstků, tím nižší odolnost. 

Pokud je vměstků málo, jsou částice spíše hrubé a tudíž bude koncentrace vodíku 

v blízkosti částic vysoká a překročí tzv. kritickou koncentraci vodíku. Naopak pokud 

bude vměstků hodně, bude koncentrace vodíku v blízkosti částic nižší a k rozvoji 

defektů nedojde. 

Dále je pro zajištění odolnosti důležité, aby byly vměstky rozloženy rovnoměrně bez 

lokálních nahromadění. V opačném případě se může odolnost drasticky snížit. 

 

 



 17 

Za nejškodlivější vměstky jsou považovány sulfidy manganu, které mají sklon tvořit 

lokální nahromadění a mají nevhodný protáhlý tvar. Vyskytují se nejčastěji 

v oblastech segregací. Naopak nejméně škodlivé jsou oxidy silikátového typu [1]. 

 

- částice sekundárních fází 

Za sekundární fáze v nelegovaných ocelích bývají považovány především částice 

cementitu. Základní charakteristiky rozhodující o odolnosti jsou podobné jako u 

nekovových vměstků. Důležitým parametrem je zde míra koherence rozhraní částice –  

matrice. Nekoherentní rozhraní obecně představují slabá místa. Další skupinou jsou  

částice karbidů, které také představují významné pasti pro vodík. Díky své 

neporovnatelně menší velikosti ve srovnání s nekovovými vměstky jsou považovány 

za pasti s kladným účinkem. Z toho důvodu, že mohou poutat velké množství vodíku 

bez překročení jeho kritické koncentrace [1]. 

 

- hranice zrn 

Za méně odolné jsou považovány hranice zrn, které jsou znečištěny přítomností 

segregujících atomů (fosfor, síra, cín, arsen, antimon) [1]. 

 

Pokud bychom shrnuli všechny faktory ovlivňující vodíkovou křehkost, mohli bychom za 

základní opatření proti vodíkové křehkosti považovat [1] : 

 

a) snížení obsahu síry; nejlépe až na hodnotu 0,001 hm. % 

b) snížení obsahu fosforu pod hodnotu 0,01 hm. % 

c) zajištění velmi malého podílu nekovových vměstků sulfidů a oxidů, zejména hlinitanů 

d) modifikace tvaru sulfidických vměstků nejčastěji přísadou vápníku 

e) omezení výskytu významných segregací 

f) snížení obsahu kyslíku pod hodnotu 0,002 hm. % 
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6.Vodíková křehkost ocelí v prostředí obsahujících sulfan 

 

Této problematice je věnována velká pozornost, jelikož se jedná o problém jednoho 

mimořádně významného průmyslového odvětví a to průmyslu těžby, dopravy, skladování a 

rafinace ropy. Surová ropa nebo zemní plyn bývají často znečištěny podílem sulfanu, který 

může vyvolat vodíkovou křehkost. 

Tato disciplína je od 70. let 20. století považována za samostatnou, protože vodíková 

křehkost ocelí v prostředí obsahující sulfan může zapříčinit lomy části vrtných souprav, 

konstrukcí, ropovodů, plynovodů, což jsou problémy stále aktuálnější [1]. 

Atomární vodík vzniká v prostředích sulfanu z důvodu disociace sulfanu za přítomnosti 

vody : 

   OHSHOHHSHOHSH 2
2

222 2 ++→++→+ −+−+           (13) 

 

, za doprovodné anodické reakce : 

 

              (14) 

 

a katodické reakce : 

 

FeSHSFeHe ads +→+++ −++− 222 22       (15) 

 

, celá reakce pak může být zjednodušeně zapsána : 

 

adsHFeSSHFe 22 +→+         (16) 

 

Sulfid železa brzdí reakci rekombinace vodíku, tj. vznik vodíkových molekul a tím je 

množství vodíku pronikajícího do oceli vyšší [1]. 

