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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vodíkovania ocelí. V prvej časti práce sú 
popísané jednotlivé metódy, ktorými sa v súčasnosti experimentálne materiály vodíkujú. 
Súčasťou sú taktiež výsledky v literatúre dostupných vodíkovacích experimentov, ktoré 
prebehli na základe uvedených metód. Druhá časť práce je zameraná na spôsoby, ktorými sa 
analyzuje vodík v kovoch a určujú hodnoty povrchovej alebo celkovej koncentrácie vodíka 
v skúšobných telesách.  
 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

vodíková krehkosť, vodíkovanie, koncentrácia, difúzia, hmotnostná spektroskopia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with the issue of hydrogen charging. The first part of the thesis 
describes individual methods, by which experimental materials are charged with hydrogen 
today. There are also included results of hydrogen charging experiments available in 
literature, achieved by described methods. The second part of the thesis is focused on 
techniques for analyzing hydrogen in metals and measuring surface or overall concentration 
of hydrogen in specimens. 
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1 Úvod 
Termínom vodíková krehkosť sa označuje degradácia materiálu následkom prítomnosti 
vodíka. Prvý krát bola objavená v roku 1875 no dodnes nie je úplne pochopená. Stále sú 
nezodpovedané otázky o kinetike procesu a taktiež nebol vytvorený dôkladný model alebo 
mechanizmus, ktorý by presne určil kde, kedy a za akých podmienok dôjde ku krehnutiu 
oceli následkom prítomnosti vodíka. Vodík v oceli spôsobuje spevnenie ale zároveň aj 
výrazný pokles tvárnosti a húževnatosti. Zhoršenie mechanických vlastností a nečakaný 
vznik lomov a trhlín sa vyskytuje u ocelí vystavených aj málo agresívnym prostrediam ako 
napríklad vlhkému vzduchu alebo plynnému vodíku pri nízkom tlaku [1]. Taktiež sa malé 
množstvo vodíka dostane do ocele už počas výrobného procesu. Preto je v záujme 
zvyšovania bezpečnosti a spoľahlivosti strojov a strojných súčastí, chápať a prekonávať 
účinky vodíka. Aby sa mohli testovať a zlepšovať oceli, ktoré budú vystavené vodíkovému 
prostrediu, je potrebné simulovať reálne podmienky v podmienkach laboratórnych.  

 
Hlavným cieľom práce je popísať metódy, ktorými sa do ocelí privádza vodík a to 
v množstvách, ktoré vieme regulovať. Na základe takýchto normalizovaných experimentov 
sú merané charakteristiky daných materiálov, ktoré umožňujú vybrať najvhodnejší materiál 
pre potrebnú aplikáciu. Taktiež je potom možné testovať rôzne legury či prísady, ktoré by 
účinky vodíka znižovali alebo povlaky, ktoré by vnikanie vodíka do materiálu zmenšovali 
alebo úplne zastavili. Vodíkovanie a následné mechanické skúšky navodíkovaných ocelí nie 
sú bežné, pretože vyžadujú presné a drahé zariadenia, sú časovo náročné a taktiež 
nebezpečné, keďže vodík je vysoko reaktívny a výbušný. V súčasnosti existuje niekoľko 
teórií (mechanizmov) vodíkoveho krehnutia ocelí, ktoré popisujú príčiny degradácie 
materiálu vodíkom. Tieto teórie však neplatia všeobecne, jednotlivé úvahy boli vytvorené 
a popisujú vodíkovú krehkosť len pre konkrétne podmienky a za iných môžu v popise 
zlyhávať.  

 
Najstarším popisom je teória vnútorných pnutí [1]. Vodík sa vo svojom prirodzenom stave 
vyskytuje vo forme dvojatómovej molekuly H2. V molekulárnej forme je ale vodík príliš 
veľký na to, aby za bežných podmienok intersticiálne difundoval do väčšiny kovov. Ľahko sa 
ale rozpúšťa v kovoch, ktoré sú v tekutom stave, kde disociuje a zostáva v atomárnej forme 
[2]. Zhromažďuje sa na určitých vhodných miestach ako sú hranice zŕn alebo rozhrania 
nekovových nečistôt, kde neskôr dôjde k rekombinácii, teda zmene z atomárneho na 
molekulárny vodík. Táto zmena je sprevádzaná zväčšením objemu, čo má za následok 
vytvorenie napätí v matrici [1]. Tieto napätia nie sú zanedbateľné, môžu prekročiť medzu 
klzu alebo dokonca aj medzu pevnosti a vytvoriť trhliny aj bez vonkajšieho silového 
zaťaženia. Vytvára taktiež trojosý stav napätosti, čo zjednodušuje iniciáciu trhlín externým 
silovým zaťažením. Táto teória je dodnes používaná v prípadoch, kde sa za príčinu lomu 
považuje rekombinácia vodíka ako napríklad trhliny vo výkovkoch. Nejde ju však použiť 
tam, kde sa rekombinácia neuskutočnuje.  

 
Ďalšou je teória povrchovo aktívnych účinkov vodíka [1]. Predpokladá, že krehkosť je 
vyvolaná povrchovo aktívnym účinkom vodíka. Autori sa domnievajú, že povrchová voľná 
entalpia krehnúcej kovovej sústavy je znižovaná  adsorbciou vodíka na povrchu lomovej 
plochy. Výsledkom je zníženie lomového napätia. Táto teória má ale nedostatky, pretože aj 
iné plyny ako kyslík alebo vodná para taktiež znižujú povrchovú voľnú entalpiu, no nemajú 
účinky ako vodík. V súčasnosti sa používa len zriedka.  
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Dekohézna teória vodíkovej krehkosti popisuje, že ťahová hydrostatická zložka elastického 
napätia vedie k zvýšeniu koncentrácie rozpusteného vodíka [1]. Na základe teoretického 
spracovania sa dospelo k záveru, že sa vodík koncentruje prednostne na čele trhliny, pretože 
tam je hydrostatická zložka najvýraznejšia. Po dosiahnutí kritickej koncentrácie vodíku sa 
nukleuje trhlina, ktorá presiahne aj do oblastí menej nasýtených vodíkom. Tento jav sa 
časom opakuje a vysvetľuje často pozorované opakované procesy rastu trhlín za pôsobenia 
vodíka. Nepopisuje ale kinetické charakteristiky rastu trhlín no napriek tomu tvorí základ 
modelov vodíkovej krehkosti. Tieto modely nám pomáhajú chápať podstatu javov, ktoré 
vodík spôsobuje.  

