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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení odolnosti dvoufázové oceli v kyselém 

prostředí s obsahem sulfanu vůči sulfidickému praskání pod napětím (Sulfide Stress 

Cracking – SSC) a cílem je posoudit, jak mikrostrukturní změny u duplexních ocelí mohou 

ovlivnit jejich odolnost vůči SSC. 

Na problematiku vodíkového zkřehnutí ocelí je kladen velký důraz, poněvadž se to týká 

především petrochemického průmyslu, kde je hlavním zdrojem vodíku přítomnost sulfanu 

v ropě a zemním plynu. 

Ke studiu byla použita laboratorní tavba duplexní oceli 22Cr05Ni. Bylo provedeno 

elektronomikroskopické hodnocení na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-

6490LV, kde se hodnotil  charakter trhlin v dodaném stavu a ve stavu po laboratorním žíhání. 
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Duplexní ocel, mikrostruktura, mechanické vlastnosti, sulfidické praskání pod napětím – SSC. 

 

Abstract 
The subject of this thesis is to evaluate the resistence of two – phase steel in sour 

environments containing hydrogen sulfide to Sulfide Stress Cracking – SSC and the aim is to 

assess how microstructural changes in duplex steels can be affect their resistance to SSC. 

On the issue of hydrogen embrittlement of steels is given great emphasis, because it concerns 

mainly petrochemical industry, where the main source of hydrogen sulfide in the presence of 

oil and natural gas. 

The laboratory study used duplex steel smelting 22Cr05Ni. An evalution of the scanning 

elektron microscope JEOL JSM – 6490LV, where it assessed the nature of the cracks in the 

as-delivered state and in state after laboratory annealing. 
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1. Úvod 
 

Vodík je nejmenší a ze všech prvků a může řadě materiálů vyvolat jejich degradaci a 

to i v takovém případě, že jeho množství je téměř nepatrné. Tento druh degradace se označuje 

jako vodíková křehkost ocelí. Vodíkové zkřehnutí způsobují atomy vodíku, které difundují do 

povrchu kovů či slitin. Jestliže obsah vodíku překročí hranici rozpustnosti v dané slitině, pak 

dochází k jeho nahromadění v určitých místech a může dojít až ke vzniku trhlin. 

Většina konstrukčních ocelí při svém působení v provozu je vystavována působení 

agresivních prostředí. Je nutné, aby pro zajištění spolehlivosti a hlavně bezpečnosti byly 

použité konstrukční materiály navrženy a vyrobeny tak, aby po celou dobu provozu odolávaly 

účinkům agresivních prostředí. Patrně nejvíce postiženým průmyslovým odvětvím tímto 

problémem je petrochemický průmysl. V tomto případě je zdrojem vodíku přítomnost sulfanu 

v ropě a zemním plynu. Mezi základní druhy vodíkové křehkosti v prostředí sulfanu řadíme 

sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking – SSC), kterému je v této bakalářské 

práci věnována největší pozornost, vodíkem indukované praskání (Hydrogen Induced 

Cracking – HIC) a napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Stress Oriented 

Hydrogen Induced Cracking – SOHIC). 

Odolnost ocelí vůči degradačnímu působení vodíku souvisí s některými 

metalurgickými parametry. Mezi ně zařazujeme chemické složení ocelí, jejich pevnostní 

úroveň a nejvíce diskutovaným parametrem, který rozhoduje o míře degradace materiálu 

vlivem vodíku, je mikrostruktura. 
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2. Základní charakteristiky vodíku v ocelích 
 

Mezi základní charakteristiky vodíku v ocelích můžeme zařadit způsob pronikání 

vodíku do ocelí, difúzi vodíku v oceli a vodíkové pasti. 

 

2.1. Pronikání vodíku do ocelí 

 

Zkřehnutí ocelí v důsledku pronikání vodíku je v dnešní době velmi diskutované téma, 

jelikož není vůbec snadné vodík v oceli změřit, natož rozpoznat [1]. 

Rozlišujeme dva případy pronikání vodíku do oceli. Prvním případem je pronikání 

vodíku do oceli v plynném prostředí a druhým pronikání vodíku do oceli v kapalném 

prostředí. Jedná se o taková prostředí, ve kterém se mohou uplatnit elektrochemické reakce 

[2]. 

 

2.1.1. Pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí 

 

Když vodík proniká do oceli z plynného prostředí, tak základním předpokladem je 

disociace molekul vodíku na povrchu materiálu. Vodík může proniknout do materiálu pouze 

v atomárním stavu. 

Reakce lze schématicky vyjádřit následovně: 

 

adsHH 22 →                (1) 

a 

adsFeHHFe 22 2 →+ ,            (2) 

 

Hads ........atom vodíku adsorbovaný na povrchu oceli  

FeHads ....vodík, který do oceli pronikl. 

 

Souhrnnou reakci, ze které není zřejmý nutný mezistupeň adsorpce lze popsat takto: 

 

adsFeHHFe 22 2 →+              (3) 
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U oceli je tato rovnice endotermická, což znamená, že rozpustnost vodíku se zvyšující 

se teplotou roste. 

Vodík je v oceli přítomen ve formě protonů v intersticiálních polohách krystalové 

mřížky. Zde dochází k silné elektrické interakci protonů a mraku vodivostních elektronů 

kovu. Nacházejí-li se v oceli dutiny o dostatečném objemu, nelze vyloučit přítomnost vodíku 

ve formě atomů a molekul. 

