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Tässä työssä käsitellään vedyn määrän määrittämistä materiaaleissa ja hitsatuissa raken-
teissa. Työssä aiheesta tehtiin kirjallisuustutkimus ja laboratoriokoe. Kirjallisuustutkimuk-

sessa selvitettiin mitä menetelmiä ja laitteistoa on saatavilla vedyn määritykseen ja labora-
toriokokeen avulla havainnollistettiin yhtä menetelmää käytännössä. Työssä selvitettiin mi-

ten menetelmiä voidaan soveltaa sekä laboratorio-olosuhteissa, että käytännön konepaja-
työssä.  

Vedyn merkitys tulee kasvamaan teollisuudessa yhä suuremmaksi. Tämän vuoksi on tärkeää 
tutkia vedyn vaikutuksia materiaaleihin ja hitsattuihin rakenteisiin. Murtolujuuden heikke-

neminen, väsymisvauriot ja haurastuminen ovat tyypillisiä vedyn aiheuttamia seurauksia.   

Vedyn mittaamiseen materiaaleissa ja hitsatuissa rakenteissa on saatavilla monia eri laitteis-
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This work deals with the determination of the amount of hydrogen in materials and welded 
structures. In the work, a literature search and a laboratory test were performed on the topic. 
The literature study investigated what methods and equipment are available for the determi-

nation of hydrogen and the laboratory experiment illustrates one method in practice. The 
work examines how the methods can be applied in laboratory conditions to practical engi-

neering work. 

The importance of hydrogen in industry will increase. Therefore, it is important to study the 
effects of hydrogen on materials and welded structures. Decreased fracture toughness, fa-

tigue damage and embrittlement are typical consequences of hydrogen. 

Many different devices are available for measuring hydrogen in materials and welded struc-
tures. However, the methods have their own problems which limit their application. Depend-
ing on what is being measured, the user must consider which method is most suitable for 

that measurement. 
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1  Johdanto 

Tässä työssä käsitellään vedyn määrän määrittämistä materiaaleissa ja hitsatuissa raken-

teissa. Työssä tutkitaan erityisesti vetyä teräsmateriaaleissa ja vedyn vaikutuksia materiaa-

liominaisuuksiin. Työssä tehtiin kirjallisuustutkimus aiheesta ja laboratoriodemonstraatio.  

Kirjallisuustutkimuksella pyrittiin selvittämään, mitä menetelmiä on saatavilla vedyn mit-

taamiseen. Laboratoriodemonstraation avulla pyrittiin käytännössä esittämään, miten vety 

päätyy materiaaleihin. Vetyä käytetään monissa eri sovelluksissa, koska sillä on paljon saa-

vuttamatonta potentiaalia. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia vedyn vaikutuksia materiaaleissa, 

jotta vetyä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin. 

 

1.1  Työn taustaa 

Vedyllä on ollut pitkä historia energiantuotannossa. Ensimmäisiä veden elektrolyysin de-

monstraatiota ja polttokennoja kehiteltiin 1800-luvulla ja polttoaineena vetyä käytettiin en-

simmäisen kerran yli 200 vuotta sitten. Vety on nykyisin hyvin merkittävä teollisuuskäyttä-

jille maailmanlaajuisesti. Vedyn kysyntä on kasvanut yli kolminkertaiseksi vuodesta 1975 

ja sen kysyntä puhtaassa muodossa on noin 70 miljoonaa tonnia vuodessa. (International 

Energy Agency, 2019, 17.) 

Nykyisistä hiilipohjaisista polttoaineista pyritään luopumaan kolmesta päätekijästä johtuen. 

Ympäristövaikutukset, energian toimintavarmuus ja hinta. Vety ja polttokennot voisivat rat-

kaista fossiilisten polttoaineiden puutteen ja ilmansaastumisen. Vetyenergian kehittämiseksi 

on kuitenkin tärkeää tietää vedyn vaikutukset mekaanisiin ominaisuuksiin eri sovelluksissa. 

Maailmalla on laajasti tunnistettu, että vety voi haurastuttaa erityisesti teräsmateriaaleja, 

joissa vety absorboituu atomimuodossa. Absorboitunut vety voi diffundoitua materiaaliin ja 

voi aiheuttaa vaurioita. (Hui Zhang, 2010.)  
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1.2  Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on selvittää minkälaisia menetelmiä ja laitteistoa on saatavilla vedyn mää-

rän määritykseen. Työssä tullaan erityisesti tarkastelemaan vedyn vaikutuksia teräsmateri-

aaleissa. Onko menetelmiä mahdollista hyödyntää sekä laboratorio-olosuhteissa, että käy-

tännön konepajateollisuudessa? Ovatko mittausmenetelmät kaupallisia tuotteita vai labora-

torio-olosuhteissa käytettäviä?  