 
Ďalším podstatným procesom je odvodíkovanie. Je to difúzia vodíka naspäť do prostredia 
tesne po tom, ako bolo vybraté z vodíkovej atmosféry. Nemôže sa zanedbávať, pretože aj 
malá zmena koncentrácie spôsobí rozdielne výsledky mechanických skúšok. Rýchlosť úniku 
vodíka závisí na chemickom zložení pôvodného kovu, teplote prostredia a samozrejme 
okamžitej koncentrácii vodíka. Po následnom úbytku vodíka sa môžu u niektorých 
materiálov navrátiť pôvodné mechanické charakteristiky. Na základe tohto javu sa vodíková 
krehkosť rozdeľuje na vratnú a nevratnú. Pri vratnej sa po odstránení vodíka z matrice 
obnovia pôvodné vlastnosti materiálu, zatiaľ čo pri nevratnej tomu tak nie je. 

 
Súčasťou práce bude taktiež popis metód, ktorými sa meria úroveň koncentrácie vodíka 
v materiále. Presné merania koncentrácie boli v minulosti zložité a to spomaľovalo výskum 
materiálov odolných voči vodíkovému prostrediu. Dnešné metódy sú založené na rôznych 
princípoch. Meria sa rýchlosť a množstvo uniknutého vodíka zo skúšobného telesa, čo udáva 
aká koncentrácia v skúšobnom telese bola. Ďalej sa používajú zložitejšie metódy, ktoré 
analyzujú povrch skúšobných telies na základe uniknutých molekúl zapríčinených zväzkom 
iónov. Využívajú sa aj metódy, ktoré detekujú vodík na základe cielene vytvorených 
nukleárnych reakcií. 
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2 Metódy vodíkovania ocelí pre 
experimentálne účely 

 
Vodíkovanie ocelí pre experimentálne účely je proces, pri ktorom sa štruktúra testovacieho 
telesa nasycuje vodíkom. Testovacie telesá môžu byť zhodné s telesami pre mechanické 
skúšky, ako skúšobné teleso môže slúžiť aj súčasť alebo výrobok, ktorý bude použitý 
v reálnych podmienkach. Najrozšírenejšie sú metódy tzv. katódového a plynného 
vodíkovania, prípadne ponorná metóda. Zároveň sú vyvíjané nové metódy založené na 
moderných technológiách. Napriek tomu, že spôsobov vodíkovania je pomerne málo, dajú sa 
týmito vyššie spomenutými metódami testovať oceli za veľmi rôznorodých podmienok, 
keďže poskytujú množstvo parametrov, ktoré sa dajú meniť a vďaka tomu sa týmito 
metódami dá priblížiť podmienkam, v ktorých reálne konštrukcie pracujú.  
 

2.1 Katódové vodíkovanie 
 

Táto metóda je založená na princípe elektrolýzy, kde katóda je skúšobné teleso a anóda je 
vyrobená z platiny. Keď sa do elektrolytu privedie jednosmerný prúd, začne sa rozkladať za 
vzniku iónov vodíka - protónov. Ako elektrolyt sa najčastejšie používa zriedený roztok 
H2SO4 v H2O alebo metanolové roztoky s H2SO4 a NaOH spolu s vodíkovými inhibítormi 
NaAsO2, AsO2 [3]. Vodíkovanie vo vodnom alebo metanolovom roztoku musí prebiehať pod 
teplotou varu daného rozpúšťadla. Vytvorený rozdiel potenciálov zdrojom spôsobí, že sa 
kladné ióny vodíka presunú z elektrolytu do skúšobného telesa, teda katódy - záporne nabitej 
elektródy priťahujúcej kladný náboj. Tento tok nabitých častíc zapríčiní vznik vrstvy vodíka 
na povrchu testovanej vzorky. Ako pri každom inom deji, aj tu sa entropia sústavy zvyšuje 
a prejaví sa difúziou, teda samovoľným prenikaním vodíka do štruktúry kovu. Rýchlosť 
difúzie je ovplyvnená teplotou a samotnou koncentráciou vodíka na povrchu.  

 

                           
               Obr. 1 Schéma katódového vodíkovania (upravené podľa [3]) 
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Keďže celý proces prebieha pri vysokej teplote, zvyšuje sa difuzivita vodíka do mnohých 
zliatin železa, niklu alebo zirkónu [3]. Katódové vodíkovanie je stabilná metóda, ktorá 
prináša rýchle privedenie atómov vodíka na povrch kovu a zanecháva homogénne rozloženie 
koncentrácie vodíka. Schéma katódového vodíkovania je na obr. 1. Prívod vodnej pary je 
vhodný z dôvodu premiešavania roztoku a taktiež slúži ako prísun potrebných H+ iónov[4]. 
Výhodou katódovej metódy je možnosť dosiahnuť rozmanité testovacie podmienky počas 
experimentov, a to konkrétne rôznymi typmi elektrolytov, hustôt prúdov, dôb nabíjania, 
teplôt počas vodíkovania a taktiež úpravou skúšobného telesa po vodíkovaní. Hlavná 
nevýhoda katódového vodíkovania je silné nasýtenie vodíkom na povrchu, čo spôsobuje 
vysoký koncentračný gradient smerom dovnútra skúšobného telesa. Tento gradient vytvorí 
pnutie, ktoré môže spôsobiť spevnenie materiálu a to ovplyvní výsledky pri mechanických 
testoch [3]. Ďalším negatívom tejto metódy je rýchle odvodíkovanie, teda vyprchanie 
prichyteného vodíka po vybratí vzorku z elektrolytickej lázne do prostredia. Koncentrácia 
vodíka v skúšobnom telese sa počíta pomocou rovnice difúzie - druhým Fickovým zákonom, 
vyjadrujúcim časovú zmenu koncentrácie, ktorý znie 
 = . 2 2,                                                            (1) 