Při pronikání vodíku do oceli uvažujeme platnost Sievertsova zákona a aktivitu 

rozpuštěného vodíku v oceli lze vyjádřit takto: 

 

( )2

1

2HH pKa ⋅=
,              (4) 

 

2Hp
.......parciální tlak vodíku v okolním prostředí, (Pa) 

K ........... rovnovážná konstanta, (hm. %⋅Pa-1/2) 

 

Rozpustnost vodíku v oceli lze vyjádřit následovně: 

 

( ) 






 ∆
−⋅⋅=

RT

H
pSS HH exp2

1

0 2
,            (5) 

 

S0...........konstanta, (hm. %⋅Pa-1/2) 

2Hp .......parciální tlak vodíku v okolním prostředí, (Pa) 

∆H ......... rozpouštěcí entalpie vodíku, , (J⋅mol-1) 

R............univerzální plynová konstanta, (J⋅mol-1
⋅K-1) 

T............absolutní teplota, (K) 

 

Pronikání vodíku do oceli v plynném prostřední je ovlivněno přítomností nečistot, 

stavem povrchu oceli a složením plynného prostředí. Na obr. 1 je uveden příklad teplotní 

závislosti rozpustnosti vodíku v železe [2]. 
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Obr. 1. Teplotní závislost vodíku v železe (převzato z [2]) 

 

2.1.2. Pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí 

 

Z praktického hlediska je pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí častější 

mechanismus než pronikání vodíku do oceli v plynném prostředí. Pojem kapalné prostředí 

není zcela přesný, jelikož se může jednat i o plynná prostředí s určitým podílem vlhkosti. 

Uplatňují se zde procesy elektrochemické koroze. 

Elementární procesy elektrochemické koroze můžeme zapsat takto: 

 

−+ +→ neMM
n

             (6) 

a 

XneX
n →+ −+

,             (7) 

 

M...........kov 

X ...........určitá součást prostředí, která může být redukována 

 

Anodickou reakci představuje rovnice (6), katodickou reakci pak rovnice (7). 

V některých kyselých vodných prostředích se může uplatňovat dílčí katodická reakce, tzv. 

vodíková depolarizace, kterou můžeme vyjádřit následovně: 
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222 HeH →+ −+              (8) 

 

Tato reakce vede k pronikání vodíku do oceli. Často ale musíme brát v úvahu, že 

vodík se ve vodných roztocích nevyskytuje jako proton H+, ale jako hydroxoniový iont H3O
+. 

Z tohoto důvodu je průběh reakce (8) složitější. 

První etapa je redukce vodíku a jeho následná adsorpce na povrchu oceli. Reakci lze 

popsat takto: 

 

adsHOHeOH +→+ −+

23              (9) 

 

Další fáze reakce se mohou projevovat současně. Jedná se o chemickou, resp. 

elektrochemickou rekombinaci vodíku. Tímto způsobem vzniknou molekuly, které nemohou 

do materiálu pronikat. Reakce lze popsat následovně: 

 

2HHH adsads →+             (10) 

nebo 

223 HOHeOHH ads +→++ −          (11) 

 

Rovnice (10) znázorňuje chemickou rekombinaci, zatímco rovnice (11) 

elektrochemickou rekombinaci. 

Jen malý podíl atomů vodíku, které jsou adsorbovány na povrchu, pronikne dovnitř 

materiálu. U ocelí můžeme tento děj vyjádřit následující rovnicí: 

 

adsads FeHHFe →+            (12) 

 

Při pronikání vodíku do oceli v kapalném prostředí bude průběh reakcí záviset na 

mnoha faktorech. Mezi tyto faktory můžeme zařadit pH elektrolytu, obsah rozpuštěného 

kyslíku, čistoty, atd. 

Nečistoty v prostředí hrají velmi důležitou roli. Existuje mnoho anorganických látek, 

které zpomalují reakce rekombinace vodíku a zvyšují přepětí vodíku. Důsledkem je potom 

vyšší míra pronikání vodíku do oceli. Mezi tyto látky řadíme např. H2S, KSCN, As2O3, KCN, 

aj. [1], [2]. 
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2.2. Difúze vodíku v oceli 

 

Difúze obecně je přenos hmoty z míst o vyšší koncentraci do míst o koncentraci nižší. 

Na difúzi vodíku v ocelích lze aplikovat Fickovy zákony, jelikož odpovídá klasickým 

zákonitostem intersticiální difúze. Difúze je snadnější v Feα než v Feγ. V mřížce kubické 

prostorově centrované se atomy vodíku pohybují velmi rychle, a proto může vodík již při 

pokojové teplotě ve velmi krátkém čase difundovat na vzdálenost několika milimetrů [1]. 

Teplotní závislost koeficientu difúze vodíku v Feα a Feγ lze popsat rovnicemi podle A. 

M. Brasse takto [3]: 

 









−⋅⋅= −

RT
DFe

7950
exp105,7 4

α
,         (13) 

 









−⋅⋅= −

RT
D Fe

51700
exp103,4 3

γ
,         (14) 

 

R............univerzální plynová konstanta, (J⋅mol-1
⋅K-1) 

T............absolutní teplota, (K) 

 

Hodnoty koeficientu difúze vodíku v ocelích se výrazně liší. Při normální teplotě je 

koeficient difúze vodíku pro technicky čisté železo 5⋅10-6 – 2⋅10-4 cm2
⋅s-1, pro austenitické 

oceli 10-12 – 10-10 cm2
⋅s-1 a pro feritické oceli 10-6 – 10-5 cm2

⋅s-1 [1]. 

