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XII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”
W dniach 19-21 wrzeĞnia 2012 r. odbyáo siĊ kolejne spotkanie Ğrodowiska zajmującego siĊ w Polsce technologią ochrony katodowej
konstrukcji podziemnych. Miaáo ono miejsce, podobnie jak w latach ubiegáych, w Juracie na Póáwyspie Helskim i byáa to juĪ XII
Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”. Odbywa siĊ
ona tradycyjnie w cyklu dwuletnim
i obejmuje caáoksztaát zagadnieĔ
związanych z ochroną przed korozją
stalowych konstrukcji podziemnych
i podwodnych (rurociągów, zbiorników, konstrukcji hydrotechnicznych,
obiektów Īelbetowych i in.). Organizatorem konferencji byáo Stowarzyszenie Elektryków Polskich i prezydium Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją
SEP. Rok 2012 wieĔczy 40-letnią
historiĊ dziaáalnoĞci Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozją SEP i z tej okazji konferencja miaáa charakter jubileuszowy – sporo czasu poĞwiĊcono wspomnieniom i planom na przyszáoĞü.
Konferencja „Pomiary korozyjne…” jest od wielu lat praktycznie
jedynym powszechnie dostĊpnym
forum w caáoĞci poĞwiĊconym problematyce technologii ochrony katodowej i zabezpieczeniom przeciwkorozyjnym konstrukcji podziemnych,
gáównie gazociągom. Jej celem jest
stworzenie warunków do wzajemnej
wymiany informacji i doĞwiadczeĔ oraz zachĊcenie do dyskusji merytorycznych. Tradycyjne teĪ jest i miejsce konferencji – OĞrodek
„Neptun” w Juracie – jednoznacznie wybrane przez uczestników
juĪ po raz ósmy. Niepowtarzalna atmosfera tego oĞrodka oraz jego
otoczenia i tym razem nie zawiodáy uczestników konferencji. Dopisaáa takĪe pogoda. W konferencji wziĊáo udziaá blisko 100 osób.
DziĊki wspóápracy i patronatowi Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego tegoroczna konferencja zostaáa wpisana jako 361. wydarzenie do katalogu imprez Europejskiej Federacji korozyjnej.
W spotkaniu uczestniczyli aktywnie goĞcie z Kanady i Republiki
Czeskiej. Konferencja objĊta zostaáa dotacją MNiSW, a jej sponsorami byáy formy: SPZP CORRPOL z GdaĔska i PZA CORSTOP
z Kamionek. OpiekĊ medialną zapewniá miesiĊcznik „Ochrona
przed Korozją”. GoĞciem specjalnym konferencji byá Pan Robert
A. Gummow, znany na caáym Ğwiecie wybitny specjalista w zakresie ochrony katodowej, autor ksiąĪek z tej dziedziny i popularyzator
wiedzy.
Na konferencjĊ przygotowano 17 referatów, które dotyczyáy aktualnej problematyki ochrony przed korozją konstrukcji podziemnych. Wydzielono nastĊpujące grupy tematyczne i dyskusyjne:
wspomnienia z okazji 40-lecia PKEOpK, certyÞkacja personelu,
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wykonawstwo systemów ochrony katodowej, techniki pomiarowe
oraz zastosowania praktyczne i nowe technologie. Obrady prowadzone byáy przez K. TeresĊ Zaborowską, Mariana Hanasza i Wojciecha Sokólskiego. Referaty wydane zostaáy tradycyjnie w postaci
drukowanego tomiku. Do materiaáów konferencyjnych doáączony zostaá ósmy numer czasopisma
„Ochrona przed Korozją” w caáoĞci
poĞwiĊcony technologii ochrony katodowej.
KonferencjĊ otworzyá Wojciech
Sokólski, przewodniczący PKEOpK SEP. Wspomnienia związane
z 40-leciem PKEOpK zawarte zostaáy w referacie Mariana Hanasza
„TrochĊ historii ochrony katodowej” dotyczącym rozwoju techniki
ochrony katodowej oraz w referacie
Wojciecha Sokólskiego „Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej
Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej
w Polsce”. Uczestnicy konferencji
przekazali z okazji 40-lecia naszej
organizacji listy z podziĊkowaniami za wspóápracĊ i wkáad w rozwój technologii ochrony katodowej
pierwszej przewodniczącej Sekcji
Elektrochemicznej Ochrony przed
Korozją SEP Pani doc. dr inĪ. Olimpii Skibie-Rogalskiej i wieloletniemu wiceprzewodniczącemu Komitetu Panu prof. dr. inĪ. Wáadysáawowi
Dziubie.
Potrzebą chwili jest wdroĪenie normy PN-EN 15257 dotyczącej certyÞkacji personelu ochrony katodowej – referat dotyczący
tej kwestii pt. „Program certyÞkacji personelu ochrony katodowej
wg normy PN-EN 15257:2008” przedstawiony zostaá przez UDT
CERT w Warszawie. DoĞwiadczenia w tym zakresie w Republice
Czeskiej i na Sáowacji przedstawiá Jan ýip. UDT CERT wraz z Zarządem Gáównym SEP przygotowuje siĊ do wdroĪenia certyÞkacji
personelu ochrony katodowej juĪ od kilku lat. Stworzenie formalnego ciaáa certyÞkującego wg normy PN-EN 15257 staáo siĊ juĪ
koniecznoĞcią i naleĪy oczekiwaü, Īe w koĔcu prace te zakoĔczone
zostaną sukcesem jeszcze w bieĪącym roku.
Z duĪym zainteresowaniem wysáuchany zostaá obszerny referat
dotyczący stosowania magnezowych anod galwanicznych w instalacjach ochrony katodowej rurociągów, wygáoszony przez specjalnego goĞcia konferencji Roberta A. Gummowa. Zagadnienia
praktycznej realizacji ograniczenia oddziaáywania przemiennych
prądów indukowanych zaprezentowaá zespóá z Þrmy CORRSTOP
na przykáadzie jednego z gazociągów. Aspekty ekonomiczne i uĪytkowe parametry eksploatacyjne ochrony katodowej podziemnych
rurociągów pokrytych powáokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelnoĞci omówiá przedstawiciel OGP GAZ-SYSTEM
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W ramach konferencji odbyáa siĊ wycieczka techniczna – tym
razem uczestnicy zapoznali siĊ z funkcjonowaniem Obserwatorium GeoÞzycznym PAN na Helu – pracownią pomiarów prądów
tellurycznych. Droga powrotna z Helu do Jastarni odbyáa siĊ droga
morską, co dla wielu uczestników
konferencji byáo nie lada atrakcją,
szczególnie, Īe dopisaáa typowo marynarska pogoda, a Ğrodkiem transportu byá kuter rybacki.
Konferencji towarzyszyáy dwie
wystawy – komercyjna, na której
Þrmy prezentowaáy swoje wyroby
oraz wystawa „retro”, gdzie zgromadzono nieuĪywane juĪ przyrządy i aparaturĊ pomiarową do badaĔ
ochrony katodowej, w tym równieĪ
taką, która byáa uĪywana 40 lat temu.
Eksponaty te unaoczniáy uczestnikom konferencji olbrzymi postĊp
techniczny, jaki równieĪ w dziedzinie ochrony katodowej dokonaá siĊ
w ostatnich latach.
Na zakoĔczenie konferencji odbyáy siĊ tradycyjne „obrady okrągáego
stoáu” gdzie przedyskutowano niektóre najbardziej palące problemy
Ğrodowiska zajmującego siĊ na co
dzieĔ projektowaniem i eksploatacją
systemów ochrony katodowej. Obrady zakoĔczono sformuáowaniem
wniosków.
Wojciech Sokólski

