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Секція: Фізико-технічні проблеми матеріалознавства
9. Водневе матеріалознавство. 9.2. Функціональні матеріали для водневої енергетики
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за завершеною науково-дослідною роботою за 2013 - 2015 роки

(Характер НДР: фундаментальне дослідження)
1. Тема НДР: “Індуковані екстремальними впливами водню макро-, мікро- і
нанотрансформації стану металевих матеріалів”.
2. Керівник НДР: канд. техн. наук, доц. Артеменко Юрій Анатолійович
3. Номер державної реєстрації НДР: 0112U008496
4. Номер облікової картки заключного звіту: 0216U000724
5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет»
6. Терміни виконання: початок - 01.01.2013, закінчення - 31.12.2015
7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з
запитом / фактичний): 480 / 354,379 тис.грн.
8. Короткий зміст запиту:
Предмет дослідження: Необоротні трансформації макроскопічної форми металу,
його мікро- і нанобудова, індуковані зовнішнім екстремальним впливом газоподібного
й електрохімічного водню.
Об'єкт дослідження: Формозмінення твердого тіла при взаємодії з воднем.
Мета науково-дослідної роботи: Встановити на паладії і його сплавах
закономірності індукованих сильним впливом водню макроскопічних, мікро- і нано
трансформацій будови і властивостей металів і сплавів; при цьому екстремальний
вплив водню буде досягнуто проникненням електрохімічного та / або газоподібного
водню, що контактує з металом у практично важливій низькотемпературній області.
Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для
досягнення мети: Важливе завдання проекту – експериментально досліджувати “in
situ” макроскопічну трансформацію необоротної формозміни металевого виробу з
паладію у вигляді пластини при розвитку гідридних перетворень під впливом
односторонньо проникаючого водню, що контак-тує з металом у газоподібній формі.
При цьому в експериментах будуть закономірно варіювати-ся величини тиску
газоподібного водню, швидкості його подачі, температури впливу, кількість водню,
попередньо розчиненого в металі. Це завдання буде виконано на спеціальній воднево-
вакуумній установці (ВВУ-4), раніше створеній авторами проекту. ВВУ-4 дозволяє
візуально спостерігати і досліджувати “in situ” необоротну й оборотну формозміну
металевої пластини.
Інше завдання – експериментально вивчити зміни мікро- і нанобудови мембранних ма-
теріалів, обумовлені проникненням у метал водню з розвитком гідридних
перетворень, що при-водять до формування градієнтних мікро- і наноструктур α-PdНn
+ β-PdН1-n. Буде розроблено феноменологічну модель досліджуваного явища, що
дозволить прогнозувати мікро- і нанотран-сформацію будови і властивостей
матеріалів, що піддаються впливу проникаючого водню.
9. Опис процесу наукового дослідження: Аналітичне дослідження літературних
даних; експериментальний метод дослідження формозміни палладиевой пластини під
впливом водню «in situ» із відеозаписом і покадровим комп'ютерним аналізом
оцифрованих відеоданих; стандартна методика вивчення вигину консольно
закріпленої балки при механічному навантаженні. Спеціально виготовлена воднево-
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вакумна установка для насичення металів воднем.

Таблиця 1.

Результати етапів (відповідно до технічного завдання)

№
з/п

Назва етапу
згідно з технічним

завданням

Заплановані
результати етапу

Отримані
результати етапу

1 Експериментальне
дослідження “in situ”
на спеціальній
водневовакуумній
установці (ВВУ-4)
екстремального
впливу газоподібного
водню (який проникає
в метал з розвитком
гідридного
перетворення), що
викликає необоротну
макроскопічну
трансформацію форми
і будови паладієвої
мембрани для
одержання особливо
чистого водню.

Буде експериментально
встановлено закономірності
необоротної макроскопічної
формозміни і будови
металевого виробу
(паладієвої пластини),
викликані екстремальним
впливом газоподібного
водню з розвитком
гідридних перетворень при
температурах від 1000
градусів С до Ткр = 292
градусів С і тисках водню
від 0,1 МПа до 2,3 МПа.