Za základní druhy vodíkové křehkosti v oblasti sulfanu se považují : 

a) vodíkem indukované praskání 

b) sulfidické praskání pod napětím 

c) napěťově orientované vodíkem indukované praskání 

 

 

−+ +→ eFeFe 22
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6.1.Vodíkem indukované praskání 

(Hydrogen Induced cracking – HIC) 

 

Obr.5. Vodíkem indukované praskání 

 

Kvůli charakteru trhlin, které tvoří stupně se také označuje jako stupňovité praskání. Toto 

praskání se projevuje především u trubek a plechů z uhlík-manganových ocelí o nižší 

pevnostní úrovni. Vznik trhlin u vodíkem indukovaném praskání vysvětluje teorie vnitřního 

pnutí. Elektrochemickou reakcí se vodík dostává do oceli a rekombinuje se v příznivých 

místech kovové matrice. Tím zde vyvolává lokálně vysoká pnutí, které vedou ke vzniku 

trhliny, jejíž příklad je na obr. 6. Trhliny vznikají blízko povrchu tělesa a v těchto místech 

mohou vznikat puchýřky. Ukázka takto vzniklých puchýřků je na obr. 7. Jako příznivé místa 

pro rekombinaci vodíku jsou považována zejména rozhranní nekovových vměstků a kovové 

matrice a také segregační pásy v ocelích. Působení sulfanu závisí i na množství nečistot 

v ropě, především přítomnosti CO2 [1,8]. 

Pro hodnocení odolnosti ocelí vůči vodíkem indukovanému praskání se používá norma 

NACE TM 0284 – 2011 : Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for 

Resistance to Hydrogen Induced Cracking. 

Pro toto hodnocení se v České republice používá norma ČSN EN 10229 – 1998 : 

Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaným vodíkem (HIC). 
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Obr.6. Vodíkem indukovaná trhlina (leptáno nitalem; x100) [9] 

 

 

 

Obr.7. Puchýře vzniklé následkem navoskování na povrchu tlakového zařízení z oceli [10] 
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6.2. Sulfidické praskání pod napětím 

(Sulfide Stress Cracking – SSC) 

 

 

Obr.8. Sulfidické praskání pod napětím 

 

Toto praskání se nejčastěji vyskytuje u ocelí, které jsou namáhány tahovým napětím 

v prostředí H2S. Nejdůležitějšími faktory ovlivňující toto porušení jsou pH prostředí a 

parciální tlak sulfanu. Za poškození materiálu sulfidickým praskání může především atomární 

vodík, který vyvolává křehkost oceli v souladu s obecně uznávanými mechanismy. Působení 

takových napětí pak k vytvoření a růstu trhlin. Obecně se předpokládá že, čím větší je pevnost 

materiálu, tím je materiál náchylnější k sulfidickému praskání[1,14]. 

Pro hodnocení odolnosti vůči sulfidickému praskání pod napětím je použita norma NACE 

Standard TM 0177 – 2005 : Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide 

Stress Cracking and Stress Corrosion Cracking in H2S Environments [1]. 
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Obr.9 Sulfidické praskání pod napětím [8] 

 

6.3. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání 

(Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking – SOHIC) 

 

Obr.10. Napěťové orientované vodíkem indukované praskání 

 

Toto praskání se vyskytuje hlavně v oblastech svarových spojů. V těchto oblastech vznikají 

trhliny rovnoběžné s povrchem, které jsou v řadě nad sebou. Poškození souvisí hlavně 

s existencí změkčených zón v tepelně ovlivněných oblastech, které byly vyžíhány při 

teplotách mezi AC1 a AC3. Za vyšší úrovně vnitřních pnutí jsou tyto oblasti namáhány až nad 

mezí kluzu, což může mít za následek vznik trhlin. Toto praskání se může projevit i u 

kvalitních ocelí [1]. 
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7. Hodnocení odolnosti ocelí podle normy NACE TM 0284 – 2011 

(ČSN EN 10229 – 1998) 

 

  Zkouška prováděná dle normy NACE TM 0284 je požadována nejčastěji pro hodnocení 

plechů vyráběných pro nádrže na skladování ropy a pro tlakové nádrže v ropných rafineriích. 

