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Konferencje, Sympozja, Targi

XII Konferencja Naukowo-Techniczna 

„Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”

W dniach 19-21 wrze nia 2012 r. odby o si  kolejne spotkanie ro-

dowiska zajmuj cego si  w Polsce technologi  ochrony katodowej 

konstrukcji podziemnych. Mia o ono miejsce, podobnie jak w la-

tach ubieg ych, w  Juracie na Pó wyspie Helskim i by a to ju  XII 

Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary korozyjne w ochro-

nie elektrochemicznej”. Odbywa si  

ona tradycyjnie w cyklu dwuletnim 

i obejmuje ca okszta t zagadnie  

zwi zanych z ochron  przed korozj  

stalowych konstrukcji podziemnych 

i podwodnych (ruroci gów, zbiorni-

ków, konstrukcji hydrotechnicznych, 

obiektów elbetowych i in.). Organi-

zatorem konferencji by o Stowarzy-

szenie Elektryków Polskich i prezy-

dium Polskiego Komitetu Elektro-

chemicznej Ochrony przed Korozj  

SEP. Rok 2012 wie czy 40-letni  

histori  dzia alno ci Polskiego Ko-

mitetu Elektrochemicznej Ochrony 

przed Korozj  SEP i z tej okazji kon-

ferencja mia a charakter jubileuszo-

wy – sporo czasu po wi cono wspo-

mnieniom i planom na przysz o .

Konferencja „Pomiary korozyj-

ne…” jest od wielu lat praktycznie 

jedynym powszechnie dost pnym 

forum w ca o ci po wi conym pro-

blematyce technologii ochrony kato-

dowej i zabezpieczeniom przeciwko-

rozyjnym konstrukcji podziemnych, 

g ównie gazoci gom. Jej celem jest 

stworzenie warunków do wzajemnej 

wymiany informacji i do wiadcze  oraz  zach cenie do dyskusji me-

rytorycznych. Tradycyjne te  jest i miejsce konferencji – O rodek 

„Neptun” w Juracie – jednoznacznie wybrane przez uczestników 

ju  po raz ósmy. Niepowtarzalna atmosfera tego o rodka oraz jego 

otoczenia i tym razem nie zawiod y uczestników konferencji. Dopi-

sa a tak e pogoda. W konferencji wzi o udzia  blisko 100 osób.

Dzi ki wspó pracy i patronatowi Polskiego Stowarzyszenia Ko-

rozyjnego tegoroczna konferencja zosta a wpisana jako 361. wy-

darzenie do katalogu imprez Europejskiej Federacji korozyjnej. 

W spotkaniu uczestniczyli aktywnie go cie z Kanady i Republiki 

Czeskiej. Konferencja obj ta zosta a dotacj  MNiSW, a jej spon-

sorami by y formy: SPZP CORRPOL z Gda ska i PZA CORSTOP 

z Kamionek. Opiek  medialn  zapewni  miesi cznik „Ochrona 

przed Korozj ”. Go ciem specjalnym konferencji by  Pan Robert 

A. Gummow, znany na ca ym wiecie wybitny specjalista w zakre-

sie ochrony katodowej, autor ksi ek z tej dziedziny i popularyzator 

wiedzy.

Na konferencj  przygotowano 17 referatów, które dotyczy y ak-

tualnej problematyki ochrony przed korozj  konstrukcji podziem-

nych. Wydzielono nast puj ce grupy tematyczne i dyskusyjne: 

wspomnienia z okazji 40-lecia PKEOpK, certyÞ kacja personelu, 

wykonawstwo systemów ochrony katodowej, techniki pomiarowe 

oraz zastosowania praktyczne i nowe technologie. Obrady prowa-

dzone by y przez K. Teres  Zaborowsk , Mariana Hanasza i Woj-

ciecha Sokólskiego. Referaty wydane zosta y tradycyjnie w postaci 

drukowanego tomiku. Do materia ów konferencyjnych do czo-

ny zosta  ósmy numer czasopisma 

„Ochrona przed Korozj ” w ca o ci 

po wi cony technologii ochrony ka-

todowej.

Konferencj  otworzy  Wojciech 

Sokólski, przewodnicz cy PKE-

OpK SEP. Wspomnienia zwi zane 

z  40-leciem PKEOpK zawarte zo-

sta y w referacie Mariana Hanasza 

„Troch  historii ochrony katodo-

wej” dotycz cym rozwoju techniki 

ochrony katodowej oraz w referacie 

Wojciecha Sokólskiego „Rola Pol-

skiego Komitetu Elektrochemicznej 

Ochrony przed Korozj  SEP w roz-

woju technologii ochrony katodowej 

w Polsce”. Uczestnicy konferencji 

przekazali z okazji 40-lecia naszej 

organizacji listy z  podzi kowania-

mi za wspó prac  i wk ad w roz-

wój technologii ochrony katodowej 

pierwszej przewodnicz cej Sekcji 

Elektrochemicznej Ochrony przed 

Korozj  SEP Pani doc. dr in . Olim-

pii Skibie-Rogalskiej i wieloletnie-

mu wiceprzewodnicz cemu Komite-

tu Panu prof. dr. in . W adys awowi 

Dziubie.  