 

1.3  Työn rakenne 

Työn ensimmäinen luku on johdanto. Toisessa luvussa käsitellään vedyn vaikutuksia teräs-

materiaaleihin ja hitsauksessa. Kolmannessa luvussa tarkastellaan eri menetelmiä ja sovel-

luksia vedyn määrän mittaamiseen. Neljännessä luvussa käsitellään glyseriinikoetta. Viiden-

nessä luvussa on työn johtopäätökset. 

      

1.4  Tutkimuskysymykset ja -ongelma 

Työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Mitä menetelmiä ja laitteistoa on saatavilla vedyn määrän mittaamiseen? 

- Miten tarkkoja arvoja menetelmillä saa? 

- Mitä vaikutuksia vedyllä on materiaaliominaisuuksiin? 

- Mitä keinoja on vedyn aiheuttamien vaikutuksien ehkäisemiseen teräsmateriaa-

leissa? 

Työn tutkimusongelma on, että ei ole riittävästi tietoa minkälaisia laitteita ja menetelmiä on 

saatavilla vedyn määrän määritykseen ja kaikilla menetelmillä ei saada tarkkoja tuloksia. 
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2  Vedyn vaikutukset materiaaleihin ja hitsaukseen 

Tässä luvussa tarkastellaan vedyn vaikutuksia materiaaleihin ja hitsausliitokseen. Työn 

avulla selvitetään syitä, miksi on tärkeää tutkia vetyä materiaaleissa. Aluksi käsitellään vetyä 

alkuaineena ja sen jälkeen perehdytään vedyn aiheuttamiin seurauksiin.  

 

2.1  Vety alkuaineena 

Maailmankaikkeuden yleisin alkuaine on vety ja sen kemiallinen merkki on H. Linnunradan 

alkuaineista 74 % on vetyä ja 24 % heliumia ja muita alkuaineita on noin 2 %. (Sanomapro, 

2016, 69). Vety on väritön, hajuton, mauton ja helposti syttyvä kaasumainen aine, joka on 

kemiallisista alkuaineista yksinkertaisin. Vetyatomi kostuu ytimestä, jossa on positiivisest i 

varautunut protoni ja negatiivisesti varautunut elektroni. Vedyllä on kolme tunnettua iso-

tooppia, jotka esiintyvät luonnossa. Yleisin niistä on protium, jossa on protoni ja elektroni.  

Protonin ja neutronin muodostamaa ydintä kutsutaan deuteriumiksi. Tritium muodostuu taas 

yhdestä protonista ja kahdesta neutronista. (Lee Jolly, 2020.)    

Vedyn käyttöä rajoittaa tällä hetkellä sen säilytettävyys. Kun vetyä säilytetään normaalissa 

ilmanpaineessa, se vie paljon tilaa. Kun vetyä säilytetään paineistettuna, se vaati lujaraken-

teisen säiliön, ja kun vety on nestemäisessä muodossa, se vaati erittäin matalan lämpötilan    

-253 °C. Vetyä voitaisiin hyödyntää paremmin, jos säilytykseen löydettäisiin edullinen ja 

turvallinen ratkaisu. (Eduskunnan tulevaisuus valiokunta, 2018, 352.) 

Vetyä voidaan valmistaa monilla eri tavoilla. Vetyä voidaan erottaa maakaasusta tai sähkön 

avulla vedestä. Vedyn avulla voidaan varastoida energiaa kaasuna, ja sitä voi käyttää ener-

gian lähteenä eri sovelluksissa. Vetyä käyttämällä voitaisiin merkittävästi vähentää ilmasto-

päästöjä teollisuudesta. Jos vety pystytään tuottamaan päästöttömästi, vetytalouden avulla 

voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia ilmastopäästöjä. (Sallinen, 2021.) 
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2.2  Vetyhalkeama 

Vedyn aiheuttamaa halkeamaa hitsatussa rakenteessa kutsutaan vetyhalkeamaksi, joka syn-

tyy mikrorakenteeseen hitsausliitoksen alueella. Vetyhalkeama syntyy yleensä vasta hitsin 

jäähdyttyä alle 150 °C tai vasta, kun hitsi jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Vetyhalkeamalla on 

monta eri nimeä, kuten vetyhalkeama, kylmähalkeama ja viivästynyt halkeama. Erinimisiä 

halkeamia erotellaan myös halkeaman sijainnin perusteella. Halkeama voi olla perusaineen 

muutosvyöhykkeellä hitsin pituussuunnassa palonalaisena halkeamana, hitsin juuressa juu-

rihalkeamana tai hitsin reunaviivalla reunahalkeamana. Kuvassa 1 esitetään halkeamia muu-

tosvyöhykkeellä ja hitsissä. (Lukkari, 2000, 8.) 