Zkušební metodou uvedenou v této normě není prokázat provozní chování oceli. Jde o 

zrychlenou korozní zkoušku, pomocí níž je možné reprodukovatelným postupem zhodnotit 

odolnost oceli proti tvorbě trhlin indukovaným vodíkem. Tímto postupem je myšleno 

metalografické hodnocení výskytu trhlin na výbrusech z rozměrnějších vzorků [8]. 

Norma ČSN EN 10229 byla vydána v červenci 2000 a znamenala přijetí normy EN 10229 

vydané v roce 1998 do systému českých norem. Tato norma stanovuje postup pro hodnocení 

odolnosti ocelových výrobků vůči vodíkem indukovanému praskání. Norma neplatí pro 

stanovení odolnosti ocelí vůči jiným druhům koroze, jako je např. koroze pod napětím atd. 

[11]. 

 

7.1. Zkušební roztoky 

 

Norma rozlišuje dva typy zkušebních roztoků. Korozním prostředím této zkoušky je roztok 

nasycený H2S [12], a to buď : 

a) Zkušební roztok A – okyselený roztok chloridu sodného je připraven rozpuštěním 50 

g chloridu sodného (NaCl) a 5 g ledové kyseliny octové (CH3COOH) v 945 ml 

vody; počáteční hodnota pH musí být 2,7 ±  0,1 a konečná hodnota pH nesmí 

překročit hodnotu 4,0. 

b) Zkušební roztok B – tvořen sulfanem a syntetickou mořskou vodou; k přípravě 10,0 l 

syntetické mořské vody se rozpustí v 8 l až 9 l vody 245.34 g chloridu sodného 

(NaCl) a 40,94 g bezvodého síranu sodného (Na2SO4); za intenzivního míchání se 

pomalu přidává 200 ml roztoku B1 (MgCl2 . 6 H20 + CaCl2 + SrCl2 . 6 H20 

rozpuštěné ve vodě) a 100 ml roztoku B2 (KCl + NaHCO3 + KBr + H3BO3 + NaF 

rozpuštěné ve vodě); počáteční hodnota pH se musela korigovat 0,1 M roztokem 

hydroxidu sodného (NaOH) na hodnotu 8,2 ±  0,1 a konečná hodnota pH se musí 

pohybovat v rozmezí 4,8 – 5,4. 
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Minimální čistota plynů je 99,5 % objemových. Všechny chemikálie musí odpovídat čistotě 

¨pro analýzu¨. Voda musí být destilovaná nebo neionizovaná[2, 3]. 

Teplota obou zkušebních roztoků se pohybuje v rozmezí 25 ±  3oC [2, 3]. 

 

7.2. Zkušební tělesa a jejich uložení 

 

Vzorky musí být odebrány vhodným způsobem a poté řádně označeny na jedné nebo obou 

čelních plochách zkušebního tělesa [12]. 

Pokud není stanoveno jinak, připraví se zkušební tělesa s těmito rozměry : 

délka  mmmmL 2100 ±=  

šířka  mmmmb 5,020 ±=  

výška a = celková výška výrobku mínus maximálně 1 mm z každé strany u výrobku 

se jmenovitou tloušťkou 6mm až 30 mm 

 

Zkušební tělesa se uloží ve zkušební nádobě tak, aby povrch paralelní k původnímu povrchu 

výrobku byly uspořádány kolmo. Pokud se použijí zkušební podložky, podložky z PTFE 

(polytetrafluorethylen) nebo podložky z jiného podobného materiálu, jak je uvedeno na 

obr.11, dodržuje se obvykle mezi zkušebními tělesy a od stěn zkušební nádoby minimální 

vzdálenost 5 mm [12]. 

 

Obr.11 Uspořádání zkušebních těles ve zkušebním vzorku (1 – plocha kolmá k původnímu 

povrchu výrobku, 2 – plocha rovnoběžná k původnímu povrchu výrobku, 3 – sklo, 

PTFE(polytetrafluorethylen)  nebo jiné nekovové podložky) [12] 
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Standardní doba trvání zkoušky je 96 hodin, ale může být dle požadavků zákazníka 

modifikována. Zkouška začíná po nasycení vodného roztoku H2S. Na konci zkoušky se musí 

změřit a zaregistrovat hodnota pH (hodnoty uvedeny v kapitole 7.1.) a koncentrace H2S 

zkušebního roztoku ( ≥  2300 ppm) u obou vzorků [12, 13]. 