 
kde C je koncentrácia difúzneho elementu, τ je čas, D je koeficient difúzie a x je vzdialenosť 
v smere osi x. Koeficient difúzie je daný Arrheniovým vzťahom = 0 exp − , kde D0 
je frekvenčný faktor súvisiaci s frekvenciou tepelných kmitov atómov, Qd je aktivačná 
energia difúzie, ktorá sa líši v závislosti na konkrétnom zložení testovaného materiálu, R je 
plynová konštanta a T absolútna teplota. Pre výpočet koncentrácie v určitej vzdialenosti od 
povrchu podľa rovnice (1) je potrebné poznať koncentráciu vodíka na povrchu. Analytické 
výpočty povrchovej koncentrácie vodíka získanej katódovým vodíkovaním sú zložité 
a závisia na mnohých faktoroch ako teplota, použitý elektrický potenciál, vodivosť 
elektrolytu, povrchové chemické zloženie testovacieho telesa a taktiež na topológii povrchu 
vzorku. Vplyv týchto premenných sa môže počas samotného vodíkovania meniť, čo robí 
tento výpočet komplexným a menej spoľahlivým. Na určenie času potrebného na to, aby sa 
dostal vodík cez celý prierez skúšobného telesa sa v literatúre udáva aproximácia √2 ≥ 0, 
kde 0 je polomer prierezu. Tento výpočet je závislý na koeficiente difúzie, čo vedie 
k výsledkom udávajúcim dlhšie doby vodíkovania. Je to z dôvodu, že pri katódovom 
vodíkovaní má vplyv na rýchlosť nasýtenia aj elektromigrácia v dôsledku pridaného 
elektrického potenciálu. Keďže povrch skúšobnej tyče môže byť považovaný za 
izopotenciálny, na spresnenie výpočtu koeficientu difúzie sa používa faktor elektromigrácie 
Φ násobený komponentom hustoty prúdy  a polomerom skúšobného telesa ako uvedené 
v rovnici. 
 = (1 + Φ 0).               (2) 

 
Faktor elektromigrácie je definovaný vzťahom 
 

                                                                    Φ = ∗ ρ ,                          (3) 
 
kde ∗ je náboj migrujúcich častíc (effective charge number of the migrating particle),  je 
rezistivita vzorku,  je náboj elektrónu 1,602 × 10−19 C a  je Boltzmannova konštanta [3]. 
Tento výpočet sa používa v prípade radiálneho elektrického poľa v okolí skúšobného telesa, 
čo splňujú bežne experimenty v súlade so schémou na obr. 1. Na výpočet koncentrácií pri 
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nabíjaniach, kde je prítomné ako radiálne tak aj pozdĺžne elektrické pole sa používajú 
programy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc [3].  
 
Autori práce [5] touto metódou študovali vplyv experimentálnych podmienok (hustoty prúdu, 
doby vodíkovania, koncentrácie elektrolytu a teploty) na nasýtenie skúšobného telesa 
vodíkom. Skúšobné teleso bolo vyrobené z dvojfázovej korozivzdornej ocele so zložením 
uvedeným v tab. 1. 

 
Tab.1 Zloženie testovanej ocele v hm.% [5] 

C Si Mn Cr Ni Mo N S P Fe 
0,014 0,35 1,38 22,39 5,68 3,13 0,17 0,001 0,023 Bal. 

 
Meranie koncentrácie vodíka po experimente prebehlo tak, že po vodíkovaní bolo skúšobné 
teleso opláchnuté v studenej vode a vložené do odmerného valca naplneného kvapalným 
parafínom. Postupné unikanie vodíka zo skúšobného telesa a teda zmenšovanie jeho objemu 
sa prejavilo poklesom hladiny parafínu. Presnosť odmerného valca bola 0,01 ml. Toto 
meranie prebiehalo po dobu troch dní, po ktorých už nebol zaznamenaný žiaden ďalší únik 
vodíka. Merania v závislosti na podmienkach nabíjania sú uvedené v grafoch na obr. 2. 

 
Obr. 2 Množstvo vodíka, ktorý opustil skúšobné teleso po ponorení do odmerného valca 
v závislosti a) na čase b) na koncentrácii H2SO4 c) na hustote prúdu d) na teplote [5]
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Obr. 2a ukazuje, že sa koncentrácia vodíka vo vzorku s časom zvyšuje, no po dobe 40 hodín 
je už tento nárast minimálny. Z obr. 2b je zrejmé ako má koncentrovanejší roztok pozitívny 
vplyv na množstvo vodíka vo vzorku. Obr. 2c znázorňuje závislosť nasýtenia na hustote 
prúdu, ktorá ma značný vplyv do hodnôt okolo 300 mA/cm2. Obr. 2d popisuje závislosť 
nasýtenia a teploty, pričom so zvyšujúcou sa teplotou sa nasýtenie vodíkom znižuje. Keďže 
meranie prebehlo pomocou odmerného valca, bolo možné zmerať len celkovú a nie aj 
povrchovú koncentráciu vodíka skúšobného telesa, ktorá je nutná na výpočet koncentračného 
gradientu. Vysoký koncentračný gradient spojený s katódovým vodíkovaním sa nemôže 
zanedbať, pretože skúšobné telesá, ktoré majú podobnú celkovú koncentráciu ale rôzne 
rozloženia vodíka v závislosti na vzdialenosti od povrchu môžu mať úplne iné mechanické 
vlastnosti.  
 
V štúdii [6] boli katódovo vodíkované skúšobné telesá vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
s vysokým obsahom dusíka. Hrúbka skúšobných telies bola 0,5 mm. Vodíkovanie prebiehalo 
po dobu 48 hodín za izbovej teploty, pričom bolo použitých niekoľko roztokov a prúdových 
hustôt. Priemerná celková koncentrácia vodíka v skúšobných telesách bola 22 ppm, zatiaľ čo 
na povrchu bola nameraná koncentrácia až 38 krát vyššia. Na obr. 3 je znázornený 
vypočítaný koncentračný gradient vodíka v skúšobnom telese. 
  

 
Obr. 3 Závislosť koncentrácie vodíka na 
vzdialenosti od povrchu [6] 
 

 
Obr. 4 Závislosť relatívnej ťažnosti na 
povrchovej koncentrácii vodíka [6]

Z obr. 3 je zrejmé, že nasýtenie vodíkom prebehlo len do hĺbky približne 10 % zo 
vzdialenosti od povrchu k stredu. Na obr. 4 je znázornený pokles ťažnosti rôznych ocelí 
v závislosti na povrchovej koncentrácii vodíka. Relatívna ťažnosť znamená podiel ťažnosti 
navodíkovanej ku ťažnosti pôvodnej (nenavodíkovanej) oceli. V grafe je uvedená dvojfázová 
oceľ (Duplex), ďalej vysokopevná korozivzdorná oceľ s vysokým obsahom dusíka (High N 
SS), niklová oceľ (A286), chrómoniklová oceľ (304L), chrómoniklová molybdénová oceľ 
(316L) a chrómoniklová molybdénová oceľ s ďalšími legurmi (A725). Presné koncentrácie 
sú uvedené v práci [6]. Z grafu vyplýva, že najviac odolná oceľ voči koncentrácii vodíka je 
korozivzdorná oceľ s vysokým obsahom dusíka, pričom aj u nej došlo pri povrchovej 
koncentrácii približne 1000 ppm k výraznému poklesu relatívnej ťažnosti. U ostatných ocelí 
sa prejavili dôsledky prítomnosti vodíka v ich štruktúre už pri nižších koncentráciách.
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2.2 Plynné vodíkovanie 
 
Plynné vodíkovanie je metóda, pri ktorej sa skúšobné teleso umiestni do prostredia so 
stlačeným vodíkom. Najväčšou výhodou tejto metódy je možnosť vypočítať podiel 
a rozloženie vodíka pomocou termodynamických zákonov. Ako plyn sa používa zvyčajne 
plynný vodík, ktorý je stlačený na tlak 10 MPa. Metóda plynného vodíkovania je významná 
pre testovanie ocelí, ktoré sú dlhodobo vystavené pôsobeniu plynného vodíka ako napríklad 
tlakové nádoby alebo nádrže na jeho úschovu, prípadne potrubia na jeho dopravu. Plynné 
vodíkovanie lepšie simuluje prevádzkové podmienky uvedených zariadení v porovnaní 
s katódovým vodíkovaním [7].  