Експериментально
встановлені закономірності
необоротної макроскопічної
формозміни і будови
металевого виробу
(паладієвої пластини),
викликані екстремальним
впливом газоподібного
водню з розвитком
гідридних перетворень при
температурах від 1000
градусів С до Ткр = 292
градусів С і тисках водню
від 0,1 МПа до 2,3 МПа.

2 Експериментальне
дослідження мікро- і
наноструктурних
трансформацій
паладію і його сплавів
при їхньому насиченні
воднем з розвитком
гідридних
перетворень і
формуванням
градієнтних сплавів
метал-водень.

Буде експерементально
встановлені закономірності
зміни макровластивостей,
мікро- і нанобудови
мембранного матеріалу –
паладію, індуковані
екстремальним впливом
газоподібного водню,
формуванням при гідридних
перетвореннях градієнтних
структур α-PdНn + β-PdН1-n
мікро- і наномасштабів.

Експерементально
встановлені закономірності
зміни макровластивостей,
мікро- і нанобудови
мембранного матеріалу –
паладію, індуковані
екстремальним впливом
газоподібного водню,
формуванням при гідридних
перетвореннях градієнтних
структур α-PdНn + β-PdН1-n
мікро- і наномасштабів.

3 Проектування нової
нестандартної
електрохімічної
водневої установки
(ЕВУ-5); виготовлення
ЕВУ-5 і
відпрацювання
методики
експерименту;
експериментальне
дослідження “in situ”
індукованої
електрохімічним
воднем оборотної і
необоротної
формозміни
металевого виробу

Вперше буде встановлено
закономірності формозміни
металевої пластини з
аустенітної сталі і сплавів
паладію при кімнатній
температурі в результаті її
однобі-чного
електрохімічного насичення
воднем при поступово
зростаючій щільності
струму; буде встановлено
примежову щільність
струму, при якій пластина
переходить від оборотної
формо-зміни до необоротної,
екстремальної формозміни.

Вперше встановлено
закономірності формозміни
металевої пластини з
аустенітної сталі і сплавів
паладію при кімнатній
температурі в результаті її
однобі-чного
електрохімічного насичення
воднем при поступово
зростаючій щільності
струму; буде встановлено
примежову щільність
струму, при якій пластина
переходить від оборотної
формо-зміни до необоротної,
екстремальної формозміни.
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Продовження табл. 1.
№
з/п

Назва етапу
згідно з технічним

завданням

Заплановані
результати етапу

Отримані
результати етапу

(пластини) з
аустенітної сталі і
сплавів паладію.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів: В даній
роботі проведені дослідження в області водневої обробки матеріалів(ВОМ) , як нового
напрямку фізичного матеріалознавства. Встановлені закономірності, що зв'язують
індуковані воднем зміни структури атомного, нано-, мікро- і макромасштабов) зі
зміною практично важливих властивостей матеріалів і встановлення на цій базі
наукових основ технології ВОМ. Технологія ВОМ надалі задає свою систему правил по
розробці і впровадженню в практику конкретних технологічних прийомів водневої
обробки з метою поліпшення властивостей відомих матеріалів, з метою отримання
нових поліпшених водородомістких матеріалів і т. д.
11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню
досліджень в даній галузі: Проведені фундаментальні дослідження цілком
відповідають світовим стандартам» наукових робіт за всіма показниками. Результати
неодноразово доповідалися на міжнародних наукових конференціях і завжди
викликали інтерес провідних спеціалістів в даній галузі.
Результати виконання проекту відповідають світовому рівню розвитку
матеріалознавства для рішення проблем водневонебезпечних виробництв і майбутньої
водневої енергетики. Це підтверджено вивченням спеціальної міжнародної наукової
літератури (“International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications”,
“International Journal of Hydrogen Energy”, “Journal of Alloys and Compounds”, праці
міжнародних конференцій). Особливо інформативним є міжнародний журнал
“International Journal of Hydrogen Energy” (IJHE). Виконаний аналіз однозначно
підтвердив, що даний проект, його ціль, задачі та наукові результати відповідають
світовому рівню.
Більш того, наукові результати базуються на абсолютно новій ідеї – встановити
загальні закономірності екстремального впливу водню на метал з двох різних позицій,
використовуючи два “різних” водню: газоподібний та іонізований електрохімічно.
12. Практична цінність результатів НДР: Розроблені вихідні фізичні дані для
технологічних режимів безпечної експлуатації аустенітних сталей електрохімічних і
хімічних виробництв і мембранних сплавів паладію для одержання особливо чистого
водню і його ізотопів для атомної, водневої і термоядерної енергетики.
13. Використання результатів у навчальному процесі: Результати роботи
використуються при читанні лекцій курсу «Матеріалознавство» та «Нетрадиційні
джерела енергії».
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14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Таблиця 2.

