
довIдкА
про творчий внесок в роботу

<Вплив водневого середовища на вдастивостi конструкцiйних матерiалiв на ocHoBi сплавiв
залiза, титану та нiкелю>) претендента Теуса Сергiя Мироновича, доктора фiзико-

математичних наук, старшого дослiдника, поданоТ на участь у KoHKlpci зi здобртя Премii
Президента Украiни дJuI молодих вчених

В роботi представлено результати наукових дослiджень С.М. Теуса, що
виконувчlJIись ним у перiод з 2008 по 2019 рр. i скла_llи основу матерiалiв дисертацiйноi
роботи на здобуття ступеня доктора фiзико-математичних наук. Проведенi дослiдження
спрямованi на встановлення фiзичних основ впливу водню на властивостi основних класiв
конструкцiйних матерiалiв - сплавiв на ocHoBi залiза, титану та нiкелю на рiзних
структурних рiвнях з метою протидiТ явищу iхньоТ водневоi деградацii i, вiдповiдно,
становлять важливу наукову задачу в галузi фiзичного матерiалознавства.

Безпосередньо С.М. Теусу наJIежать теоретичнi та експериментаJIьнi результати що
стосуються дослiдження впливу водневого середовища на властивостi конструкцiйних
матерiалiв. Зокрема, використов}.ючи метод розрахункiв iз перших принципiв, в pa]\,Iкax

Teopii функuiоналу густини, проана.iriзовано вплив водню на електронну структуру металiв.
Показано, що водневе окрихчення конструкцiйних сплавiв на ocHoBi залiза, титану та
нiкелю може бути описане в рамках ел9ктронноi концепцii посиленоi воднем локалiзованоi
пластичностi. Базlточись на рентгеноструктурних дослiдженнях доведено, що суттсву

рiзницю мiж електролiтичним та газовим насиченням воднем стабiльних аустенiтних
сталей зумовлено пластичною деформацiсю, яка спричинена "електролiтичним" воднем.
Результати екстrериментi}льних дослiджень дифузiТ вуглецю та кобальту, а також данi
молекулярно-динамiчного мOделювання динамiки дифузii aToMiB водню та вуглецю в 0-
залiзi дозволили встановити особливостi впливу меж зерен на мiграцiю aToMiB водню в

матерiалах. Запропоновано пояснення icToTHoi неоднорiдностi iснуючих
експериментальних результатiв щодо зерномежовоТ дифузii водню, якi отримують за

допомогою методу водневоi проникностi. Теоретично i експериментаJIьно обгрунтовано
можливiсть використання водню як тимчасового легувЕrльного елементу в титанових
сплавах, що пiдвищуе ik пластичнiсть при технологiчних операцiях та е неможливим для
аустенiтних сталей.

Отриманi результати дозвоJu{ють сформулювати практичнi рекомендацii щодо
оптимаJIьного легування металiчних MaTepia,TiB з метою пiдвищення iх стiйкостi до водневоi
крихкостi i знайшли свое вiдображення в патентi Украiни на винахiд.

Представленi результати опублiковано у 2З наукових роботах, серед них:22 cTaTTi
(з них 18 у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Google Scholar)
та 1 патент Украiни на винахiд. Кiлькiсть посилань на публiкацii роботи: Scopus - 134 (h-

index : 7), Web of Science - 111 (h-index : 6), Google Scholar - 160 (h-index : 7).

Пiд час виконання роботи С.М. Теус працював на посадi молодшого наукового
спiвробiтника, наукового спiвробiтника та старшого наукового спiвробiтника вiддiлу
фiзичних основ легування сталей i сплавiв Iнститlту металофiзики iM. Г.В. Курдюмова
НАН УкраiЪи.
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