 

 

Kuva 1. Vetyhalkeamia hitseissä (Lukkari, 2000, 8) 
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Vetyhalkeaman aiheuttaa kolme tekijää ja sen syntymiseen vaaditaan kaikkien samanai-

kaista olemassaoloa. Syntytekijöitä ovat: (Lukkari, 2000, 8)     

- Mikrorakenne: hauras ja martensiittinen rakenne. 

- Vetytekijä: hitsiaineeseen on liuennut riittävästi vetyä. 

- Jännitystekijä: hitsausliitokseen syntyy riittävästi jännityksiä. 

(Lukkari, 2000, 8) ”Vetyhalkeamia voi syntyä karkeneviin teräksiin, joissa voi hitsauksessa 

syntyä martensiittia. Tällaisia teräksiä ovat mm. seostamattomat teräkset, hienoraeteräkset, 

lujat teräkset, nuorrutusteräkset ja kuumalujatteräkset.”  

 

2.3  Vetyhalkeaman estäminen 

Vetyhalkeamien estämiseksi on pyrittävä vaikuttamaan yhteen tai useampaan syytekijään. 

Jos jokin syytekijöistä onnistutaan estämään kokonaan, niin silloin vetyhalkeamaa ei synny. 

(Lukkari, 2004, 6.)    

Teräksen hiiliekvivalentti CE kuvaa teräksen karkenevuutta ja epäsuorasti vetyhalkeilutai-

pumusta. Yleisin hiiliekvivalentin laskenta kaava on: (Lukkari, 2000, 8.)     

CE =  C +
Mn

6
+

Cr+Mo+V

5
+

Ni+Cu

15
   (1) 

   

CE-luvun avulla voidaan karkeasti arvioida hitsattavuutta seuraavasti: 

- CE < 0.4 %: Yleensä esikuumennusta ei tarvita. 

- CE 0.4-0.5 %: Yleensä ei esikuumennusta ohuilla aineilla ja niukkavetyisillä lisäai-

neilla. Paksuilla aineilla yleensä vaaditaan esikuumennus. 

- CE >0.5 %: Esikuumennus ja niukkavetyiset lisäaineet, mahdollisesti vielä jälkikuu-

mennus. 
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Vetyhalkeaman pääsyllinen on vety. Lisäaineissa vedyn lähteitä ovat epäpuhtaudet, kosteus 

ja vetyä sisältävät yhdisteet puikon päällysteessä, täytelangassa ja hitsausjauheessa. Seuraa-

vassa on listaus keinoista, joilla vetyhalkeilua voi estää. (Lukkari, 2000, 8.)     

- Käytetään terästä, jolla on riittävän matala hiiliekvivalentti, jos mahdollista. 

- Niukkavetyinen lisäaine. 

- Hitsauslisäaineiden asiallinen käsittely, varastointi ja uudelleen kuivaus. 

- Hitsattavien railopintojen puhdistus liasta ja kosteudesta. 

- Riittävän suuri lämmöntuonti, jos mahdollista. 

- Käytä alilujaa lisäainetta. 

- Käytä austeniittista lisäainetta. 

- Käytä esikuumennusta. 

- Vedynpoistohehkutus. 

- Jälkilämpökäsittely. 

Pinnassa olevat halkeamat pystytään yleensä havaitsemaan silmämääräisellä tarkastelulla. 

Sisäisiä halkeamia pystytään tarkastelemaan esimerkiksi ultraäänen avulla. (Lukkari, 2000, 

8.)     

 

2.4  Vaikutukset materiaaliominaisuuksiin 

Vetyhaurastuminen ja mekaanisten ominaisuuksien heikkeneminen vedyn vaikutuksesta 

johtuen on ongelma teräsmateriaaleille. Ongelma on erityisen vakava lujien terästen koh-

dalla ja sen merkitys tulee kasvamaan vedyn kysynnän lisääntyessä. Väsymisvaurio on yksi 

yleisimmistä vauriomuodoista teräsmateriaaleissa. Vety tulee kosteasta tai syövyttävästä 

ympäristöstä, katodisen suojauksen aikana tai galvanoinnissa. Korroosioväsyminen johtuu 

usein vedyn aiheuttamasta korroosioreaktioista metallin pinnalla. (Nagumo, 2016, preface, 

