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УДК 620.193:681.518 
Тех 38

Подано терміни та визначення основних понять корозії металів і сплавів, описано 
її види та методи випробувань. Проаналізовано характер зміни електрохімічних характе
ристик під час корозійно-механічного руйнування металів з акцентом на його початкову 
стадію. Описано методи пришвидшеного встановлення опірності корозійній втомі та ко
розійно-ерозійному руйнуванню сталей, а також їх водневому окрихченню. Обгрунтовано 
основні підходи до електрохімічного моніторингу деградації металів і технічного стану 
металоконструкцій та обладнання хімічних і нафтопереробних підприємств. Описано 
фізико-хімічні процеси на поверхні металів з полімерними покривами і підходи до моде
лювання їх деградації та прогнозування захисних властивостей і ресурсу. Проаналізовано 
можливості застосування сканівного електрода для дослідження розвитку корозії в околі 
дефектів лакофарбових покривів на металах. Проілюстровано використання фізико-хіміч- 
них методів для оцінювання ресурсу трубопроводів з урахуванням опору сталей розвитку 
тріщиноподібних дефектів у воденьвмісних середовищах, а також методу поляризаційно
го опору для моніторингу корозивності техногенних середовищ і подано опис промисло
вого обладнання для його практичної реалізації.

Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі проектування і 
експлуатації нафто- і газогонів, металоконструкцій та обладнання, що експлуатуються в 
агресивних середовищах.

Іл. 230. Табл. 35. Бібліогр.: 437 назв.

The terms and definitions of basic concepts of corrosion of metals and alloys are given, 
corrosion testing methods are described. The character of changes of steels electrochemical 
characteristics during their corrosion-mechanical destruction was analysed. The methods of 
accelerated determination of steels resistance to corrosion fatigue, corrosion-erosive destruction 
and their hydrogen embrittlement are descussed. The basic approaches to electrochemical 
monitoring of metal degradation and technical state of metal constructions and equipment of 
chemical and oil refining industry are presented. Physical and chemical processes on the surface 
of metals with polymeric coatings and approaches to modeling their degradation and forecasting 
of protective properties and service life are described. The possibilities of using a scanning 
reference electrode for the study of the development of corrosion in defects of paint coatings on 
metals are considered. The application of physico-chemical methods of pipelines service life 
estimation, based on resistance of steels to cracks defect development in hydrogen-containing 
environments, is illustrated. The application of the polarization resistance method for monitoring 
of technogenic environments corrosivity is analysed and the description of the new generation of 
industrial equipment for its practical implementation have bеen given.

For scientists and engineers working in the field of development and exploitation of oil 
and gas pipelines, metal constructions and equipment, oper ted in aggressive environments, in 
particular in the oil refining, chemical and other industries.

Fig. 230. Tabl. 35. Bibliogr.: 437 title.
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