 

2.3. Vodíkové pasti 

 

Rovnoměrné vylučování vodíku ve struktuře je téměř zcela vyloučeno [1]. 

Vodíkovými pastmi nazýváme místa, kde je zvýšená koncentrace vodíku oproti průměrné 

koncentraci vodíku v materiálu [2]. 

Vodíkové pasti rozlišujeme z hlediska jak termodynamického, tak z hlediska 

kinetického. Vodíková past z termodynamického hlediska je takové místo ve struktuře, kde 

dochází ke snížení chemického potenciálu vodíku. Naopak vodíkovou pastí je z kinetického 

hlediska myšleno místo ve struktuře materiálu, kde pravděpodobnost přeskoku atomu 

z intersticiální polohy do pasti je vyšší než pravděpodobnost přeskoku ve směru opačném. 
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Kritéria pro klasifikace jednotlivých typu pastí shrnuli Brass a Chene. Podle toho 

rozlišujeme jednotlivé druhy vodíkových pastí [3]: 

 Umístění pastí – vnitřní a povrchové pasti. 

 Původ pastí – elektronická, elastická a chemická interakce. 

 Charakter pastí – přitažlivé, fyzikální a smíšené pasti. 

 Interakční energie – reverzibilní a ireverzibilní pasti. 

 Velikosti pastí – bodové, čárové, plošné a objemové pasti. 

Vodíkové pasti mohou výrazně ovlivňovat chování materiálů za přítomnosti vodíku. 

Jde např. o zdánlivé zvýšení rozpustnosti vodíku v materiálech, snížení zdánlivého 

koeficientu difúze vodíku, zvýšení lokální koncentrace vodíku v určitých místech materiálu, 

atd. [2]. 

 

3. Teorie vodíkové křehkosti 
 

Vodíkovou křehkost lze vysvětlit celou řadou teorií, jejichž úkolem je objasnit příčinu 

degradace ocelí působením vodíku. Do dnešní doby nevznikla univerzální teorie vodíkové 

křehkosti, ale většina existujících teorií dokáže uspokojivě popsat specifické projevy 

degradace ocelí vlivem vodíku. V jiných případech však může selhávat. Důležitým 

předpokladem je, že mechanismy vodíkového zkřehnutí se mohou uplatňovat současně. Mezi 

nejvýznamnější teorie považujeme teorii vnitřního pnutí a teorii založenou na interakci na  

vodík – plastická deformace. Mezi další teorie řadíme teorie povrchově aktivních účinků 

vodíku, dekohezní teorie, teorie kritické koncentrace vodíku [2], [4]. 

 

3.1. Teorie vnitřního pnutí  

 

Tuto teorii řadíme mezi nejstarší teorii vodíkové křehkosti, jenž byla v roce 1940 

zveřejněná Zapffem [5]. Základní hypotéza je, že vodík se shlukuje v určitých místech ve 

formě protonů. Tato místa splňují podmínky k jeho rekombinaci na vodík molekulární a patří 

zde rozhraní nekovových vměstků, hranice zrn nebo segregační pásy. Teorie vnitřního pnutí 

je spojena s difúzí vodíku do daných potenciálních míst, proto bývá často označována jako 

difúzní teorie. Lokalizovaná pnutí, která jsou vyvolána vznikem molekulárního vodíku mohou 

být velmi vysoká a to tak, že přesáhnou i mez pevnosti materiálů, což má za následek vznik 

trhlin. Tato teorie je uplatňována především při vysvětlení vzniku trhlin vločkového 
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charakteru u velkých výkovků a trhlin v segregačních pásech. Využívá se hlavně pro popis 

vodíkem indukovaného praskáním v prostředí sulfanu.  Tuto teorii nemůže použít tam, kde 

není možný vznik molekulárního vodíku. 

 

3.2. Teorie interakce vodík – plastická deformace 

 

Podstatou teorie interakce vodík – plastická deformace je předpoklad existence 

výrazných interakcí mezi vodíkem a dislokacemi a přenos vodíku spolu s nimi. Byly 

vysvětleny dva podstatné mechanismy působení vodíku: 

1) přítomnost vodíku zvyšuje kritické skluzové napětí, snižuje mobilitu dislokací 

a vede ke snížení plasticity ocelí, 

2) naopak přítomnost vodíku snižuje kritické skluzové napětí, zvyšuje mobilitu 

dislokací a zvyšuje lokálně plasticitu ocelí. 

Díky těmto mechanismům se začal projevovat názor, že vodík nesnižuje mobilitu 

dislokací, ale naopak ji zvyšuje a tím navyšuje  plasticitu ocelí [1].  

První uznávanou a dodnes publikovanou teorii přinesl Beachem [6] v roce 1972. Říká, 

že vodík zvyšuje mobilitu dislokací a tím usnadňuje plastickou deformaci. Pomocí zkoušek 

lomové mechaniky prokázal, že vodík rozpuštěný před čelem existujících trhlin může 

v určitém množství usnadnit libovolný deformační proces, který mikrostruktura materiálu 

umožňuje. Deformace probíhá v mikroskopickém měřítku a může být stanovována jen 

pomocí transmisní elektronové mikroskopie. 