117.) Terästen kyky vastustaa väsymistä vedyssä heikkenee sekä ferriittisissä että austeniit-

tisissa teräksissä. Väsymiskyky heikkenee myös matalalujissateräksissä, että lujissa teräk-

sissä. (Hui Zhang, 2010.) 
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Murtumiskestävyyden heikkeneminen tapahtuu ensisijaisesti teräksissä, joilla on korkea ve-

tolujuus tai kovuus. Murtumiskestävyyden heikkeneminen on tyypillistä eri teräsmateriaa-

leissa. Tällaisia ovat paineastiateräkset, maragingteräkset, ruostumattomat teräkset, lujat te-

räkset ja jopa matalalujat teräkset ja austeniittiset ruostumattomat teräkset. Vetykaasuympä-

ristössä nyrkkisääntönä vältetään käyttämästä lujia teräksiä vetyhalkeilun takia. Zhangin jul-

kaisemassa artikkelissa havaittiin, että lujempi X70-teräs ei ollut huonompi kuin X42-teräs 

väsymishalkeamien kasvunopeuden suhteen. Molemmat testattiin samalla paineella, kuor-

mitustaajuudella ja jännityssuhteella. (Hui Zhang, 2010.) 

 

2.5  Vetyasteikot 

Standardissa SFS-EN 1011-2, 2001 määritellään hitsiaineen vetypitoisuus viiteen luokkaan 

A-E. Hitsiaineen vetypitoisuutta kuvaa lyhenne HD ja taulukossa 1 esitetään hitsiaineiden 

vetypitoisuusluokat.   

 

Taulukko 1. Hitsiaineen vetypitoisuus luokat (SFS-EN 1011-2, 2001, 28) 

Hitsiaineen vetypitoisuus 

(ml/100 g) 

Vetyasteikko 

>15 A 

10≤15 B 

5≤10 C 

3≤5 D 

≤3 E 

 

 

Emäspäällysteisille puikoille ja täytelangoille käytetään asteikkoja B-D, mikä riippuu myös 

lisäainevalmistajan luokittelusta. Jauhekaarihitsauksessa käytetään myös asteikkoja B-D, 

joista yleisin on C. Umpilangoille käytetään asteikkoa D. Jotkin täytelangat ja emäspäällys-

teiset puikot voivat soveltua asteikolle E. Matalien vetypitoisuuksien kohdalla on otettava 

myös huomioon suojakaasun ja ilman kosteuden vaikutus. Kuvassa 2 esitetään hitsiaineiden 

vetypitoisuuksia. (SFS-EN 1011-2,2001, 28.) 
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Kuva 2. Hitsiaineiden vetypitoisuuksia (Lukkari, 2000, 8) 
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3  Vedyn mittaamiseen käytettävät menetelmät ja laitteistot 

Tässä luvussa tarkastellaan mitä laitteistoa on saatavilla vedyn mittaamiseen teräsmateriaa-

leissa ja hitsatuissa rakenteissa. Lisäksi tarkastellaan, miten laitteistoja voitaisiin hyödyntää 

sekä laboratorio-olosuhteissa että teollisuudessa. 

  

3.1  Elohopeamenetelmä 

Elohopeamenetelmän laitteistoa ja materiaaleja käsitellään standardissa SFS-EN ISO 3690. 

Menetelmässä näyte siirretään kaasun keräyslaitteeseen ja pidetään jonkin aikaa lämpöti-

lassa, joka on riittävä aineen diffuusoituvan vedyn vapauttamiseen. Kerätyn vedyn määrä 

määritetään mittaamalla syrjäytynyt tilavuus. (Padhy, Komizo, 2013, 54.) Kerrostetun me-

tallin massan tai sulatetun hitsimetallin tilavuuden kvantifiointi mahdollistaa vedyn määrän 

laskemisen metallissa. Kuvassa 3 esitetään menetelmässä käytettävää laitteistoa. (SFS-EN 

ISO 3690, 2018, 5.) 

    

Kuva 3. Vedyn mittausta elohopeamenetelmällä (Padhy, Komizo, 2013, 54) 
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Menetelmällä saatavat tulokset ovat tarkkoja, luotettavia ja tulokset ovat toistettavissa ja 

menetelmää suositellaan ensisijaisena standardina HD-mittauksille. Menetelmässä on kui-

tenkin omat haittapuolensa. Yksi merkittävä haittapuoli on aikaa vievä vedyn keräys, joka 

vie joissain tapauksissa jopa 21 päivää. Toinen ongelma on elohopean käsittelystä aiheutuvat 

terveysvaarat. (Padhy, Komizo, 2013, 54–55.) 

 

3.2  Glyseriinimenetelmä 

Glyseriinimenetelmä on yksi vanhimmista tavoista hitsiaineen vetypitoisuuden määrittämi-

seen. Menetelmässä vedyllä syrjäytetään glyseriiniä ja syrjäytetyn tilavuuden avulla voidaan 

arvioida vedyn määrää. (Padhy, Komizo, 2013, 53.) Luvussa 4 käsitellään menetelmää tar-

kemmin. On kuitenkin havaittu, että vesihöyryn, hapen ja typen liukeneminen glyseriiniin 

vaikuttaa kerätyn vedyn määrään. Tutkimuksissa on havaittu, että glyseriinin käyttö, johtaa 

merkittäviin tuloksien vaihteluun ja epätarkkoihin tuloksiin. (SFS-EN ISO 3690, 2018, 25.) 

