
ДОВІДКА 

про творчий внесок Галайчак Світлани Анатоліївни, співавтора циклу 

праць “Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та 

розроблення методів їх протикорозійного захисту”, 

висунутої на конкурс на здобуття премії Президента України для молодих 

вчених у 2022 році. 

 

Галайчак С.А. – науковий співробітник відділу корозії та 

протикорозійного захисту (№ 6) Фізико-механічного інституту ім. 

Г. В. Карпенка НАН України. За результатами досліджень опублікувала 13 

наукових праць у фахових виданнях за вказаною тематикою. У базі даних 

Scopus фігурують 6 публікацій Галайчак С.А., загальний індекс цитування – 11, 

індекс Гірша h = 2.  

У цих публікаціях її належать такі результати досліджень: 

• Встановлено вплив сульфідів заліза на корозію та наводнювання 

вуглецевих сталей та визначено їх схильність до сірководневого корозійного 

розтріскування і основних факторів впливу на нього.  

• Показано, що сульфіди заліза переважно знижують перенапругу 

виділення водню на армко залізі та вуглецевих сталях різної термообробки та 

збільшують об’єм виділеного за катодної поляризації водню, а їх наводнювання 

визначається не лише структурою сталей, але й природою продуктів корозії на 

поверхні.  

• За наявності на поверхні сталі У8 сульфідів заліза швидкість корозії 

зменшується і визначається анодними процесами. Структура сталі 45 менше 

впливає на швидкість корозії, ніж для сталі У8 і кородує вона з більшою 

швидкістю. 

• Розширено узагальнену за літературними даними схему механізму впливу 

сірководню на абсорбцію водню металами реакціями утворення на поверхні 

різних за складом сульфідів, які впливають на швидкість рекомбінації атомів 

водню і відповідно на його молізацію та абсорбцію металами. 





ДОВІДКА 

про творчий внесок Дацка Богдана Миколайовича, співавтора циклу 

праць “Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та 

розроблення методів їх протикорозійного захисту”, 

висунутої на конкурс на здобуття премії Президента України для молодих 

вчених у 2022 році. 

Дацко Б.М. – науковий співробітник відділу корозії та протикорозійного 

захисту (№ 6) Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

За результатами досліджень опублікував 18 наукових праць у фахових 

виданнях за вказаною тематикою. У базі данних Scopus фігурують 9 публікацій 

Дацка Б. М., загальний індекс цитування – 7, індекс Гірша h = 1.  

У цих публікаціях її належать такі результати досліджень: 

• Встановлено вплив сірководневих середовищ на захисні властивості 

епоксидних, поліуретанових та модифікованих алкідних лакофарбових 

покриттів, на основі чого встановлено, що для протикорозійного захисту 

металоконструкцій у таких середовищах ефективно використовувати епоксидні 

покриття;  

• Вольтамперними залежностями показано, що в сірководневих середовищах 

нерозчинні продукти корозії не забезпечують довготривалої пасивації 

електрометалізаційних та з розплаву цинкових покриттів внаслідок 

недостатньої адгезії з поверхнею; 

• Досліджено, що за довготривалої експозиції (τ > 24 год) у модельній 

морській воді та хлорид-ацетатному розчині сірководень практично не впливає 

на швидкість корозії електрометалізаційного алюмінієвого покриття на сталі 20 

за рН = 2,7…6,4; 

• Розроблено метод визначення напружень руйнування захисних покриттів на 

сталях за зміною електродного потенціалу зі зростанням навантажень у часі за 

сталої швидкості деформації, який дав змогу встановити, що покриви на основі 

цинку починають руйнуватися за напружень більших границі текучості, а на 

основі алюмінію за менших. 