Dalším autorem tohoto tématu je Lynch. Ten se zabýval zvýšenými lokalizovanými 

plasticitami a zjistil i povrchově aktivní účinky vodíku. Lynch přišel na to, že v případě 

vodíku v důsledku adsorpce vodíku na čelech trhlin dochází k praskání. Uvažuje i to, že vodík 

proniká do několika prvních atomových vrstev materiálu. Takže vodík adsorbovaný na čelech 

trhlin usnadňuje vznik i pohyb dislokací na čele existující trhliny. Praskání za spolupůsobení 

vodíku se projevuje i při vysokých rychlostech šíření trhlin, kdy by difúze vodíku před čelem 

trhliny nebyla možná [2]. 

Poněvadž univerzální teorie vodíkové křehkosti neexistuje, jde o komplexní problém, 

jenž naznačuje výčet příkladů [2]. 
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4. Vliv metalurgických parametrů na odolnost ocelí 

vůči vodíkové křehkosti 
 

Na odolnost ocelí proti degradačnímu působení vodíků má vliv množství 

metalurgických parametrů. Řadíme mezi ně chemické složení ocelí, mikrostrukturu a 

pevnostní úroveň ocelí [2]. 

 

4.1. Vliv chemického složení na vodíkovou křehkost 

 

Zde je možné zařadit prvky, které mohou snižovat odolnost ocelí vůči degradačnímu 

působení vodíku. Mezi tyto prvky v první řadě zařazujeme síru a fosfor, jelikož vykazují 

vysokou schopnost segregace na hranicích zrn. Tímto usnadňují vznik interkrystalických 

lomů a snižují kohezní pevnost. Proto je nutné obsahy těchto prvků udržovat na nízkých 

úrovních. 

Mezi další škodlivé prvky, které mohou negativně ovlivňovat odolnost ocelí vůči 

vodíkové křehkosti řadíme hliník, kyslík a další prvky, které tvoří oxidické vměstky. 

Schopnost segregace vykazuje také uhlík a mangan, které řadíme ke dvěma hlavním 

prvkům v konstrukčních ocelích. Zvýšený obsah uhlíku podporuje pronikání vodíku do oceli. 

Jestliže máme zvýšený obsah těchto dvou prvků v oceli, pak se zvyšuje kalitelnost a může 

docházet k lokálnímu nárůstu tvrdosti. Nízkolegované a uhlíkové oceli, které mají být odolné 

vůči vodíkové křehkosti, tak by tak neměly přesáhnout obsah manganu 1,1 hm.%. 

Do další skupiny prvků, které naopak zvyšují odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti, 

řadíme vanad, molybden a chrom. Tyto prvky jsou karbidotvorné, takže tvoří disperzní 

karbidy. Tyto karbidy působí jako příznivé vodíkové pasti [2], [7]. 

 

4.2. Vliv mikrostruktury na vodíkovou křehkost 

 

Typ mikrostruktury závisí na tom, jestli vodík působí nebo nepůsobí křehnutí ocelí. 

Ocel, která je odolná vůči vodíkové křehkosti má jemnozrnnou a homogenní strukturu [1]. 
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4.2.1. Vliv základních strukturních složek 

 

Můžeme klasifikovat struktury od nejméně odolné po nejvíce odolnou vůči vodíkové 

křehkosti. A to takto: martenzitická nepopuštěná struktura →  bainitická nepopuštěná 

struktura →  feritickoperlitická struktura →  bainitická popuštěná struktura →martenzitická 

popuštěná struktura. 

Velmi náchylné k vodíkové křehkosti jsou nepopuštěné zákalné struktury a to z toho 

důvodu, že obsahují vysoké množství vodíku a oblasti lokálně zvýšené tvrdosti. Mezi jistý 

průměr řadíme feriticko - perlitickou mikrostrukturu. Zatímco popuštěné zákalné struktury 

mají vyšší odolnost vůči vodíkové křehkosti. Takže lze říci, že odolnost vůči vodíkové 

křehkosti roste s teplotou popouštění [1], [7]. 

 

4.2.2. Vliv nekovových vměstků 

 

Jde o vměstky, které tvoří častá místa iniciace poruch za přítomnosti vodíku. Mezi 

důležité znaky nekovových vměstků považujeme typ, tvar velikost a množství vměstků a 

způsob jejich rozložení v matrici. Nekovové vměstky řadíme mezi vodíkové pasti [3]. 

Z hlediska tvaru řadíme mezi velmi škodlivé protvářené vměstky. K předčasného 

rozvoji poruch tady vede rychlé dosažení kritické koncentrace na čelech vměstku. Mezi 

škodlivější vměstky obecně řadíme vměstky hrubé. Ty mohou i bez zvýšeného množství 

vodíku vést z rozvoji defektů kvůli vyšší úrovni koncentrace napětí. Neplatí zde pravidlo, že 

čím méně vměstků, tím větší odolnost vůči vodíkové křehkosti. Máme-li menší podíl 

vměstků, tak jsou tyto částice spíše hrubší [1], [7]. 

Pro zajištění odolnosti vůči vodíkové křehkosti je nutné, aby vměstky byly v kovové 

matrici rozmístěny rovnoměrně, aby nedošlo k lokálnímu nahromadění vměstků. 

Sulfidy manganu řadíme mezi nejškodlivější vměstky a to z toho důvodu, že vytvářejí 

lokální nahromadění, mají protáhlý tvar a jsou přítomné v oblastech segregací. 

