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У монографії наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень взає

модії водню із металами та особливості його поведінки в твердому тілі. Описується струк
турно-деформаційний ефект взаємодії водню з металом, що деформується, під час його 
тривалої експлуатації, що зумовлює зміни локальної концентрації та перерозподіл водню у 
металі виробу та конструкції. Встановлено вплив цих процесів на тріщиностійкість і праце
здатність металевих конструкцій. Наведено результати досліджень і прямих експеримен
тальних вимірювань локальної концентрації та розподілу водню біля вершин тріщин, їх 
берегами та в зоні передруйнування, біля меж зерен, структури металу тощо. На підставі 
аналізу таких даних сформульовано механізм зародження й росту холодних тріщин. Роз
глянуто закономірності впливу квазііонів водню різної зарядності, квантових властивостей і 
міграційної здатності на пошкоджуваність металу, зокрема його окрихчення, утворення фло
кенів тощо. Проаналізовано водневе пошкодження металу корпусів та труб пароводяного 
тракту котлів ТЕС, транспортних засобів (авіа-, залізничного та трубогінного) тощо.

Для науковців та інженерів, які працюють над вирішенням проблем надійної експлуа
тації устаткування у водневмісному середовищі, проектування та розрахунків міцності ма
шин, для співробітників теплових електростанцій, авіаційного, хімічного і транспортного 
машинобудування, а також для аспірантів і студентів профільних галузей механіки матеріалів, 
міцності конструкцій, машинознавства та фізичного матеріалознавства.
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