
KONFERENCJE WYSTAWY TARGI

IV Krajowa Konferencja ,,Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej'
W dniach 12-14 czerwca br. w Osrodku
Szkoleniowym ,,Neptun" w Juracie od-
byla si? kolejna IV Krajowa Konferencja
,,Pomiary korozyjne w ochronie elektro-
chemicznej", zorganizowana przez Polski
Komitet Elektrochemicznej Ochrony
przed KorozJ4 dzialaj^cy przy Zarz^dzie
Glownym Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich w Warszawie. W spotkaniu
wzi?lo udzial ponad 120 osob, w tym
grupa specjalistow z Republiki Czeskiej
i Slowacji. Konferencja odbyla si? pod
patronatem najwi?kszych polskich od-
biorcow technologii ochrony elektroche-
micznej: Polskiego Gornictwa Naftowe-
go i Gazownictwa w Warszawie oraz
Przedsi?biorstwa Eksploatacji Ruroci^-
gow Naftowych ,,Przyjazn" w Plocku.
Referat inauguracyjny wyglosii prof. Ro-
muald Juchniewicz z Katedry Techno-
logii Zabezpieczen Przeciwkorozyjnych
Politechniki Gdariskiej.
Celem konferencji bylo umozliwienie pre-
zentacji post?pu technicznego z zakresu
elektrochemicznej ochrony przed koro-
zJ3, a szczegolnie nowych metod i technik
pomiarowych stosowanych w ochronie
katodowej konstrukcji metalowych.

W czasie obrad konferencji wygtoszono
i przedyskutowano nast?puj^ce referaty:

Krytyczna analiza wspolczesnych technik mo-
nitorowania zagrozenia korozyjnego ruroci^-
gow (R. Juchniewicz, W. Sokolski)
System rejestracji pradow bl^dz^cych w tune-
lach warszawskiego metra (W. Dziuba, J. Dab-
rowski)
Przyczynek do interpretacji pomiaru potenc-
jalu konstrukcji w korelacyjnej technice po-
miarowej (J. Kozlowski, W. Machczyriski)
Aktywna ochrona antykorozyjna na obsza-
rach zabudowanych (F. Stejskal)
Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej do
pomiarow skutecznosci ochrony katodowej
konstrukcji podziemnych (J. Jankowski, J.
Szukalski)
Metoda korelacyjna badania pradow bladz^-
cych. Pi^tnascie lat doswiadczen (W. Sokolski)
Metoda przel^czeniowo-wylaczeniowa okres-
lania potencjalu wolnego od skladowej IR (M.
Jagieilo, J. Rozwadowski)
Wykorzystanie metody pomiarow intensyw-
nych do wyznaczania potencjalu zespolu ruro-
ciagow (J. Rozwadowski, W. Sokolski)
Komputerowy program do analizy pomiarow
intensywnych na rurociagach podziemnych (P.
Sawuk, W. Sokolski)

Wplyw g^stosci pomiarow potencjalu na ocen?
skutecznosci ochrony katodowej zespolu ruro-
ciagow (J. Rozwadowski)

Pomiary pola elektrycznego w ocenie zagroze-
nia korozyjnego jednostek plywajacych (K.
Dymarkowski)

Mozliwosci wykorzystania anod jako elektrod
porownawczych w pomiarach polaryzacji
konstrukcji chronionych katodowo (J. Nowat-
kowski, S. Malinowski, A. Stankiewicz)

Pomiary geoelektryczne i karotazowe oraz
aktualne przepisy prawne stosowane przy wy-
konywaniu gl^bokich uziomow anodowych
(R. Rogowski, L. P^czek)

Komputerowa baza eksploatacyjnych danych
ochrony katodowej rurociagow (A. Bieniecka,
W. Sokolski)

Programowe systemy ,,Koromer" (V. Akurat-
ny)

Zagrozenie stalowych rurociagow potencja-
lem ziemnozwarciowym uziemienia slupow
linii o napi?ciu 110 kV i wyzszym, w obszarach
zblizeri do slupow (S. Szpak)

Pomiary potencjalu stall zbrojeniowej w beto-
nie (W. Bohdanowicz)

Cyfrowe systemy aktywnej ochrony antykoro-
zyjnej (J. Cip)