 

 
                       Obr. 5 Schéma plynného vodíkovania (upravné podľa [8]) 
 
 

Obsah rozpusteného vodíka sa počíta pomocou Sievertsovho zákona, ktorý dáva do rovnosti 
obsah vodíka na povrchu skúšobného telesa a vonkajšieho prostredia. Znenie Sievertsovho 
zákona je 

                                                             S = S ,                                                  (4) 
 

kde CS je koncentrácia vodíku na povrchu skúšobného telesa, KS je rozpustnosť vodíka a f je 
prchkosť, ktorá bola v práci [9] definovaná ako  

 
                                                            =  exp ,            (5) 

 
kde p je tlak plynného vodíka, T absolútna teplota, = 1,584 × 10−5 m3mol−1 a R je 
plynová konštanta. 
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    Obr. 6 Koncentrácia vodíka v závislosti na vzdálenosti od povrchu [10] 

 
 

Sýtenie vodíkom je do veľkej miery riadené difúziou popísanou druhým Fickovým zákonom. 
V štúdii [10] bola lokálna koncentrácia určená vzťahom 

 
                                    H,Local = ( S − U) 1 − 2√ + U ,                        (6) 

 
kde CU je pôvodný obsah vodíka v materiále, z je vzdialenosť od povrchu, t je doba 
vodíkovania a D je difúzny koeficient. Za predpokladu, že hrúbka skúšobného telesa je 
značne väčšia ako vzdialenosť, do ktorej vodík prenikne, z* sa určí zo vzťahu 
 

               S ∗ = ∫ Hℎ20  .                             (7) 
 

Pre z* potom platí 
 ∗ ≅ 1,12√  .                                                         (8) 

 
Na základe tohto výpočtu sa dá rozloženie vodíku v skúšobnom telese aproximovať 
obdĺžnikovým profilom, ako je znázornené v obr. 6. Potom je obsah vodíku CH vyjadrený 
vzťahom 

 H = 2 ∗( S − U) 1ℎ + 1 + U  .                                             (9) 
 

V práci [10] sú uvedené výsledky plynného vodíkovania, konkrétne závislosť koncentrácie 
vodíka na hrúbke skúšobného telesa (disku). Vodíkovanie prebehlo v prostredí plynného 
vodíka stlačeného na tlak 10 Mpa. Teplota počas experimentu bola 205 °C a doba 
vodíkovania bola dve hodiny. 
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Obr. 7 Závislosť obsahu vodíka v skúšobnom telese na jeho hrúbke [10] 

 
Z výsledkov je zrejmé, že podiel vodíku vzrástol so zmenšujúcou sa hrúbkou diskového 
skúšobného telesa až do hodnoty 0,2 mm. Pri menšej hrúbke sa už podiel vodíka nemenil. 
Výhodou plynného vodíkovania je možnosť dosiahnuť výrazne menšie koncentračné 
gradienty ako pri katódovej metóde.  

 Obr. 8 Rozloženie vodíka po plynnom a katódovom vodíkovaní [8] 
 
Na obr. 8 je znázornená distribúcia vodíka po plynnom a katódovom vodíkovaní 
v austenitickej korozivzdornej oceli 316L, určenej autormi štúdie [8]. Na výpočet kriviek boli 
použité hodnoty difuzivity vodíka do testovanej oceli určené rôznymi autormi (S-K a M-K). 
Na osi y je pomer aktuálnej koncentrácie v danej hĺbke ku povrchovej koncentrácii 
konkrétneho vzorku. Plynné vodíkovanie prebiehalo po dobu 1000 hodín za teploty 85 °C 
pod tlakom 98 MPa. Katódové vodíkovanie trvalo 96 hodín v 3% vodnom roztoku NaCl 
s pridaním 3g/l NH4SCN (tiokyanátu amónneho). Prúdová hustota bola 1 mA/cm2. 
Povrchová koncentrácia skúšobného telesa po plynnom vodíkovaní bola 71 ppm. Z grafu je 
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zrejmé, že až takmer 20 % povrchovej koncentrácie, teda približne 14 ppm bolo prítomných 
aj v strede skúšobného telesa. Po katódovom vodíkovaní bola povrchová koncentrácia až 510 
ppm, pričom nasýtenie vodíkom prebehlo maximálne do 6 % od povrchu. Povrchová 
koncentrácia po katódovom vodíkovaní bola teda 7,18 násobne vyššia ako po plynnom 
vodíkovaní [8]. Je pravdepodobné, že po dlhšom čase katódového vodíkovania by sa vodík 
postupne dostal aj do väčšej vzdialenosti od povrchu, koncentračný gradient by bol aj tak 
násobne väčší, keďže by sa zvýšila aj povrchová koncentrácia skúšobného telesa. 
 
Skúšobné vzorky boli taktiež podrobené termodesorpčnej spektroskopii, ktorej princíp je 
popísaný v kapitole 3.1. Počas analýzy boli skúšobné telesá ohrievané rýchlosťou 100 K/h. 
Následne bola zistená teplota, pri ktorej došlo k najvýraznejšiemu úniku vodíka. Skúšobné 
teleso podrobené plynnému vodíkovaniu z obr. 8 malo najvýraznejší únik vodíka v intervale 
teplôt 200 °C až 400 °C. Teplotu najvýraznejšieho úniku vodíka pri 300 °C vykazovalo aj 
plynne vodíkované teleso pod rovnakým tlakom po dobu 72 hodín za teploty 250 °C. 
Katódovo vodíkované teleso z obr. 8 malo ale značne nižšiu najvýraznejšiu desorpčnú 
teplotu, a to 100 °C [8]. Nižšia teplota, pri ktorej vodík difunduje z telesa do prostredia je 
spôsobená slabšou väzbovou energiou vodíka v štruktúre materiálu.  
 