№
з/п

Критерії Запланова
но

(відповід-
но до

запиту)

Виконано
(за резуль

татами
НДР)

%
виконання

1 Публікації колективу виконавців
НДР:

   

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних

8 4 50

1.2. Публікації в матеріалах конференцій,
що входять до наукометричних баз даних

0 0 0

1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань
України

13 8 61

1.4. Публікації у матеріалах конференцій,
тезах доповідей та виданнях, що не
включені до переліку наукових фахових
видань України

8 2 25

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи)

0 0 0

1.6. Підручники, навчальні посібники з
грифом МОНмолодьспорт України (МОН
України)

0 0 0

1.7. Навчальні посібники без грифу
МОНмолодьспорт України (МОН України)

0 0 0

1.8. Словники, довідники 0 0 0
2 Підготовка наукових кадрів:    

2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР

1 0 0

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану
вчену раду докторських дисертацій за
тематикою НДР

0 0 0

2.3. Захищено кандидатських дисертацій
за тематикою НДР

1 1 100

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану
вчену раду кандидатських дисертацій за
тематикою НДР

0 0 0

2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

0 0 0

3 Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, які
створено за тематикою НДР:
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Продовження табл. 2.
№
з/п

Критерії Запланова
но

(відповід-
но до

запиту)

Виконано
(за резуль

татами
НДР)

%
виконання

3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України

0 0 0

3.2. Подано заявок на отримання патенту
України

0 0 0

3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав

0 0 0

3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав

0 0 0

4 Участь з оплатою у виконанні НДР:    
4.1. Студентів 3 0 0
4.2. Молодих учених та аспірантів 2 1 50