Za nejméně škodlivé nekovové vměstky považujeme oxidy silikátového typu [2]. 

 

4.2.3. Vliv částic sekundárních fází 

 

U nízkolegovaných ocelí řadíme mezi částice sekundárních fází částice cementitu i 

částice speciálních karbidů. Hlavní znaky rozhodující o odolnosti vůči vodíkové křehkosti 
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jsou analogické jako v případě nekovových vměstků. Neuplatní se zde vliv tvaru. Podstatným 

faktorem je zde míra koherence rozhraní částice – matrice. 

Pasti pro vodík představují částice karbidů a jejich interakční energie je vyšší než u 

nekovových vměstků. Částice karbidů jsou považovány za neškodné pasti díky své malé 

velikosti v porovnání s nekovovými vměstky [2]. 

 

4.3. Vliv pevnostní úrovně na vodíkovou křehkost 

 

Je známo, že odolnost ocelí vůči vodíkové křehkosti s rostoucí pevnostní úrovní klesá. 

Mezi nejméně odolné oceli zařazujeme vysokopevné oceli s mezí pevnosti vyšší než 

1000 MPa. Výskyt vodíku v těchto typech ocelí významně mění mechanismus porušení. Za 

přítomnosti vodíku můžeme na lomových plochách pozorovat křehký lom. Ten může být jak 

transkrystalický, tak interkrystalický. 

Oceli, které mají mez pevnosti nižší než 700 MPa jsou vůči vodíkové křehkosti 

odolnější a zvýšený obsah vodíku nevede k nápadné změně mechanismu porušení. Ale i u 

těchto ocelí může dojít k poruchám mechanických vlastností vlivem vodíku a to k poklesu 

plastických vlastností [1], [2]. 

 

5. Vodíková křehkost ocelí v prostředí sulfanu 
 

Vodíková křehkost ocelí v prostředích, které obsahují sulfan se vyděluje jako zvláštní 

oblast vodíkové křehkosti, jelikož je to problém zvláště významného průmyslového odvětví. 

Týká se především průmyslu těžby, dopravy, skladování a rafinace ropy a dalších produktů, 

z nichž mezi nejdůležitější patří zemní plyn [7]. 

V dnešní době jsou už kvalitní naleziště ropy a zemního plynu vytěžena a těží se 

z míst, která jsou více znečištěná a to i přítomností sulfanu. Proto ropa a zemní plyn jsou 

tímto plynem znečištěny. Ten za určitých podmínek vyvolává vodíkovou křehkost, která 

může v nejhorších případech vyvolat katastrofické lomy konstrukcí ropovodů, plynovodů, 

částí vrtných souprav, atd. [2]. 

Vzhledem k velmi závažných haváriím, které se staly v 80. letech minulého století a u 

nichž bylo prokázáno, že jejich hlavní příčinou byla přítomnost sulfanu, je u těchto materiálů 

požadováno, aby byla zajištěna odolnost vůči jeho negativnímu působení. 
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Předpokládá se, že atomární vodík vzniká v prostředí sulfanu, který disociuje za 

přítomnosti vody, což můžeme vyjádřit následujícími rovnicemi: 

 

−+ +→ eFeFe 22             (15) 

 

OHSHOHHSHOHSH 2
2

222 2 ++→++→+ −+−+       (16) 

 

FeSHSFeHe ads +→+++ −++− 222 22         (17) 

 

Zjednodušeně můžeme tyto reakce vyjádřit takto: 

 

adsHFeSSHFe 22 +→+           (18) 

 

Rovnice (15) představuje anodickou reakci, rovnice (16) disociaci sulfanu a rovnice 

(17) je katodická reakce. Tyto rovnice mohou probíhat v plynných i kapalných médiích a 

vždy se jedná kyselá prostředí. V suchém plynu se degradační účinky sulfanu neprojevují, 

jelikož nedochází k jeho disociaci, a proto je nutné, aby u plynů byl přítomný podíl vlhkosti.  

U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí rozeznáváme tři hlavní druhy vodíkové 

křehkosti v prostředí, které obsahují sulfan. Jde o sulfidické praskání pod napětím, vodíkem 

indukované praskání a napěťově orientované vodíkem indukované praskání [2], [7]. 

 

5.1. Sulfidické praskání pod napětím 

 

V angličtině je tento typ vodíkové křehkosti označován jako Sulfide Stress Cracking – 

SSC. Tento druh degradace je záležitostí většinou materiálů o střední, popřípadě vyšší 

pevnostní úrovni, které jsou namáhány vnějším zatížením. Mezi prvořadé faktory ovlivňující 

agresivitu prostředí řadíme pH prostředí a parciální tlak sulfanu. Při SSC jsou vodíkové atomy 

rozpuštěné v oceli vysoce mobilní a pod vlivem tahových napětí způsobují iniciaci a růst 

křehkých trhlin [8]. Charakter trhlin pro sulfidické praskání pod napětím je schématicky 

znázorněn na obr. 2. Pokud nesprávně zvolíme materiál, tak během velmi krátké doby dojde 

ke katastrofickým lomům. Náchylné oblasti mohou být identifikovány vysokými hodnotami 

tvrdosti. Proto snížení tvrdosti je jednou z praktických možností, jak snížit náchylnost ocelí a 

svárů vůči SSC [2]. 
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Obr. 2. Sulfidické praskání pod napětím (Převzato a upraveno z [2]) 