Po ukončení zkoušky se musí zkušební tělesa očistit v tekoucí vodě kartáčem a osušit 

v proudu vzduchu. 

Po expozici ve zkušebním roztoku se z jednoho vzorku připraví 3 metalografické výbrusy 

orientované kolmo na délku 100 mm [12, 13]. 

Každý výbrus se následně metalograficky brousí a leští diamantovou pastou minimálně       

1 µ m. V případě potřeby se jednotlivé řezy mohou lehce naleptat, aby bylo možné jednotlivé 

trhliny odlišit od vměstků nebo škrábanců. Poté se výbrus očistí a vysuší [12, 13, 14]. 

 

 

Obr.12 Způsob odběru vzorku pro zkoušku odolnosti ocelí vůči HIC podle NACE TM 

0284 (1 – zkoušené plochy, 2 – podélný nebo hlavní směr tváření) [12] 
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7.3. Metalografické hodnocení zkušebních těles 

 

Jednotlivé výbrusy se hodnotí opticky maximálně se stonásobným zvětšením a měříme 

délku (a) a tloušťku (b) trhlin tak, jak je uvedeno na obr. 13. Všechny trhliny spojené 

s povrchovými bublinami a trhliny, které nejsou vzdáleny na žádném místě od horní nebo 

spodní strany výbrusu více než 1,0 mm, se neuvažují [14]. 

 

 

Obr.13 Způsob měření rozměrů trhlin při zkoušce odolnosti HIC podle NACE TM 0284 

[14] 

 

Z naměřených hodnot se pak mohou stanovit parametry podle rovnic (17), (18) a (19). Tyto 

parametry se zjistí pro každý výbrus jako průměry tří hodnot výchozího vzorku. Pro jedno 

hodnocení máme tedy devět metalografických výbrusů [1, 14]. 

Podíl délky trhlin (Crack Length Ratio)  %100.
w

a
CLR

∑
=   (17) 

Podíl tloušťky trhliny (Crack Thickness Ratio)     %100.
T

b
CTR

∑
=   (18) 

Podíl citlivosti trhlin (Crack Sensitivity Ratio) %100.
).(

).(

Tw

ba
CSR

∑
=  (19) 
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kde : a – délka trhliny; mm 

 b – tloušťka trhliny; mm 

 W – šířka řezu; mm 

 T – tloušťka testovacího vzorku; mm 

 

Předpis NACE TM 0284-11 nevymezuje kritéria, podle kterých by se mělo hodnotit 

materiál jako vyhovující či nevyhovující. Toto je předmětem dohody mezi dodavatelem a 

odběratelem. Využijeme-li pro hodnocení HIC např. parametr CLR, pak při použití 

zkušebního roztoku B je vyhovující jen ten materiál, který má hodnotu CLR = 0. Při použití 

zkušebního roztoku A se připouští hodnota CLR ≤  15 %. Někteří odběratelé však požadují i 

nižší hodnoty [1, 14]. 

Z praktického hlediska je třeba upozornit na skutečnost, že jakkoli se zdá tento způsob 

hodnocení jako velice jednoduchý, získat správné výsledky je často velký problém. V řadě 

případů vyvolá expozice ve zkušebním roztoku vznik velice tenkých, vlasových trhlin, které 

jsou však z hlediska integrity zařízení stejně nebezpečné jako trhliny široce rozevřené. Přitom 

tenké trhliny nejsou na metalografických výbrusech patrny ve vyleštěném stavu, ani po 

běžném naleptání. Vzorky je tedy třeba opakovaně leptat a leštit a závěrečné leptání před 

hodnocením musí být jen velmi slabé, aby trhliny nesplynuly s okolní převážně perlitickou 

strukturou. Příklad vlasové trhliny pozorované v případě vodíkem indukovaného praskání je 

uvedena na obr. 14 [1, 12, 13, 14]. 

