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Тех 38

Технічна діагностика матеріалів і конструкцій. [Текст] : довідн. пос.
у 8-ми томах / За заг. ред. З. Т. Назарчука. - Львів : Простір-М. 2017.
ISBN 978-617-7501-02-1
[Том 6] : Електрохімічні методи моніторингу деградації матеріалу кон
струкцій. [Текст] / В. І. Похмурський, І. М. Дмитрах, М. С. Хома, О. Т. Цируль
ник, І. М. Зінь, М. Д. Сахненко, Ю. С. Герасименко. - Львів : Простір-М, 2017.
-302 с. : [230] іл., [35] табл.
Бібліогр. у кінці розділів (заг. к-сть 437 назви).
ISBN 978-617-7501-09-0 (Т.6)
Подано терміни та визначення основних понять корозії металів і сплавів,
описано її види та методи випробувань. Проаналізовано характер зміни електро
хімічних характеристик під час корозійно-механічного руйнування металів з
акцентом на його початкову стадію. Описано методи пришвидшеного визначен
ня опірності корозійній втомі та корозійно-ерозійному руйнуванню сталей та їх
водневого окрихчення. Обгрунтовано основні підходи до електрохімічного моні
торингу деградації металів і технічного стану металоконструкцій та обладнання
хімічних і нафтопереробних підприємств. Описано фізико-хімічні процеси на по
верхні металів з полімерними покривами і підходи до моделювання їх деградації
та прогнозування захисних властивостей і ресурсу. Розглянуто можливості засто
сування сканівного електрода для дослідження розвитку корозії в околі дефектів
лакофарбових покривів на металах. Проілюстровано застосування фізико-хімічних методів для оцінювання ресурсу трубопроводів з урахуванням опору сталей
розвитку тріщиноподібних дефектів у воденьвмісних середовищах. Проаналізо
вано застосування методу поляризаційного опору для моніторингу корозивності
техногенних середовищ і подано опис промислового обладнання для його прак
тичної реалізації.
Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі проекту
вання і експлуатації нафто- і газогонів, металоконструкцій та обладнання, що
експлуатуються в агресивних середовищах.
УДК 620.193:681.518