 

5.2. Vodíkem indukované praskání 

 

V angličtině se pro tento typ vodíkové křehkosti užívá označení Hydrogen Induced 

Cracking – HIC. Někdy tento druh můžeme označovat jako stupňovité praskání (Stepwise 

cracking – SWC) a to z toho důvodu, že trhliny, mohou tvořit na metalografických výbrusech 

příznačné stupně. Stupňovité praskání vzniká v první řadě u plechů a trub z uhlíko-

manganových ocelí o nižší pevnostní úrovni, které se užívají pro ropovody, plynovody, 

zásobníky plynu, atd. Zde se předpokládá jen působení sulfanu bez vnějších zatížení. Ke 

vzniku trhlin dochází rekombinací vodíku v příznivých místech kovové matrice a zde 

vyvolává vysoká pnutí. Charakter trhlin je znázorněn na obr. 3. Místa pro rekombinaci vodíku 

jsou většinou rozhraní nekovových vměstků a kovové matrice. Jestliže vzniknou trhliny 

blízko povrchu, dochází ke vzniku puchýřů. Opatření proti vodíkem indukovanému praskání 

je často úprava celé výrobní technologie [1], [8]. 

 

 

 

Obr. 3. Vodíkem indukované praskání (Převzato a upraveno z [2]) 

 

5.3. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání 

 

Anglický výraz pro tento druh vodíkové křehkosti je Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking – SOHIC. Vzniká v tepelně ovlivněných zónách svarových spojů. Vznikají 

Povrch materiálu 

Povrch materiálu 
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trhliny, které jsou rovnoběžné s povrchem a jsou v řadě nad sebou. Někdy mohou být spojeny 

úseky, které jsou kolmé k povrchu materiálů. Teorie na vznik tohoto druhu vodíkové 

křehkosti do dneška nejsou jednotné. Předpokládá se, že degradace souvisí s výskytem 

změkčených zón v tepelně ovlivněné oblasti, které byly vyžíhány kritickém intervalu teplot. 

Mezi teplotami AC1 a AC3. Další názor zastává, že SOHIC souvisí s existencí tvrdších zón 

v tepelně ovlivněné oblasti. Charakter trhlin u napěťově orientovaného vodíkem 

indukovaného praskání je znázorněn na obr. 4. [2], [7]. 

 

 

 

 

Obr. 4. Napěťově orientované vodíkem indukované praskání (Převzato z [2]) 

 

6. Metody hodnocení odolnosti vůči SSC  
 

Pro hodnocení odolnosti ocelí se používá norma NACE Standard TM 0177-2005: 

Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress Cracking in H2S 

Environments [9]. 

 

6.1. Hodnocení odolnosti ocelí vůči sulfidickému praskání pod 

napětím dle normy NACE TM 0177-2005 

 

Zkouškou provádíme hodnocení odolnosti materiálů v okyseleném zkušebním roztoku 

syceném sulfanem při atmosférickém tlaku, teplotě 25 ± 3 °C a za současného vnějšího 

zatěžování. V normě NACE TM 0177-2005 jsou popsány čtyři metody zkoušení materiálů: 

 Metoda A: zkouška tahem. 

1) “Dead weight” je nejpoužívanější metodou a její výhodou je stálost 

aplikovaného napětí. Používají se pákové systémy, které se uplatňují u 

strojů testujících creep. Schéma testovacího zařízení je uvedeno na 

obr. 5. [9], [10]. 

Povrch materiálu 
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2) Druhou variantou je zatěžování vzorku v rámečku na základě známé 

hodnoty deformace (dle normy ASTM G 49 – 85). Tato metoda se 

používá pro vzorky menších průřezů a nižší pevnosti. Obr. 6. 

schématicky znázorňuje napěťový rám a obr. 7. ukazuje speciální 

zatěžovací zařízení vyvinuté pro axiální zatížení s minimem kroucení a 

ohýbání vzorku [9], [10]. 

 Metoda B: zkouška ohybem. 

 Metoda C: zkouška pomocí C – kroužků. 

 Metoda D: zkoušky lomové mechaniky. 

Metoda A je založena na statickém zatěžování vzorku tahové zkušební tyče napětím 

pod mezí kluzu. Doba trvání zkoušky je 720 hodin (cca 1 měsíc) a můžeme určit prahové 

napětí, které nevede k lomu ani ke vzniku defektů na povrchu viditelných při desetinásobném 

zvětšení, jde o zkoušku zbrzděných lomů. 

K expozici vzorků je možno použít různých roztoků, přičemž nejpoužívanější je 

zkušební roztok A [9]. Jedná se o vodný roztok chloridu sodného (5 hm. %) a ledové kyseliny 

octové (0,5 hm. %), sycený sulfanem, při parciálním tlaku 0,1 MPa. pH zkušebního roztoku 

před kontaktem se vzorkem se pohybuje od 2,6 do 2,8. Jestliže pH během zkoušky překročí 

hodnotu 4, tak je zkouška neplatná. Schéma testovacího zařízení je uvedeno a popsáno na 

obr. 5. 

