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Permeační bariéry jsou jednou z nejdůležitějších částí materiálového výzkumu v oblasti řízené 

termojaderné fúze, zdroje téměř absolutně čisté energie se zásobami nevyčerpatelnými v horizontu 

dalších milionů let. Jeho podstatou je slučování jader lehčích prvků na jádro těžšího prvku, přičemž 

dojde k uvolnění části vazebné energie - stejné procesy probíhají i v jádrech hvězd, například našeho 

Slunce. Pro využití fúze v pozemských podmínkách je ale jednak nutné využít jiné reakce z důvodu 

malého účinného průřezu (pravděpodobnosti reakce), jednak je nutné dosáhnout extrémnějších 

podmínek než ve hvězdách, kterým usnadňuje situaci obrovská hmota. Pro první generaci fúzních 

elektráren se uvažuje využití reakce izotopů vodíku – deuteria a tritia, pro kterou lze dosáhnout 

maxima účinného průřezu při nejnižší teplotě. I tak je nicméně třeba dosáhnout teplot téměř 150 

milionů stupňů a udržet palivo o dostatečné hustotě na této teplotě po dostatečně dlouhou dobu. 

Izotopy vodíku ovšem velmi snadno pronikají běžnými konstrukčními materiály, čímž by byl ohrožen 

provoz fúzních zařízení právě z hlediska zachování dostatečné hustoty paliva. Primárním účelem 

permeačních bariér je tedy minimalizovat unikání (permeaci) izotopů vodíku z budoucích fúzních 

zařízení, sekundárním pak snížení množství těchto izotopů, trvale zachycených v materiálu (snížení 

retence). Uvažované provozní podmínky (teplota až 550 °C, vysoké neutronové toky, potenciálně 

silně korozní prostředí) kladou vysoké nároky jak na samotný materiál, tak na vlastnosti vyrobených 

vrstev. Základní hledisko je snížení permeace tritia. Dalšími kritickými požadavky na permeační 

bariéry jsou absence povrchových defektů (zejména prasklin, kterými by vodík pronikal velmi 

ochotně), stabilita při vysokých teplotách a v korozním prostředí, a kompatibilita se strukturními 

materiály (zejména feriticko-martensitické oceli). V práci byly provedeny experimenty 

s přetavováním plasmového nástřiku Al2O3 za účelem dosáhnutí požadovaných vlastností. V poslední 

době bylo dosaženo velmi dobrých výsledků při použití vzorků Al2O3 připravených jinými metodami, 

cílem tedy bylo zjistit, zda by se dalo využít příznivých depozičních vlastností plazmového stříkání 

k zefektivnění přípravy permeačních bariér. Nicméně povlaky připravené plazmovým stříkáním se 

vyznačují značnou pórovitostí, kterou je třeba odstranit. Dále byly připraveny PVD povlaky nitridů, 

identifikovaných jako perspektivní pro permeační bariéry (CrN, ZrN...), jejich charakterizace (tloušťka, 

homogenita, adheze...) a bylo provedeno měření snížení permeace. Část práce, věnující se 

plazmovým nástřikům zaznamenala částečný úspěch, kdy bylo dosaženo zvýšení homogenity 

připravené vrstvy a odstranění pórovitosti, nicméně přetavené vzorky vykazovaly praskliny, z nichž 

některé zasahovaly až k vrstvě substrátu, čímž by byla efektivita permeační bariéry značně snížena. 

Experimenty s PVD depozicí nitridových vrstev a následným měřením snížení permeace potvrdily 

úspěšný výběr a přípravu zvolených vrstev, kdy bylo dosahováno faktoru snížení permeace (poměru 

množství vodíku prošlého substrátem a množství prošlého připravenou vrstvou) řádu 103 až 104. 

Nejlepšího výsledku (PRF > 3000) dosáhl povlak CrN. 