 

3.3  Kaasukromatografia 

Kaasukromatografia (GC) on menetelmä, jossa seos erotetaan liikkuvalla kaasufaasilla. Kaa-

sukromatografia jaetaan kahteen pääluokkaan. Kaasunestekromatografia (GLC) ja kaa-

sukiintoainekromatografiaan (GSC). (Jeffery et al. 1989, 235.) Menetelmässä inertti kanto-

aine, kuten helium virtaa jatkuvasti suuresta kaasusylinteristä tuloaukon kolonnin ja ilmai-

simen läpi. Näyte ruiskutetaan sisääntuloaukkoon, jossa se höyrystetään ja kuljetetaan ko-

lonniin. Kapillaarikolonni on tyypillisesti 15–30 metriä pitkä, joka on päällystetty ohuella 

0.2-1μm paksulla kalvolla kiehuvaa nestettä. Kolonnin jälkeen kantokaasu ja näyte kulkevat 

detektorin läpi. Detektori mittaa näytteen määrän ja tuottaa sähköisen signaalin. Kuvassa 4 

esitetään kaasukromatografian laitteistoa. (Mcnair, Miller, Snow, 2019, 37.) Menetelmällä 

saadaan tuloksia suhteellisen nopeasti ja tarkasti, mutta menetelmässä on rajoituksia. Tulok-

siin vaikuttaa keräyskammion epätäydellinen tyhjennys, kosteus kantajakaasussa tai kolon-

nissa. (Padhy, Komizo, 2013, 56.) 
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Kuva 4. Kaasukromatografialaitteisto (Eskeli, Ojansivu, Opetushallitus) 

 

3.4  Kuumapoistomenetelmät 

Menetelmä perustuu vetyatomien lämpöaktivoitumiseen kiinteässä olomuodossa. Näytteen 

kuumentamisen avulla vety poistuu näytteestä. Vety desorboituu näytteen pinnalta ja yhdis-

tyy uudelleen molekyylikaasuksi. (Rhode et al. 2018, Kappale 2.2.) Menetelmässä vety ero-

tetaan hyvin korkeissa yli 400°C lämpötiloissa. Kun käytetään korkeampia lämpötiloja ko-

konaismittausaika on alle 1 tunti. Lisäksi havaittiin, että menetelmällä saatiin tarkkoja ja 

luotettavia tuloksia. Menetelmään on saatavilla monia laitteita. Laitteissa on yleisesti ottaen 

kaksi osaa, kuumapoistokammio, jolla poistetaan ja talteen otetaan vetyä sekä analysaattori 

vedyn havaitsemiseen ja analysointiin. (Padhy, Komizo, 2013, 56.) Kuvassa 5 esitetään kuu-

mapoistokammio. 
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Kuva 5. Kuumapoistokammio (Albert, Padhy, 2013, Kappale 2.2.) 

 

Yksi tekniikka on käyttää vedyn arvioimiseen protoninvaihtokalvon vetyanturia eli PEMHS. 

(Albert, Padhy, 2013, Abstract.) PEMHS toiminta perustuu sähkökemiallisen kennon käyt-

töön. PEMHS- laitteisto on esitetty kuvassa 6.  

 

Kuva 6. PEHMS 1. Lämpötilan säädin, 2. Massavirran säädin, 3. Massavirran säätimen oh-

jelmoija, 4. Esivahvistin, 5. Vedyn näyttöyksikkö, 6. Kammio PEMHS, 7. Kammio He-

PEMHS 8, 8-porttinen venttiili, 9 Kalibrointiyksikkö.  (Albert, Padhy, 2013, Kappale 2.3) 
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Kuumapoistomenetelmää käytetään laajasti. Menetelmässä käytettävät laitteistot ovat kui-

tenkin hyvin kalliita ja niitä ei ole helposti saatavilla. Lisäksi niiden käyttäminen vaati paljon 

osaamista. (Padhy, Komizo, 2013, 56.)   

 

3.5  Helios 4-HOT PROBE 

Yksi kuumapoiston sovellus on letomecin helios 4. Laitteen avulla voidaan mitata diffundoi-

tuvan vedyn määrää. Mittauksia voidaan suorittaa suoraan metallinäytteistä tai suoraan puo-

lituotteesta tai valmiista tuotteesta. Laitteisto koostu kannettavasta laiteesta ja perustuu puo-

lijohdekaasuanturiin. Kuvassa 7 esitetään kyseinen laitteisto. (Letomec, 2022.) 