Norma NACE TM 0177-2005 nestanovuje žádné kritérium, které by umožnilo 

rozhodnout, jestli je vzorek vyhovující nebo ne. Proto většina hodnocení vychází z toho, že 

materiál musí vydržet zatížení, které se rovná 0,8 násobku meze kluzu [9]. 
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Obr. 5. Schéma testovacího zařízení podle normy NACE TM 0177-2005, metoda A 
 

 

Obr. 6. Napěťový rám dle normy ASTM G 49 – 85 
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Obr. 7. Speciální zatěžovací zařízení dle normy ASTM G 49 – 85 
 

 
 
Obr. 8. Expozice zkušebního tělesa v napěťovém rámu v korozním roztoku 
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7. Experimentální část 
 

7.1. Charakteristika experimentálního materiálu 

 

Pro experiment byla použita laboratorní tavba duplexní feriticko-austenitické oceli 

22Cr05Ni, což je velice perspektivní materiál z důvodu vysoké pevnosti, nízké tepelné 

roztažnosti, vysoké odolnosti vůči SSC, lepší tepelné vodivosti než u austenitických ocelí a 

dobré svařitelnosti a obrobitelnosti. Díky vysokému obsahu chrómu, který je okolo 20 hm.% a 

vyššímu obsahu molybdenu (cca 5 %) odolává tento materiál bodové, mezikrystalové a 

štěrbinové korozi. Nízký obsah niklu, který se pohybuje v rozmezí 4 – 8 %, zaručuje 

příznivou cenu duplexních korozivzdorných ocelí [11], [13]. 

 

Výroba první generace duplexních ocelí byla zahájena ve 30. letech minulého století 

ve Švédku pro papírenský průmysl. Oceli byly legovány zejména chromem, molybdenem a 

niklem. Důležitý průlom nastal v 70. letech minulého století, kdy se začala vyrábět druhá 

generace duplexních ocelí 22Cr, která sloužila k výrobě plynovodů o dlouhé životnosti a dále 

se uplatnila v ropném průmyslu [14]. 

 

Využití duplexních korozivzdorných ocelí 22Cr05Ni: 

 výměníky tepla, nádrže, tlakové nádoby při zpracování a transportu chemikálií, 

 potrubí a výměníky tepla pro přepravu plynu a ropy, 

 tlakové nádoby, nádrže a potrubí, které pracují v prostředích obsahujících 

chloridy, 

 rotory a válce, kde je nutná vysoká odolnost vůči únavě v korozních 

prostředích [7]. 

 
Studovaná ocel byla dodána ve formě plechu o tloušťce 12 mm. Chemické složení je 

uvedeno v Tab. 1 

 

Tab. 1. Chemické složení duplexní oceli  

prvek C S Mn Si P Cu Ni 

hm.% 0,019 0,014 1,04 0,24 0,023 0,079 4,92 
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prvek Cr Mo V Ti Nb W Co 

hm.% 21,30 2,86 0,050 0,006 <0,003 0,011 0,062 

 

prvek As Sb Sn 

hm.% 0,005 0,003 0,007 

 

Ocel byla testována vůči SCC vždy ve dvou stavech: 

 

 ve stavu dodaném, po válcování a rozpouštěcím žíhání (přesný režim nebyl 

znám), ozn. DS 

 ve stavu po laboratorním žíhání režimem 800oC/5h/vzduch, ozn. TZ 

 

Základní mechanické vlastnosti oceli stanovené na krátkých poměrných tyčích 

kruhového průřezu o průměru 3 mm jsou uvedeny v Tab. 2.   

 

Tab. 2. Mechanické vlastnosti duplexní oceli v podelném směru 

stav 
Rp0,2 

(Mpa) 

Rm 

(MPa) 

A5 

(%) 

Z 

(%) 

DS 455 668 45,5 81 

TZ 423 743 29 18 

 

Z Tab. 2 je patrné, že po laboratorním žíhání došlo ke zvýšení meze pevnosti v tahu a 

naopak významně klesla tažnost a kontrakce. 

 

Pro zjištění mikrostrukturních charakteristik byly vzorky oceli nejprve broušeny na 

mechanické brusce METASINEX za mokra. Po broušení následovalo leštění, aby se 

odstranily veškeré nerovnosti a aby vznikl co nejvíce hladký povrch vzorků. Leštění se 

provádělo taktéž mechanicky za použití Al2O3 a také za mokra. Následovalo elektrolytické 

leptání režimem 6 V/7 sec., roztokem 10 N NaOH a V2A (50 ml konc. HCl, 50 ml dest. vody, 

10 ml konc. HNO3). 

Mikrostruktura oceli u DS byla tvořena feritem a austenitem (obr. 8.). Po TZ se 

skládala z  feritu, austenitu a σ fáze, která precipitovala na rozhraní ferit/austenit (obr. 9.). 
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Detailní zobrazení σ fáze po naleptání ve V2A je na obr. 10. U oceli byly rovněž stanoveny 

objemové podíly jednotlivých fází, viz Tab. 3. 