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані
патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду
дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР):
1. М.В.Гольцов, О.М. Любименко Формоизменение палладиевой пластины,
индуцированное малыми односторонними воздействиями. Металлофизика и
новейшие технологи. – 2014. – Т. 36, № 2. – С. 247–258.
2. М.В.Гольцова, О.М. Любименко Экспериментальные закономерности и
феноменологическая модель формоизменения палладиевой пластины при ее
одностороннем насыщении водородом. Альтернативная энергетика и экология. –
2014. –№ 1. – С. 152–166.
3. О.М.Любименко Экспериментальное исследование явления водородоупругости на
пластине из сплава α-PdHn. Физика и техника высоких давлений. – 2014.– Т. 24, № 3–4.
– С. 111–119.
4. О.М.Любименко Особенности формоизменения пластины из сплава α-PdHn при ее
дополнительном одностороннем насыщении водородом Вісник запорізького
національного університету : Збірник наукових статей . фізико-математичні науки. –
Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2014.– № 2. – С. 94–101.
5. М. В. Гольцова,Г. Н. Толмачева Г. И.Жиров Модуль упругости и нанотвердость
ненаклепанного гидрида палладия Металлофизика и новей¬шие технологи. – 2015. –
Т. 37, № 8. – С. 1135–1146.
6. О.М.Любименко - Описание формоизменения пластины из сплава α-PDHN при ее
дополнительном насыщении при 200 ºС Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія Фізика – 2015.– № 37.– С. 236–242. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика,
кібернетика та обчислювальна техніка» – 2015. – № 2 (21), С. 110–113.
7. О.М.Любименко - Експериментальне дослідження поведінки пластини з паладію
при додатковому насиченні воднем при 150 ºС Фізика і хімія твердого тіла. – 2015 – Т.
16, № 3. – С.549 – 552.
8. Э.П. Фельдман, А.А.Штепа Математическое описание поведения палладия в
водородных микродатчиках при взаимодействии с водородомв лабораторных
условиях. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна
техніка» – 2015. – № 2 (21), С. 110–113.
9. О.М.Любименко Формоизменение пластины из сплава α-PdHn при ее
дополнительном насыщении водородом. VII науково-практична конференція
«Донбасс-2020: Перспективи розвитку очима молодих вчених» 20–23 травня 2014,
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Секція 2: Новітні технології металургійної галузі. Донецьк, 2014. С.63–67.
10. В.А.Гольцов, Ю.А. Артеменко, М.В.Гольцова, Ж.Л. Глухова, А.Г. Васильев, Г.И.
Жиров, Р.В.Котельва, С.Б. Рыбалка, Л.И.Смирнов, Л.Ф.Гольцова. Физика систем
водород- металл и научные основы водородной обработки материалов . Материалы
55-й Международной конференции «Актуальные проблемы прочности» 9-13 июня
2014 года. Харьков, Украина: Сборник материалов / Харьков: ННЦ «ХФТИ». 2014. –
254 с./ Харьков: ННЦ «ХФТИ». – 2014. – С.15
11. О.М.Любименко Кинетика формоизменения пластины из сплава α-PdHn при ее
дополнительном одностороннем насыщении водородном. Тезисы докладов 10-й
Международной Школы молодых ученых и специалистов “Взаимодействие изотопов
водорода с конструкционными материалами IHISM’15 Junior имени А.А. Курдюмова ”
(28 июня – 4 июля 2015 г.) – Москва, ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», 2015. – С.
78.
12. О.М.Любименко Методика вимірювання формо змінення та одночасно
електроопору паладієвої пластини при насиченні воднем. Всеукраїнська науково-
технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of
Measurement-2015», м. Славське, 2-6 лютого 2015 року: тези доповідей / Відп. за вип.
Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2015. – С. 65. (170 с).
13. О.М.Любименко Формоизменения пластины из сплава α-PdHn при ее
дополнительном насыщении водородом в α- области системы Pd-H. Тезисы докладов
XIII Курчатовской молодежной научной школы (27– 30 октября 2015г.). – Москва,
«НИЦ «Курчатовский институт», 2015. – С. 75.
14. М. В. Гольцова,Г., Н. Толмачева Г. И.,Жиров Модуль упругости и нанотвердость
ненаклепанного гидрида палладия . Металлофизика и новей¬шие технологи. – 2015. –
Т. 37, № 8. – С. 1135–1146.
Дисертації
1.Любименко О. М. Індуковане воднем формозмінення паладію. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.04.07. – фізика твердого тіла. – Національний науковий центр
«Харківський фізико-технічний інститут». – Харків, 2013.
16. Кількість персоналу, що брав участь у виконанні НДР:
Кількість штатних співробітників: 0, кількість сумісників (окрім студентів): 2, кількість
молодих учених з оплатою: 0, кількість студентів з оплатою: 0. Всього: 2.
17. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від 17.12.2015 протокол
№5 про закінчення роботи.

Керівник роботи:
________________ Ю.А.Артеменко
підпис

В.о. ректора
________________ Я.О. Ляшок
підпис
               МП

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6

http://www.tcpdf.org