O/GdaĔski (M. Fiedorowicz), wykazując potrzebĊ podniesienia
kultury technicznej przy wykonawstwie nowych powáok izolacyjnych na rurociągach. DoĞwiadczenia zdobyte przy budowie systemu ochrony katodowej na terenie kopalni ropy naftowej i gazu
ziemnego Lubiatów – MiĊdzychód
– Grotów przedstawiá przedstawiciel
wykonawcy PBG SA.
Kolejna grupa tematyczna zainaugurowana zostaáa wystąpieniem Elizabeth Nicholson, która rozpoczĊáa
omawianie intensywnych technik
pomiarowych. Przykáad takich badaĔ wykonanych na gazociągu ze
záej jakoĞci izolacją bitumiczną
przedstawiá zespóá z OGP GAZSYSTEM O/GdaĔski (M. Jagieááo).
KonstrukcjĊ nowego przyrządu pomiarowego do realizacji terenowych
rejestracji przy badaniach intensywnych, a takĪe badaĔ prądów báądzących zaprezentowaá Jacek BaraĔski.
Zagadnienia pomiarów w strefach
oddziaáywania prądów báądzących
byáy teĪ przedmiotem referatu przygotowanego przez Františka Míþko.
SesjĊ zakoĔczyáo wystąpienie Hanny Matus na temat oddziaáywania
prądów tellurycznych na rurociągi
chronione katodowo. Wzbudziá on
duĪe zainteresowanie, poniewaĪ prezentowaá dane uzyskane na obiektach eksploatowanych w Polsce.
W sesji dotyczącej nowych technologii zaprezentowano modelowanie oddziaáywania linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne z uwzglĊdnieniem modelu korozji wywoáanej przez prąd
przemienny (Krzysztof Budniok, Politechnika PoznaĔska), propozycjĊ konstrukcji inteligentnego drenaĪu elektrycznego (Wojciech
Sokólski) i nowe systemy SCADA do zdalnej obsáugi instalacji
ochrony katodowej gazociągów (Jan ýip). SesjĊ zakoĔczyáo wystąpienie informacyjne dotyczące przeglądu problemów aktywnej
ochrony okrĊtowych systemów wodnych przed korozją i porastaniem (Tomasz Kaniak).
Niestety, pomimo wczeĞniejszych zapowiedzi nie wystarczyáo
czasu na szerszą dyskusjĊ – szkoda, bo zaproszeni goĞcie mogli
wnieĞü do tej dyskusji swoje doĞwiadczenie i wiedzĊ zdobytą na
caáym Ğwiecie.

– Zamiast wprowadzenia ...
Instead of an introduction...
– Marian Hanasz, TrochĊ historii ochrony katodowej
A bit of history of cathodic protection
– Wojciech Sokólski, Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony
katodowej w Polsce
The role of the Polish Electrochemical Anticorrosion Protection
Committee of SEP in development of cathodic protection technology in Poland
– Marta Wojas, Magdalena Maj, Program certyÞkacji personelu
ochrony katodowej wg normy PN-EN 15257:2008
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Fragment wystawy „retro”

Plenerowa wycieczka do polowego laboratorium PAN w Helu
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