 

 

Obr. 8. DS – ferit + austenit, leptáno 10 N NaOH 

 

 

Obr. 9. TZ – ferit + austenit + σ fáze, leptáno 10 N NaOH 
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Obr. 10. TZ - ferit + austenit + σ fáze, leptáno V2A 

 

Tab. 3. Objemové podíly jednotlivých fází v duplexní oceli 22Cr05Ni 

Objemové podíly jednotlivých fází 

(%) 
Označení vzorku 

 
ferit austenit σ fáze 

DS 58,83 41,17 - 

DS 55,10 44,90 - 

TZ 50,83 41,88 7,29 

TZ 47,87 42,78 9,35 

 

 

7.2. Hodnocení odolnosti vůči SSC 

 

Pro zkoušení bylo použito celkem 12 zkušebních těles (6 ks DS + 6 ks TZ), jejichž 

zatěžování bylo provedeno v souladu s normou ASTM G 49 - 85. Tělesa byla zatěžována 

jednoosým tahovým napětím odpovídajícím určitému podílu meze kluzu (viz. Tab. 4), po 

dobu 720 h ve zkušebním roztoku A dle NACE TM 0177-2005. 
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Tab. 4. Zatížení zkušebních těles 

Číslo vzorku Stav 
Zatížení Rp0,2 

(%) 

Zatížení 

(MPa) 

Deformace tahovek 

v rámečku 

(%) 

1 0,9 441 0,388 

2 0,9 410 0,317 

3 0,9 410 0,317 

4 0,8 364 0,255 

5 0,8 364 0,255 

6 

DS 

0,7 319 0,204 

7 0,9 410 0,402 

8 0,9 381 0,335 

9 0,9 381 0,335 

10 0,8 338 0,268 

11 0,8 338 0,268 

12 

TZ 

0,7 296 0,213 

 

Během standardní doby expozice nedošlo k lomu ani jednoho zkušebního tělesa a ocel 

se tedy jevila jako odolná vůči SSC. Nebyly nalezeny ani žádné defekty na tělech zkušebních 

těles při desetinásobném zvětšení, jak doporučuje provést [9]. 

Na exponovaných částech zkušebních těles tedy byly připraveny podélné 

metalografické výbrusy a po naleptání v roztoku V2A bylo provedeno 

elektronomikroskopické hodnocení na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-

6490LV, které dokumentují obr. 11 – 14. 

V dodaném stavu (DS) byly ve vzorcích nalezeny početné velmi drobné trhliny, které 

zasahovaly do hloubky max. 15 µm (obr. 11,12.). Trhliny probíhaly jak v austenitu (častěji), 

tak ve feritu, převážně kolmo k povrchu zkušebního tělesa. Na rozhraní austenitu a feritu 

trhliny pozorovány nebyly. 

U vzorků po žíhání (TZ) bylo možno pozorovat změnu oproti výchozímu stavu bez σ 

fáze (B/AR). Trhliny zasahovaly opět do hloubky cca 15 µm, avšak vyskytovaly se téměř 

výhradně na rozhraní feritu a austenitu (viz. obr. 13, 14.). Oproti dodanému stavu (DS) byly 

trhliny četnější. 
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Obr. 11. Vzorek DS, 90 % Rp0.2 (410 Mpa) 

 

 

Obr. 12. Vzorek DS, 90 % Rp0.2 (410 MPa) 
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Obr. 13. Vzorek TZ, 90 % Rp0.2 (381 MPa) 

 

 

Obr. 14. Vzorek TZ, 90 % Rp0.2 (381 MPa) 
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8. Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývala problematikou sulfidického praskání pod napětím 

(Sulfide Stress Cracking – SSC), konkrétně vlivem mikrostrukturních charakteristik na 

hodnocení odolnosti duplexní oceli 22Cr05Ni vůči SSC.  

Ke studiu byla použita laboratorní tavba duplexní oceli 22Cr05Ni. Ocel byla testována 

vůči SSC ve dvou stavech. Ve stavu dodaném (DS) - po válcování a rozpouštěcím žíhání a ve 

stavu po laboratorním žíhání (TZ) režimem 800°C/5 h/vzduch. Mikrostruktura u DS byla 

tvořena feritem a austenitem. Po TZ se skládala z feritu, austenitu a σ fáze, která precipitovala 

na rozhraní ferit/austenit. Pro zkoušení bylo použito 12 zkušebních těles, jejichž zatěžování 

bylo provedeno v souladu s normou ASTM G 49 – 85. Tělesa byla zatěžována jednoosým 

tahovým napětím odpovídajícím určitému podílu meze kluzu, po dobu 720 h ve zkušebním 

roztoku A dle normy NACE TM 0177 – 2005. 

Během standardní doby expozice 720 h nedošlo k lomu ani jednoho zkušebního tělesa, 

a proto byly pro další analýzy připraveny na zkušebních tělesech podélné metalografické 

výbrusy. Elektronomikroskopický rozbor odhalil na vzorcích v dodaném stavu (DS) početné 

velmi drobné trhliny, které zasahovaly do hloubky max. cca 15 µm. Trhliny probíhaly 

v austenitu i ve feritu, převážně kolmo k povrchu zkušebního tělesa. Na rozhraní austenitu a 

feritu pozorovány nebyly. U vzorků po žíhání (TZ) trhliny opět zasahovaly do hloubky max. 

cca 15 µm, ale byly pozorovány téměř výhradně na rozhraní feritu a austenitu, tzn. v místech 

výskytu fáze σ. 

Odolnost duplexní oceli vůči SSC byla v našem případě velmi dobrá. Při detailním 

elektronomikroskopickém rozboru však byl zaznamenán odlišný způsob šíření trhlin 

v dodaném stavu (DS) oproti stavu  po laboratorním žíhání (TZ) a rovněž četnost trhlin byla 

ve stavu po TZ vyšší. Je tedy možno konstatovat, že změna mikrostrukturních parametrů, 

konkrétně přítomnost fáze σ v našem případě, měla vliv na míru a charakter degradace 

duplexní oceli vůči SSC. 
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