 

7.4. Ultrazvuková metoda 

 

Některými zákazníky je v současné době požadován kromě výše uvedených parametrů 

trhlin (CLR, CTR a CSR) také parametr CAR (Crack Area Ratio – poměrná plocha trhliny). 

Tento parametr se nedá stanovit metalograficky, ale je možné jej získat pomocí ultrazvukové 

zkoušky. Samozřejmostí je i rychlé stanovení parametrů CLR, CTR a CSR. Pro tyto účely 

společnost GE Inspection Technologies vyvinula modulární zkušební systém Krautkrämer 

(obr.15 a 16). Tento systém se vyznačuje především rychlou kontrolou HIC zkoušením hned 

několika zkušebních vzorků najednou, ovšem samotným vyhodnocením pro každý vzorek. 

Rozměry vzorku jsou shodné s metalografickou metodou. Každý vzorek lze vyhodnotit max. 

v 8 řezech. 
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Kontrola je prováděna v imersní vaně pomocí 4-osého scanneru. Ultrazvuková sonda je 

pevně upevněna na konci ramena manipulátoru. Sonda provádí vlastní zkoušku (scan) vzorku 

dle předem definovaného postupu. 

Tato metoda není v současné době standardizována a většinou je využívána jako doplňující 

test [15, 16]. 

 

 

 

Obr.14, 15 Zkušební zařízení Krautkrämer [15, 16] 

 

8. Experimentální část 

 

8.1. Charakteristika experimentálního materiálu 

 

Experiment byl proveden na termochemicky válcovaném plechu X65 dle API 5L. Jedná se 

o materiál používaný především pro výrobu svařovaných potrubí produktovodů pracujících 

v kyselých prostředích s obsahem sulfanu. Z tohoto prostředí pak může pronikat do struktury 

oceli vodík a způsobit praskání [4,14]. 

Chemické složení a mechanické vlastnosti studované oceli jsou uvedeny v tabulkách I. a II. 
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Tabulka I. Chemické složení oceli X65 (hm. %) 

C Mn Si P S Cu Ni Cr  Mo C 
0,05 1,24 0,32 0,009 0,001 0,14 0,27 0,14 0,002 0,05 

 

Nb  V Ti  N Al Ca Cekv. 

0,036 0,05 0,02 0,005 0,03 0,001 0,322 

                

Tabulka II. Základní mechanické vlastnosti oceli X65 (podélný směr) 

ReH [MPa] Rm [MPa]  Re /Rm A5 [%] 

513 540 0,95 28 

 

Mikrostrukturní analýza oceli X65 byla provedena pomocí světelného mikroskopu Zeiss 

Neophot 32 a je zdokumentována na obr. 16, 17. Mikrostruktura byla tvořena feritem 

s minoritním podílem perlitu. Velikost feritických zrn byla značně nerovnoměrná. 

 

 

Obr. 16 Mikrostruktura studované oceli X65  
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Obr. 17 – Mikrostruktura studované oceli X65 

 

Rozměry použitých zkušebních těles byly 100 mm x 20 mm x 15 mm (d x š x t). Expozice 

zkušebních těles byly zcela v souladu s NACE TM 0284-11. Byl použit zkušební roztok A 

(kap. 7.1.) a doba expozice 96 hodin. Hodnocení odolnosti vůči HIC bylo následně provedeno 

ultrazvukovou metodou a metalograficky. 
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8.2. Výsledky odolnosti oceli X65 vůči HIC získané ultrazvukovou metodou 

 

Na obr. 18 je dokumentován příklad zkušebního protokolu, včetně výsledků parametrů 

trhlin, pro zkušební vzorek č. 1. V Tabulce III jsou potom uvedeny výsledné hodnoty 

parametrů CLR, CTR a CSR oceli X65. 

 

Obr. 18 Naměřené hodnoty parametrů CLR, CTR, CSR a CAR na vzorku č.1 pomocí 

ultrazvukové metody na zařízení Krautkrämer (kap. 7.4.) 