2.3 Ponorná metóda 
 

Ponorná metóda je ďalšou používanou metódou vodíkovania ocelí. Je viac praktická ako 
katódová metóda, pretože umožňuje testovanie viacerých skúšobných telies naraz ponorením 
do jedného roztoku, ktorý tvoria prevažne kyseliny. Zaisťuje homogénne rozloženie vodíka 
aj pri vodíkovaní súčastí so zložitejšími tvarmi. Vyžaduje menej vybavenia a je teda aj 
ekonomicky prijateľnejšia. Napriek tomu je jej použitie menej časté ako spomenuté katódové 
a plynné vodíkovanie. Dôvodom je rozpúšťanie skúšobných telies ponorených do kyselín, 
ktorých pH sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí pH = (1 až 3). Rozpúšťaním skúšobných telies 
kyselinou klesá ich povrchové napätie a mení sa mikroštruktúra, čo sa prejavuje miznutím 
mikrotrhlín. Zabrániť sa tomu dá použitím roztoku s vyšším pH. Bežne používaným 
roztokom je zriedená kyselina chlorovodíková (HCl) s pH = 1, čo spôsobuje rozpúšťanie 
testovanej ocele. Preto sa hľadajú nové roztoky s podobnými schopnosťami navodíkovať 
materiál bez jeho výraznejšieho rozpúšťania. 

 
Autori Shusaku Takagi a Yuki Toji [11] navrhujú namiesto HCl ako vhodnú alternatívu 
použitie roztoku tvoreného tiokyanátom amónnym (NH4SCN). Tento roztok má aj pri malom 
zriedení vysoké pH = (4 až 5). Vhodnosť použitia tohto roztoku overili experimentálne. Pri 
experimentoch bol použitý riedený NH4SCN, a to v koncentráciách od 0,01 % až 20 %. Pre 
porovnanie boli použité aj roztoky HCl s pH = (1 až 3). Ako testovaný materiál bola použitá 
oceľ so zložením  0,13%C; 1,4%Si; 2,2%Mn. Teplota roztoku počas vodíkovania bola 25 °C. 
Na obr. 9 je závislosť množstva nasýteného vodíka na čase vodíkovania. Je zrejmé, že 
koncentrácia roztokov značne ovplyvňuje výsledné zloženie, pričom so zvyšujúcou sa 
koncentráciou roztokov rástol aj podiel vodíka v materiále. Maximálna koncentrácia vodíka 
bola 1,8 ppm za použitia 20% roztoku NH4SCN. Ku maximálnemu nasýteniu vodíkom pri 
určitej koncentrácii roztoku dochádzalo zhruba po 96 hodinách. 
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Obr. 9 Závislosť množstva vodíka na dobe ponoru v roztokoch s rôznym Ph [11] 

 
Na dosiahnutie vyšších hodnôt koncentrácie ako 0,5 ppm musí byť použitý roztok NH4SCN.  
Z grafu taktiež vyplýva, že rovnakej úrovne nasýtenia bolo možné dosiahnuť použitím 
0,01%, resp. 0,1% roztoku NH4SCN a HCl s pH = 1 alebo pH = 3. Napriek podobnej 
výslednej koncentrácii mali roztoky rozdielny vplyv na rozpúšťanie materiálu ako je 
znázornené na obr. 10, kde je uvedené, aké množstvo materiálu skúšobného telesa bolo počas 
vodíkovania rozpustené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10 Závislosť znižovania hmotnosti skúšobného telesa na dobre ponoru [11] 

  
 Po 72 hodinách sa v roztoku HCl s pH = 1 rozpustilo 17 % hmotnosti materiálu, pričom 
použitím 0,1% roztoku NH4SCN sa za rovnaký čas rozpustilo len 0,08 %. Tento rozdiel je 
spôsobený vysokou hodnotou pH roztoku NH4SCN, ktorá pri koncentrácii 0,1 % bola 5,7. 
Z tohto dôvodu je tiokyanát amónny vhodnejší roztok pre vodíkovanie danej ocele. 
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2.4 Nové technické riešenie vodíkovania ocelí 
 
Evgenii Malitckii, Yuriy Yagodzinskyy a Hannu Hänninen z fínskej univerzity Aalto 
zverejnili metódu vodíkovania na princípe dútnavého výboju [12]. Pri výbojoch sa ionizuje 
plyn, čo znamená, že sa vonkajším zásahom odtrhávajú z atómov elektróny a teda vznikajú 
dvojice kladný ión a elektrón. K dútnavému výboju dôjde medzi elektródami pôsobením 
elektrického poľa. Pri atmosférickom tlaku je stredná vzdialenosť molekúl veľmi malá – 
približne 6·10-8 m [13]. K lavínovej ionizácii nárazom preto dôjde až pri vysokej intenzite 
elektrického poľa 3·106 V·m-1. Znížením tlaku sa zväčší stredná vzdialenosť medzi 
molekulami a zvýši sa energia, ktorú častica nadobudne medzi nárazmi. K výboju tak 
dochádza pri rádovo menšom napätí [13]. Pri tejto metóde vodíkovania sa ako plyn používa 
H2. Po ionizácii sú kladné ióny vodíka usmernené priamo do skúšobného telesa a tým sa 
dostávajú do jeho štruktúry. V  práci [12] bola vodíkovaniu touto metódou podrobená oceľ 
ODS-EUROFER. 

 

 
Obr. 11 Schéma vodíkovania pomocou dútnavého výboja (upravené podľa [12]) 

