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Єременко І. І. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА КАТОДНОГО
ЗАХИСТУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НА БАЗІ ІМПУЛЬСНОГО БЛОКУ
ЖИВЛЕННЯ. – Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. - 122 с.
  Мета роботи - захист підземних металевих споруд від корозії, розробка
і впровадження системи контролю параметрів і обслуговування станції
катодного захисту. Для повного розгляду цього напряму в проекті описуються
теоретичні основи електрохімічної корозії. Описуються методи активного
захисту підземних споруд від корозії, вказані основні параметри що
характеризують ефективність захисту з посиланнями на нормативні
документи України.
   У роботі розглянуті виміри виконувані для контролю системи катодного
захисту, визначення корозійної небезпеки грунтів, а також описані виміри
виконувані при експлуатації дренажного захисту.
Розроблений стенд, що є макетом підземного поодинокого трубопроводу, 
поляризованого катодною станцією, описана його конструкція і можливості 
його застосування.
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