 

Kuva 7. Helios 4-HOT PROBE (Letomec, 2022.) 

Kun metallia kuumennetaan paikallisesti, vedyn diffundoituminen tehostuu, jonka anturi ha-

vaitsee. Laitteen tyypillinen käyttökohde on auto- ja terästeollisuudessa, jossa sillä tehdään 

komponenttien laadunvalvontaa. (Letomec, 2022.) 
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3.6  Kuumatyhjiöpoistomenetelmä 

Kuvassa 8 esitetään kuuma tyhjiöpoistomenetelmän (HVE) laitteistoa. Näyte tuodaan alu-

miiniastiaan ja laitetaan kvartsiputkeen. Systeemiin tehdään tyhjiö. Kvartsiputkea ja näytettä 

kuumennetaan uunissa. Näytteen kaasun poisto tapahtuu 450 °C 15 minuutin ajan. Poisto-

venttiili kvartsiputken päässä on suljettu ja lämpötilaa nostetaan vähitellen. Venttiili avataan 

ja syntyneet kaasut poistetaan ejektoripumpulla. Paineen mittausta tehdään joko McLeodin 

mittarilla, jos paine on pienempi kuin 0.1 mbar tai painemittarilla jos paine on suurempi. 

Lopuksi kaasut menevät massaspektrometriin. (Ramakumar et al. 1997, 6.) 

 

  

Kuva 8. Kuumatyhjiöpoisto F. Uuni, R. Kvartsiputki, S. Näyte, V. venttiilit, E.P. Ejektori-

pumppu, MG. McLeodin-mittari, D.P. Diffuusiopumppu, R.P. Pyörivä siipipumppu, OM. 

Painemittari, LV. Mikrovuotoventtili, Q.M.S Massaspektrometri, T.P Turbopumppu (Rama-

kumar et al. 1997, 6) 

 

Menetelmässä voidaan mahdollisesti yhdellä analyysillä selvittää muita kaasuja vedyn li-

säksi. Menetelmä on nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas. Menetelmällä on mahdol-

lista saada tuloksia tunnissa. (Ramakumar et al. 1997, 9.) 
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3.7  UHV-TDA 

Ultrakorkeatyhjiö lämpödesorptionanalyysi (UHV-TDA) on samankaltainen kuumatyhjiö-

poisto menetelmän kanssa. Kuvassa 9 esitetään menetelmän laitteistoa.  

 

Kuva 9. UHV-TDA laitteisto (Borodin et al. 2015, 109.) 

Laitteiston kolme pääkomponenttia ovat kuorman lukko, mittauskammio ja pääkammio. 

Mittauskammiossa tapahtuu näytteen kuumennus ja pääkammiossa kaasut havaitaan massa-

spektrometrin avulla. Menetelmällä pystytään mittaamaan erittäin pieniä vetypitoisuuksia. 

Lämpödesorptioanalyysi on mittaustarkkuudeltaan erittäin hyvä verrattuna muihin saatavilla 

oleviin menetelmiin. Menetelmällä saadaan luotettavia tuloksia ja ne soveltuvat kvantitaa-

viseen ja kvalitatiiviseen vetyanalyysiin. Määritetty mittaus raja on 5.9 x 10⁻3 μg ja lisäksi 

menetelmä on nopea. (Borodin et al. 2015, 109, 113.)    

 

3.8  Sähkökemiallinen tekniikka 

Standardissa SFS-EN ISO 17081 esitetään menetelmä vedyn mittaamiselle metalleissa käyt-

täen sähkökemiallista tekniikkaa. Menetelmässä näyte sijoitetaan varauskennon ja hapetus-

kennon väliin, jossa näytteen pinnalle alkaa muodostua vetyatomeja. Kaasumaisissa ympä-

ristöissä vetyatomit syntyvät adsorptiolla ja kosteissa oloissa vetyä syntyy sähkökemialli-

sessa reaktiossa. Molemmissa tapauksissa vetyatomit diffundoituu näytteen läpi ja 
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hapettuvat. (SFS-EN ISO 17081, 2014, 3.) Kuvassa 10 esitetään sähkökemiallisen kennon 

kaavio vedyn läpäisy testiä varten. Laitteisto koostuu latauskennosta ja hapetuskennosta. 

  

Kuva 10. Sähkökemiallinen kaavio vedyn läpäisytestiä varten. RE. Vertailuelektrodi, CE-

Vastaelektrodi (Liu, Du, Li, 2009, Kappale 3.4.)  