 
Jedná sa o materiál používaný v aktívnej zóne nukleárnych reaktorov, spevnený 0,3 hm. % 
oxidu ytritého (Y2O3). Autori štúdie predpokladajú, že tento spôsob vodíkovania sa dá 
uplatniť aj na iné kovové materiály. Schéma procesu vodíkovania popísanou metódou je na 
obr. 11. Autori experimentálne určili najvhodnejší tlak vo vodíkovacej komore na 9·102 Pa 
čisto vodíkovej atmosféry. Zachovať efektivitu procesu pri nižšom tlaku sa dá použitím 
zmesi H2 a inertného plynu, napríklad Ar alebo Ne. Vysokonapäťový zdroj generuje 
pulzujúci výstupný signál s amplitúdou 2 kV a frekvenciou 15 kHz. To vytvára dútnavý 
výboj medzi vonkajšou (zápornou) a vnútornou (kladnou) elektródou. Jednosmerný prúd sa 
využíva na urýchľovanie vytvorených iónov prechádzajúcich od sieťkovanej vnútornej 
elektródy do skúšobného telesa. Urýchľovacie napätie je možné meniť. Na usmernenie 
výboja a koncentrovanie iónov priamo do skúšobného telesa bol vytvorený špeciálny 
ionizátor, ktorého schéma je uvedená na obr. 12. Vzdialenosť medzi kladnou a zápornou 
elektródou je 4 mm a vzdialenosť  medzi kladnou elektródou a skúšobným telesom je 
približne 10 mm. Táto vzdialenosť nie je konštantná z dôvodu eliptického tvaru ionizátora. 
Daný eliptický tvar napomáha homogénnemu toku iónov [12]. Testované teleso musí byť 
uložené v osi ionizátora, ktorá je znázornená na obr. 12a prerušovanou čiarou. Hlavnou 
premennou, ktorou je možné meniť výslednú koncentráciu vodíka testovanej oceli je veľkosť 
urýchľovacieho napätia, ktorá sa pri experimentoch pohybovala v intervale od 0 V po 40 V. 
Tok vodíkových iónov bol dostatočne stabilný medzi 20 V a 30 V.  
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        Obr. 12 Ionizátor a) orientačné rozmery b) schéma konštrukcie (upravené podľa [12]) 
 
Zmena urýchľovacieho napätia z hodnoty 0 na 40 V mala za následok zvýšenie teploty 
skúšobného telesa o približne 10 °C [12]. Výsledky vodíkovania sú uvedené na obr. 13 a 14. 
Skúšobné teleso, ktorého závislosť koncentrácie vodíka na urýchľovacom napätí je na obr.13, 
bolo vodíkované po dobu dvoch minút a z grafu vyplýva, že veľkosť urýchľovacieho napätia 
mala značný vplyv na výsledný obsah vodíka. Bez aplikovaného napätia bola prúdová 
hustota iónov 7,2.1015 cm-2s-1. Následným zvýšením urýchľovacieho napätia na 30 V došlo 
k vzrastu prúdovej hustoty na 1,6.1016 cm-2s-1 a pri danom napätí bola zaznamenaná aj 
najvyššia absorbcia vodíka. Ďalším zvyšovaním napätia a teda aj prúdovej hustoty už došlo 
k poklesu výslednej koncentrácie vodíka. Je možné, že tento pokles spôsobili vzniknuté 
defekty, zapríčinené vysokou prúdovou hustotou iónov.  
 

Obr. 13 Závislosť obsahu vodíka na 
urýchľovacom napätí [12] 

 

Obr. 14 Závislosť obsahu vodíka na dobe 
vodíkovania [12]

 
Na obr. 14 je výsledná závislosť koncentrácie vodíka na dobe vodíkovania, pričom teplota 
počas experimentu bola 50 °C. Je zrejmé, že sýtenie vodíkom prebieha najintenzívnejšie 
v časovom intervale 0 až 30 min, za ktorý bola koncentrácia vodíka 79 ppm. Po dlhšom čase 
je už nárast koncentrácie menší. Takýto krátky čas navodíkovania je výhodou tejto metódy, 
no treba brať do úvahy aj to, že skúšobné teleso pri tejto metóde musí byť výrazne menšie 
ako pri iných metódach. Ďalšou výhodou vodíkovania dútnavým výbojom je pomerne malé 
množstvo vodíka potrebného na uskutočnenie experimentu. Táto metóda je síce technický 
zložitejšia ako ostatné, no poskytuje rýchle a presné zhodnotenie účinkov vodíka. 
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3 Spôsoby určovania obsahu vodíka 
v štruktúre oceli 

3.1 Termodesorpčná spektroskopia 
 
Termodesropčná spektroskopia (TDS – Thermal Desorption Spectroscopy alebo TPD – 
Temperature Programmed Desorption) je najpoužívanejšia metóda na hodnotenie 
koncentrácie vodíka v oceli. Termodesorpčnou spektroskopiou sa získavajú informácie 
o kinetike povrchových procesov, adsorpčných pozíciách, desorpčných energiách alebo 
charaktere desorpcie [14]. Jej princíp je založený na zahrievaní skúšobného telesa vo 
vákuovej komore a následnom meraní množstva desorbovaného vodíka. Molekuly alebo 
atómy, ktoré sa dostanú do kontaktu s pevnou látkou, adsorbujú na jej povrch. Vytvoria 
väzby, čím minimalizujú svoju energiu. Pri zvýšení teploty energia prenesená do 
adsorbovaných molekúl prekoná väzbovú energiu a spôsobí ich desorpciu. Teplota, pri ktorej 
sa desorpcia uskutoční sa nazýva desorpčná teplota [15].   

 
Obr. 15 Princíp termodesorpčnej spektroskopie (upravené podľa [16]) 

 
Pozorovaním spektrálneho maxima a intervalu teplôt, v ktorom došlo k maximálnej desorpcii 
molekúl sa získavajú poznatky o kinetike povrchových procesov. Na obr. 15 je znázornená 
schéma TDS. Skúšobné teleso je ohrievané infračerveným žiarením z tepelného zdroja. 
Rýchlosť ohrevu je daná rovnicou ( ) = / , kde T je teplota a t je čas, pričom teplota je 
zvyčajne lineárne závislá na čase [15]. Zvýšená teplota skúšobného telesa v dôsledku 
absorpcie infračerveného žiarenia spôsobí desorpciu vodíka. Unikajúce častice sú potom 
analyzované najčastejšie kvadrupólovým hmotnostným spektrometrom (QMS) alebo TOF 
(Time Of Flight) spektrometrom [16].  
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QMS sa (veľmi zjednodušene) skladá z troch častí. Z oblasti, kde sa ionizujú uniknuté 
desorbované neutrálne častice zo skúšobného telesa, z hmotnostného analyzátora a detekčnej 
oblasti. Uniknuté častice sa ionizujú, pretože QMS rozpoznáva prvky, v tomto prípade vodík, 
na základe pomeru / , teda hmotnosti iónu voči jeho náboju a teda neutrálny atóm alebo 
molekula by nemohla byť detekovaná. V bežných spektrometroch sú ióny vytvorené 
nárazovou ionizáciou. Systém valcovitých tyčí obsahuje štyri valcové tyče, symetricky 
uložené okolo optickej osy, uhlopriečne elektricky spojené, vytvárajúce elektrické pole 
vychyľujúce ióny. Po správnom nastavení spektrometra sa ióny iného než žiadaného prvku 
nedostanú do detekčnej oblasti spektrometra, ale sú vychýlene elektrickým poľom do takej 
miery, že narazia a vybijú sa na valcovitých tyčiach [15].  
 