Ocena efektow nieliniowych w pomiarach pr^-
dow bl4dzi|cych metody korelacyjnq (W. So-
kolski, K. Zakowski)

Mikroprocesorowa technika pomiarowa
w ochronie elektrochemicznej (J. Kozlowski,
W. Machczyriski)

Wplyw cz^stosci odczytu mierzonych sygna-
16w na uzyskan^ charakterystyk? pradow bla-
dzacych (W. Sokolski, K. Zakowski)
Pomiary zagrozenia korozj^ elektrolitycznq.
telekomunikacyjnych kabli dalekosi^znych
wewnetrznej sieci lacznosci PKP (J. Muth)
Rozterki podczas pomiarow pradow bl^dzq-
cych (M. Hanasz)
Doswiadczenia z eksploatacji digitalizowa-
nych urz^dzen ochrony katodowej gazoci^-
gow w Polnocnomorawskiej Gazowni SA (F.
Micko)
Mozliwosci ekologicznego wykorzystania pr$-
dow bladzqcych (F. Micko, J. Soch).
Najwi§cej uwagi poswi^cono zagadnie-
niom oceny skutecznosci ochrony kato-
dowej oraz jakosci izolacyjnych powlok
przeciwkorozyjnych na rurociagach za
pomoca^ tzw. pomiarow intensywnych
oraz problematyce badania metody kore-
lacyjna zagrozenia korozyjnego konstru-
kcji podziemnych wywolanego przez pr^-
dy bl^dz^ce. Sporo czasu poswi^cono
takze zastosowaniom nowoczesnych te-
chnik monitorowania korozji oraz wyko-

rzystaniu wspolczesnych osiajni^c mik-
roelektroniki i informatyki w technologii
ochrony katodowej. Zreferowano szereg
interesuj^cych nowych rozwi^zari tech-
nicznych. Podniesiono ponownie prob-
lemy slownictwa i normalizacji oraz po-
trzeby szkolenia i lepszej wymiany infor-
macji pomi^dzy osrodkami i specjalis-
tami.
Na konferencji spotkali si? przedstawicie-
le nauki i praktyki, inwestorzy, projek-
tanci i wykonawcy, producenci urzadzen
i ich uzytkownicy - wszyscy skupieni
wokol zagadnieii zwi^zanych z techno-
logi^ ochrony elektrochemicznej. Wsrod
uczestnikow polskich najwi?ksz^ grup?
stanowili pracownicy branzy gazowni-
czej. Do tej grupy zawodowej nalezeli
rowniez wszyscy goscie zagraniczni z Pra-
gi, Ostrawy, Bratyslawy, Koszyc, Nitry
i Czeskiego Cieszyna.
Satysfakcj? organizatorom sprawila nie-
omal stuprocentowa frekwencja na wszy-
stkich posiedzeniach od pierwszego do
ostatniego dnia obrad.
W czasie konferencji czynna byla wy-
stawa sprz?tu i urza_dzeri ochrony kato-
dowej. Swoje wyroby prezentowaly firmy
ATEKO i SONNEK z Republiki Czes-
kiej oraz firmy AGCOR z Poznania i L.
Instruments z Warszawy.

Wojciech Sokolski

Konferencja Krajowa ,,Transformatory
specjalne - budowa, eksploatacja, remonty"

Kazimicrz, Dolny
11-13 grudnia 1996 r.

Tcmatyka konferencji: transformatory piccowe,
prostovvnikovve, uziemiaj;\ce. probiercze i zwar-
cio\ve; dlawiki cnergetyczne i specjalne;
nowe konstrukcje transformatorow.
Organizatorzy: Zaklady Remontowe Energe-
lyki Warszawa SA. Transformatory Janow,
Instytut Maszyn Elektrycznych i Transfoi'ma-
toro\ Politechniki Lcklzkiej. Instytut Energe-
tyki. Oddzial Transformatorow - Lodz. Kate-
dra Wysokich Napiec Politechniki Lodzkiej.
Infonnacji udzielaja.: Malgorzata Siedlarek
(sekretarz organizacyjny) - ZREW SA Tansfor-
matoiy Janow. tel./tax (0-42) 74-74-73
Krzysztof Majer (sekretarz naukowy) - Poli-
technika Lodzka IMEiT. tel. (0-42) 31-25-71
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