 

3.9  Uppoanturi 

Sidermag yritys valmistaa uppoantureita teräksen vetypitoisuuden mittauksiin. Uppoanturin 

avulla voidaan mitata sulan teräksen vetypitoisuuksia. Näitä voidaan hyödyntää induktiouu-

neissa, masuuneissa ja valumuoteissa. Uppoanturi upotetaan sulaan teräkseen enintään 60 

sekunniksi, jonka aikana tulos saadaan. Kuvassa 11 esitetään anturit. (Sidermagg, 2022.) 
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Kuva 11. Uppoanturit (Sidermagg, 2022.) 

Uppoanturilla voidaan mitata 0.5–14 ppm alueella ja mittaustarkkuus on 0.1 ppm kun vetyä 

on 0.5-3 ppm ja mittaustarkkuudessa on välillä 3-14 ppm on enintään 3% heitto. (Sidermagg, 

2022.) 
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4  Glyseriinikoe 

Tässä luvussa käsitellään glyseriinikoetta. Aluksi esitellään kokeen kulku, jonka jälkeen pe-

rehdytään kokeen tuloksiin. 

 

4.1  Kokeen kulku 

Glyseriinikoe toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratori-

ossa. Glyseriinikokeessa tutkittiin hitsiaineen vetypitoisuutta. Kokeessa koekappaleena 

toimi rakenneteräs S355, jonka mitat ovat 130 mm x 25 mm x 14 mm ja aloituspaino 363 g. 

Hitsaus suoritettiin puikkohitsauksella, jossa hitsauspuikkona käytettiin P48M emäspuikkoa 

ja hitsausvirta oli 140 A. Kuvassa 12 esitetään hitsauksessa käytettyjen emäspuikkojen tun-

nistetiedot. 

 

 

Kuva 12. Hitsauksessa käytetyt emäspuikot 
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Kokeessa kappaleeseen hitsattiin noin 80 mm pituinen palko 30 sekunnin hitsausajalla. Hit-

sauksen jälkeen suoritettiin kappaleen kuonaus ja harjaus. Seuraavaksi kappaletta jäähdytet-

tiin 30 sekunnin ajan vedessä ja tämän jälkeen kuivattiin paineilmalla. Tämän jälkeen koe-

kappale asetettiin maljaan ja glyseriiniä sisältävään astiaan, joka esitetään kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Koekappale glyseriinissä    

Koekappaleen annettiin olla glyseriinissä 48 tuntia, jonka aikana hitsisaineessa ollut vety 

kerääntyy maljan yläpäähän. Kuvassa 14 havainnollistetaan kokeen kulkua. 



28 

  

 

Kuva 14. Glyseriini kokeen kulku (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2022) 

 

4.2  Kokeen tulokset 

Vedyn lopullista määrää arviotiin maljassa olevalla asteikolla. 48 tunnin jälkeen vetyä kertyi 

noin 0.5 ml maljaan. Tulosta arvioitiin silmämääräisesti, jolloin saadaan karkea arvio vedyn 

määrästä. Kemiallisen laitteiston avulla voitaisiin saada tarkempi vedyn määrä, mutta tässä 

kokeessa karkea arvio riittää. Koekappaleen aloituspaino oli 363 g ja kokeen jälkeen loppu-

paino oli 373 g. Näiden erotuksella saadaan selville lisäaineen määrä, joka on 10 g. Tästä 

voidaan laskea hitsiaineen vetypitoisuus HD, kun tiedetään lisäaineen määrä ja vedyn määrä 

(Kuva 15). 

 

 

Kuva 15. Kokeen lopputuloksen laskeminen (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 

LUT, 2022) 

Edellä mainitun laskuperiaatteen mukaan saatiin määritettyä, että hitsiaineen vetypitoisuus 

on 5 ml/100 g. Tuloksesta voidaan päätellä, että hitsiaineen vetypitoisuus on erittäin matalan 

ja matalan välimaastossa hitsiaineen vetypitoisuusluokkien perusteella. Kun katsotaan kuvaa 
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2, voidaan havaita, että emäspuikoilla vetypitoisuus on yleensä erittäin matala tai matala. 

Koska kokeessa käytettiin emäspuikkoa, odotettiin, että vetypitoisuus päätyisi kyseiselle 

alueelle. Tämän vuoksi koetta voidaan pitää onnistuneena.      
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5  Tulosten analysointi 

Tässä luvussa analysoidaan vedyn mittaamiseen käytettävien menetelmien käytettävyyttä ja 

sovelluksia. 

 

5.1  Tulosten tarkastelu 

Suurilta osin menetelmillä on hyvä mittaustarkkuus, mutta jokaisella menetelmällä on omat 

ongelmansa. Ongelmat liittyvät mittausaikaan, laitteistoon ja käytettävyyteen. Taulukossa 2 

esitetään vedyn mittaamisen käytettävät menetelmät hitsauksissa ja materiaaleissa.      