TOF spektrometer rozlišuje ióny podľa času, za ktorý dorazia do detekčnej oblasti. Ióny 
rôznych prvkov a teda rôznych hmotností sú elektrickým poľom zrýchľované rozlične. 
Ľahšie ióny zrýchľujú rýchlejšie, získajú vyššiu rýchlosť a čas za ktorý prejdú meracím 
zariadením je kratší [17].  
 
Metódou TDS sa skúma desorpcia vo vákuovej komore, kde je vákuum neustále udržované. 
Množstvo uniknutého vodíka v ppm sa zaznamená zvýšením parciálneho tlaku v komore. 
Takýmto spôsobom sa pomocou TDS stanovuje rýchlosť aktuálnej desorpcie vodíka pri 
určitej teplote. Na obr. 16 je ukážka termodesorpčného spektra poskytujúceho informácie 
o koncentrácii vodíka v skúšobnom telese vyrobeného z ocele ODS-EUROFER 
navodíkovaného po dobu dvoch minút metódou, popísanou v kapitole 2.4 [12]. Celkové 
množstvo vodíka v skúšobnom telese sa pomocou TDS spektier určuje na základe 
predpokladu, že absolútny počet častíc je rovný ploche pod TDS krivkou. 
 

 
Obr. 16 TDS spektrum [12] 
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3.2 Sekundárna iónová hmotnostná 
spektrometria 

 
Sekundárna iónová hmotnostná spektrometria (SIMS – Secondary Ion Mass Spectrometry) sa 
používa na detailnú  analýzu povrchu skúšobného telesa a je schématicky znázornená na 
obr. 17. Jej princíp je založený na vystreľovaní zväzku iónov, označovaných ako primárne, 
na povrch skúšobného telesa. Ich uvoľnená energia pri dopade spôsobí odtrhnutie častíc 
z povrchu telesa. Častice odtrhnuté od povrchu sú zväčša neutrálne, no u niektorých z nich 
dôjde k ionizácii a teda k vzniku kladných alebo záporných iónov označovaných ako 
sekundárne. Následne sú sekundárne ióny usmernené elektrickým poľom do hmotnostného 
spektrometra a analyzované [18]. Analýze podliehajú len nabité častice, keďže hmotnostné 
spektrometre nie sú schopné bez zložitejších opatrení detekovať neutrálne častice [18]. 
Primárne ióny tvoria prevažne Ar+, Ga+ alebo ióny alkalických kovov [18]. Energiu, ktorú 
dosahujú je vyššia alebo rovná 0,1 keV. Odtrhnutie častíc z povrchu zväzkom takto 
exitovaných primárnych iónov sa  udeje v rádiuse približne 1 nm od miesta ich dopadu [19].  
 
Sekundárna iónová hmotnostná spektrometria sa rozdeľuje na statickú a dynamickú. Pri 
statickej SIMS je predmetom pozorovania iba povrchové zloženie. Vyznačuje sa nižšou 
hustotou primárneho zväzku iónov a väčšou analyzovanou plochou (niekoľko cm2). 
Dynamická SIMS poskytuje informácie o zložení aj v určitej vzdialenosti od povrchu a to 
približne 10 μm. Primárny zväzok má vyššiu hustotu a analyzovaná plocha je malá (niekoľko 
tisícin cm2), aby sa pomocou zväzku iónov postupne uvoľnili a boli odrazené do 
hmotnostného spektrometra aj častice hlbšie pod povrchom [19].  

 
Obr. 17 Schéma sekundárnej iónovej hmotnostnej spektroskopie 

 
Z pozorovania rozloženia negatívnych a pozitívnych iónov sa pomocou SIMS získavajú 
kvalitatívne informácie o tom aké prvky, vrátane vodíka, sa na povrchu vyskytujú a taktiež 
kvantitatívne údaje o koncentráciách jednotlivých prvkov [20]. Taktiež popisuje kinetické 
parametre o chemických reakciách na povrchu alebo desorpciu, geometrické parametre 
povrchu na základe uhlového rozdelenia odrazených sekundárnych iónov [20]. SIMS 
prebieha vo vákuu aby sa predišlo kontaminácii zväzku primárnych iónov nečistotami. 
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3.3 Fúzia alebo tuhá extrakcia 
 
Ďalším spôsobom merania koncentrácie vodíka v železných ale aj neželezných materiáloch 
a polovodičoch je fúzia alebo tuhá extrakcia. Skúsobné teleso je vložené do grafitovej 
taviacej nádoby, ktorou prechádza vysoký prúd a zahrieva ju. Vodík je extrahovaný fúziou, 
teda roztopením skúšobného telesa. Extrakcia vodíka fúziou prebieha pri telote až 2000 °C 
v prostredí inertného plynu [21]. Výhodou tejto metódy je, že je extrahovaný celý obsah 
vodíka zo skúšobného telesa a to už v priebehu dvoch minút. Pri tuhej extrakcii sa skúšobné 
teleso neroztopí, ale je zahriate pod teplotu topenia a to v intervale 500 °C – 1200 °C [21]. 
Teplota sa určí v závisloti na type skúšobného telesa a jeho vlastností. Výhodou tuhej 
extrakcie je možnosť použiť taviacu nádobu viac krát po sebe, no proces merania prebieha 
dlhšie a nemusí dôjsť k extrakcii celého obsahu vodíka.  
 
Získaný vodík pomocou oboch metód je následne po odstránení prachu a vlhkosti 
analyzovaný vysokocitlivým detektorom tepelnej vodivosti. Pred samotným meraním 
koncentrácie vodíka ocelí, medi, titánu alebo hliníka musí byt skúšobné teleso povrchovo 
opracované, aby sa odstránila povrchová kontaminácia. Počas opracovania nesmie dôjsť 
k zvýšeniu teploty, aby sa predišlo desorpcii vodíka [21]. Pre meranie koncentrácie vodíka už 
navodíkovaných skúšobných telies toto opracovanie nemusí byť potrebné, pretože 
k povrchovej úprave dochádza ešte pred samotným vodíkovaním a mohlo by negatívne 
ovplyvniť presnosť merania. 