 

Tabulka III. Výsledné hodnoty parametrů získané ultrazvukovou zkouškou 

Vzorek CLR (%) CTR (%) CSR (%) 

1 12,44 0,43 0,16 

2 8,96 0,19 0,05 

3 20,90 0,88 0,28 

Průměrná 
hodnota 14,12 0,50 0,16 
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8.3. Výsledky odolnosti oceli X65 vůči HIC získané metalograficky 

 

Získané výsledky jsou zpracovány v Tabulce IV. 

 

Tabulka IV. Výsledné hodnoty parametrů získané metalograficky 

Vzorek CLR (%) CTR (%) CSR (%) 

1 14,4 0,15 0,02 

2 11,20 0,25 0,03 

3 24,55 0,75 0,18 

Průměrná 
hodnota 16,72 0,38 0,07 

 

Na obr. 19 – 22 jsou dokumentovány příklady nalezených trhlin, které probíhaly jak po 

hranicích zrn, tak přes zrna feritu i perlitu. 

 

 

Obr. 19 Trhlina nalezená ve vzorku č.1 před naleptáním 
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Obr. 20 Trhlina nalezená ve vzorku č.1 po naleptání 

 

 

 

Obr. 21 Detail trhliny procházející jak po hranicích zrn, tak přes zrno 
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Obr. 22 Detail trhliny procházející jak po hranicích zrn, tak přes zrno 

  

8.4. Shrnutí dosažených výsledků 

 

Výsledky obou zkoušek a jejich srovnání je uvedeno v tabulce V. 

 

Tabulka V. Naměřené hodnoty 

 

Vzorek Ultrazvuk Metalografie 

CLR = 12,44 % CLR = 14,40 % 

CTR = 0,43 % CTR = 0,15 % 1 

CSR = 0,16 % CSR = 0,02 % 

CLR = 8,96 % CLR = 11,20 % 

CTR = 0,19 % CTR = 0,25 % 2 

CSR = 0,05 % CSR = 0,03 % 

CLR = 20,90 % CLR = 24,55 % 

CTR = 0,88 % CTR = 0,75 % 3 

CSR = 0,28 % CSR = 0,18 % 

CLR = 14,12 % CLR = 16,72 % 

CTR = 0,50 % CTR = 0,38 % 
Průměrná 
hodnota 

CSR = 0,16 % CSR = 0,07 % 

 

Obvyklé hodnoty výše uvedených parametrů pro akceptaci výrobku jsou: CLR max. 15 %, 

CTR max. 5 % a CSR max. 2 %. Daná ocel je tedy považována za vyhovující. 
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce se zabývala degradačními mechanismy ocelí v prostředích 

obsahujících sulfan, zejména vodíkem indukovaným praskáním. Kvůli charakteru trhlin, které 

tvoří stupně se také označuje jako stupňovité praskání. Toto praskání se projevuje především 

u trubek a plechů z uhlík-manganových ocelí o nižší pevnostní úrovni. Elektrochemickou 

reakcí se vodík dostává do oceli a rekombinuje se v příznivých místech kovové matrice. Tím 

zde vyvolává lokálně vysoká pnutí, které vedou ke vzniku trhliny. Trhliny vznikají blízko 

povrchu tělesa. Působení sulfanu závisí i na množství nečistot v ropě, především přítomnosti 

CO2 . 

 

Vyhodnocení HIC bylo provedeno pro mikrolegovanou ocel X65 dle API 5L na základě 

vypočtených parametrů CLR, CTR a CSR. Tyto parametry byly stanoveny ultrazvukovou 

imerzní metodou a následně metalograficky. Všechny kroky metalografického vyhodnocení 

HIC byly provedeny v souladu s předpisem normy NACE TM 0284-11. Ta však nevymezuje 

kritéria, podle kterých by se mělo hodnotit materiál jako vyhovující či nevyhovující. Za 

vyhovující se obvykle považuje ocel s hodnotou CLR max. 15 %, CTR max. 5 % a CSR max. 

2 %  (pokud není ze strany odběratelů požadována nižší hodnota).  

 

Na základě výsledků parametrů CLR, CTR a CSR můžeme konstatovat, že daná ocel se 

pohybuje na hranici přípustnosti při posuzování odolnosti vůči HIC.  
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