Taulukko 2. Vedyn mittaamisen käytettävät menetelmät hitsauksissa ja materiaaleissa. 

Menetelmä Mittaustarkkuus Mittausaika Huomioita ja rajoituk-
sia 

Elohopea  Hyvä Päiviä  - Standardi mene-

telmä 

- Elohopean kä-

sittely 

Glyseriini Kohtalainen 2 päivää  - Tulosten vaih-

telu 

Kaasukromatografia  Hyvä Tunneissa  - Kosteus kanta-

jakaasussa tai 

kolonnissa  

Kuumapoisto Hyvä Alle tunti - Kallis laitteisto 

- Käyttäminen 

vaati osaamista  

Kuuma tyhjiöpoisto Hyvä Tunneissa - Vaati paljon 

laitteistoa  

Sähkökemiallinen Hyvä Tunneissa  - Yksinkertainen 

laitteisto, mutta 

testi vaati paljon 

valmisteluja  

Uppoanturi Hyvä Minuuteissa  - Sulan teräksen 

vetypitoisuuden 

mittaukset 

Helios 4-HOT PROBE Hyvä Minuuteissa  - Voidaan suorit-

taa suoraan mit-

taukset metalli-

näytteistä  

UHV-TDA Erittäin hyvä  Tunneissa  - Pienten vetypi-

toisuuksien 

määrittäminen 
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5.2  Keskeiset johtopäätökset 

Vedyllä on merkittävä rooli nykyisessä yhteiskunnassa energiantuotannossa ja sen merkitys 

tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Monissa tutkimuksissa on havaittu vedyllä olevan merkit-

täviä vaikutuksia materiaaliominaisuuksiin. Väsymisvaurio, haurastuminen ja murtolujuu-

den heikkeneminen ovat tyypillisiä vedyn aiheuttamia seurauksia. Tämän vuoksi on tärkeää 

tarkastella ja tutkia vedyn käyttäytymistä materiaaleissa ja hitsausliitoksissa. 

Vedyn mittaamiseen teräsmateriaaleissa ja hitsauksissa on olemassa monia eri menetelmiä. 

Menetelmien rajoitusten takia on kuitenkin arvioitava tarkasti, miten menetelmä soveltuu 

suoritettavaan mittaukseen. Esimerkiksi elohopeamenetelmä ei sovellu laajamittaisempiin 

mittauksiin, jos tuloksia halutaan saada nopeasti. Toisaalta kaasukromatografia, kuuma-

poisto ja tyhjiöpoistomenetelmät vaativat enemmän laitteistoa, mutta tuloksia saadaan no-

peammin.  

Teräsmateriaalien vetymittauksiin soveltuvat uppoanturi ja Helios 4-HOT PROBE. Mene-

telmillä pystytään mittamaan nopeasti vetypitoisuuksia suoraan materiaaleista. Menetelmiä 

pystytään soveltamaan sekä laboratorio-olosuhteissa, että käytännön konepajateollisuu-

dessa.     
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6  Yhteenveto 

Tässä työssä tarkasteltiin vedyn määrän määrittämistä teräsmateriaaleissa ja hitsatuissa ra-

kenteissa. Vetytalouden kasvaessa on tärkeää tutkia vedyn käyttäytymistä teräsmateriaa-

leissa ja hitsatuissa rakenteissa. Vety aiheuttaa materiaaleissa haurastumista, väsymisvauri-

oita ja murtolujuuden heikkenemistä. Yksi suurimmista ongelmista on hitsausliitoksiin ja 

materiaaleihin vedystä aiheutuva vetyhalkeama. 

Glyseriinikokeessa määritettiin hitsiaineen vetypitoisuus. Kokeessa käytettiin puikkohit-

sausta, jolla koemateriaaliin hitsattiin 80 mm pituinen palko. Materiaalina oli rakenneteräs 

S355. Tämän jälkeen suoritettiin koekappaleen kuonaus, harjaus ja kuivaus. Lopuksi koe-

kappale asetettiin glyseriiniin 48 tunnin ajaksi, jolloin vety kerääntyy maljaan. Lopputulok-

sena saatiin määritettyä, että hitsiaineessa oli 5 ml/100 g vetyä. 

Vedyn määritykseen hitsauksissa ja teräsmateriaaleissa on saatavilla monia eri menetelmiä. 

Menetelmissä on kuitenkin omat rajoituksensa, jotka liittyvät mittausaikaan, laitteistoon ja 

käytettävyyteen. Tällöin käyttäjän on tarkasteltava, mikä menetelmä on soveltuvin suoritet-

tavaan mittaukseen.        
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