3.4 Analýza nukleárnej reakcie 
 
Analýza nukleárnej NRA (Nuclear Reaction Analysis) je často používaná metóda na analýzu 
obsahu konkrétnych prvkov v materiále, vrátane vodíka. Meranie obsahu vodíka prebieha na 
princípe bombardovania materiálu lúčom iónov izotopu dusíka 15N. Keď má 15N dostatočne 
vysokú energiu, označovanú ako rezonančnú, dôjde pri kontakte s vodíkom ku nukleárnym 
reakciám a k vyžiareniu γ-lúčov, ktorých intenzita je priamo úmerná množstvu vodíka 
v danom mieste [22]. Tieto γ-lúče sú zachytávané detektorom. Rovnica má tvar 

 
 + → →1615 + +412 .                             (10) 

 
Rezonančná energia Eres potrebná na uskutočnenie nukleárnej reakcie podľa rov. (10) je 
6,4 MeV. V prípade, že má ión presne rezonančnú energiu, uskutoční sa reakcia s vodíkom 
a teda dôjde k vyžiareniu γ-lúčov hneď pri strete s vodíkom na povrchu. Pri zvýšení energie 
sa najprv zníži energia iónu prenikaním do štruktúry materiálu a k reakcii dôjde až v určitej 
hĺbke. Preto sa pomocou NRA dá určiť obsah vodíka v závislosti na hĺbke materiálu [22]. 
Energia γ-lúčov, vyžiarených ako produkt reakcie podľa rov. (10) je 4,43 MeV. Na základe 
intenzity týchto lúčov sa stanoví množstvo vodíka v materiále. Nevýhodou je možné 
skreslenie výsledku prítomnosťou kozmického žiarenia vyskytujúceho sa všade na povrchu 
Zeme, ktoré za podmienok v experimente štúdie [23] odpovedalo koncentrácii vodíka 
3,5 ppm. Znížiť intenzitu kozmického žiarenia sa dá pasívne – materiálom, alebo aktívne - 
detektormi, ktoré prítomné žiarenie vylúčia. 
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4 Diskusia a záver 
 

Vývoj a optimalizácia materiálov odolných voči pôsobeniu vodíka (vodíkovému skrehnutiu) 
je do budúcna veľmi dôležitá, keďže vodík ako najhojnejší prvok vo vesmíre má mnoho 
potenciálnych využití, napríklad ako čisté a médium (v prakticky neobmedzenom množstve) 
pre pohon dopravných prostriedkov, kde je práve limitujúcim faktorom jeho dlhodobá 
úschova. Pokrok vo vývoji takých materiálov je podmienený existenciou experimentálnych 
postupov a metód, umožňujúcich spoľahlivo, reprodukovateľne a kontrolovateľne privádzať 
do štruktúry študovaných materiálov vodík a umožniť tak experimentálne hodnotiť vplyv 
absorpcie vodíka na mechanické a ďalšie vlastnosti. Rovnako dôležité je mať k dispozícii 
nástroje pre spoľahlivé určovanie množstva vodíka prítomného v štruktúre materiálov.  
 
V predloženej práci sú uvedené základné, prakticky používané metódy vodíkovania, ktoré 
úplne alebo aspoň sčasti splňujú vyššie uvedené požiadavky. Z dostupných literárnych 
prameňov je zrejmé, že katódové a plynné vodíkovanie je v súčasnej dobe zo všetkých 
v praxi používaných metód rozšírené najviac. Katódovým vodíkovaním sa nasycuje prevažne 
oblasť tesne pod povrchom skúšobného telesa, zatiaľ čo plynným vodíkovaním je možné za 
vhodných podmienok priviesť vodík aj niekoľko centimetrov od povrchu a tým dosiahnuť 
menší koncentračný gradient. Autori štúdie [3] katódovou metódou dosiahli celkovú 
koncentráciu do 7 ppm,  autori práce [5] potom 9 ppm. Autori štúdie [4] získali katódovou 
metódou celkovú koncentráciu vodíka až 50 ppm. Plynným vodíkovaním je možné 
dosiahnuť  vyššiu celkovú koncentráciu vodíka, ako napr. hodnota 129,1 ppm uvedená v 
práci [10]. 

 
Výpočet koncentrácie vodíka pri použití katódovej metódy je pomerne zložitý. Je potrebné 
brať do úvahy rôzne faktory ovplyvňujúce difúziu, napr. prúdovú hustotu. Pre výpočet 
koncentrácie vodíka po plynnom vodíkovaní postačuje znalosť Sievertsovho zákona. Je ale 
nutné uvedomiť si, že sýtenie vodíkom úzko súvisí so štruktúrou testovaného materiálu a že 
koncentrácia je len jedným z mnohých parametrov, určujúcich výsledné vlastnosti materiálu. 
Je potrebné brať do úvahy napr. vyššie spomenuté rozloženie vodíka v skúšobnom telese a  
desorpčnú energiu, ktorú prítomný vodík má. 

 
Ďalšie metódy vodíkovania sú už používane oveľa menej. Ponorná metóda nie je 
podmienená nákladným vybavením, ale jej najväčšou nevýhodou je rozpúšťanie materiálu 
spôsobeného roztokom, ktorý tvoria kyseliny. Rozpúšťanie je možné obmedziť na prijateľnú 
mieru použitím nových, menej agresívnych roztokov, tj. roztokov s vyššou hodnotou pH. 
Metóda vodíkovania pomocou dútnavého výboja je pomerne nová a neznáma metóda, prvý 
krát publikovaná v roku 2015 [12]. Má potenciál konkurovať vyššie spomenutým metódam, 
keďže je veľmi rýchla a presná. Jej nevýhodou je nutnosť relatívne technicky náročného 
vybavenia, ktoré môže túto metódu spraviť ekonomicky nevyhovujúcou. 
 
Druhým okruhom problémov rozoberaných v predkladanej práci je problematika určovania 
množstva vodíka prítomného v štruktúre kovových a nekovových materiálov, prípadne 
ďalších parametrov s týmto spojeným (gradient koncentrácie apod.). V súčasnosti asi 
najpoužívanejšou metódou určovania koncentrácie vodíka v štruktúre materiálov je 
termodesorpčná spektroskopia. Ohrevom vzorku a následnou analýzou uniknutých častíc je 
možné získať komplexné informácie o vodíku v skúšobnom telese, ako napr. väzbovú 
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energiu, ktorá určuje do akej miery je vodík v telese viazaný. Taktiež je pomocou nej možné 
určiť celkovú koncentráciu vodíka v materiály. Túto charakteristiku je možné získať 
aj pomocou ďalších metód, napr. fúziou alebo tuhou extrakciou. Medzi ďalšie, často 
používané metódy určovania koncentrácie vodíka v štruktúre materiálov patrí sekundárna 
iónová spektroskopia a analýza nukleárnej reakcie. Jedná sa o veľmi presné metódy pre 
meranie koncentrácie vodíka primárne na povrchu vzorku. V prípade sekundárnej iónovej 
spektroskopie je vodík detekovaný hmotnostným spektrometrom, metódou založenej na  
analýze nukleárnej reakcie sa jeho výskyt určuje  na základe detekcie γ-lúčov, ktoré sú 
produktom nukleárnej reakcie. 
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