Potrzeb  chwili jest wdro enie normy PN-EN 15257 dotycz -

cej certyÞ kacji personelu ochrony katodowej – referat dotycz cy 

tej kwestii pt. „Program certyÞ kacji personelu ochrony katodowej 

wg normy PN-EN 15257:2008” przedstawiony zosta  przez UDT 

CERT w  Warszawie. Do wiadczenia w tym zakresie w Republice 

Czeskiej i na S owacji przedstawi  Jan ip. UDT CERT wraz z Za-

rz dem G ównym SEP przygotowuje si  do wdro enia certyÞ kacji 

personelu ochrony katodowej ju  od kilku lat. Stworzenie formal-

nego cia a certyÞ kuj cego wg normy PN-EN 15257 sta o si  ju  

konieczno ci  i nale y oczekiwa , e w ko cu prace te zako czone 

zostan  sukcesem jeszcze w bie cym roku.

Z du ym zainteresowaniem wys uchany zosta  obszerny referat 

dotycz cy stosowania magnezowych anod galwanicznych w in-

stalacjach ochrony katodowej ruroci gów, wyg oszony przez spe-

cjalnego go cia konferencji Roberta A. Gummowa. Zagadnienia 

praktycznej realizacji ograniczenia oddzia ywania przemiennych 

pr dów indukowanych zaprezentowa  zespó  z Þ rmy CORRSTOP 

na przyk adzie jednego z gazoci gów. Aspekty ekonomiczne i u yt-

kowe parametry eksploatacyjne ochrony katodowej podziemnych 

ruroci gów pokrytych pow okami izolacyjnymi o wysokim po-

ziomie szczelno ci omówi  przedstawiciel OGP GAZ-SYSTEM 
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O/Gda ski (M. Fiedorowicz), wykazuj c potrzeb  podniesienia 

kultury technicznej przy wykonawstwie nowych pow ok izolacyj-

nych na ruroci gach. Do wiadczenia zdobyte przy budowie sys-

temu ochrony katodowej na terenie kopalni ropy naftowej i gazu 

ziemnego Lubiatów – Mi dzychód 

– Grotów przedstawi  przedstawiciel 

wykonawcy PBG SA.

Kolejna grupa tematyczna zainau-

gurowana zosta a wyst pieniem Eli-

zabeth Nicholson, która rozpocz a 

omawianie intensywnych technik 

pomiarowych. Przyk ad takich ba-

da  wykonanych na gazoci gu ze 

z ej jako ci izolacj  bitumiczn  

przedstawi  zespó  z OGP GAZ-

SYSTEM O/Gda ski (M. Jagie o). 

Konstrukcj  nowego przyrz du po-

miarowego do realizacji terenowych 

rejestracji przy badaniach intensyw-

nych, a tak e bada  pr dów b dz -

cych zaprezentowa  Jacek Bara ski. 

Zagadnienia pomiarów w strefach 

oddzia ywania pr dów b dz cych 

by y te  przedmiotem referatu przy-

gotowanego przez Františka Mí ko. 

Sesj  zako czy o wyst pienie Han-

ny Matus na temat oddzia ywania 

pr dów tellurycznych na ruroci gi 

chronione katodowo. Wzbudzi  on 

du e zainteresowanie, poniewa  pre-

zentowa  dane uzyskane na obiek-

tach eksploatowanych w Polsce.

W sesji dotycz cej nowych technologii zaprezentowano modelo-

wanie oddzia ywania linii elektroenergetycznych na ruroci gi pod-

ziemne z uwzgl dnieniem modelu korozji wywo anej przez pr d 

przemienny (Krzysztof Budniok, Politechnika Pozna ska), propo-

zycj  konstrukcji inteligentnego drena u elektrycznego (Wojciech 

Sokólski) i nowe systemy SCADA do zdalnej obs ugi instalacji 

ochrony katodowej gazoci gów (Jan ip). Sesj  zako czy o wy-

st pienie informacyjne dotycz ce przegl du problemów aktywnej 

ochrony okr towych systemów wodnych przed korozj  i porasta-

niem (Tomasz Kaniak). 

Niestety, pomimo wcze niejszych zapowiedzi nie wystarczy o 

czasu na szersz  dyskusj  – szkoda, bo zaproszeni go cie mogli 

wnie  do tej dyskusji swoje do wiadczenie i wiedz  zdobyt  na 

ca ym wiecie.

Go  specjalny Robert A. GummowSala obrad konferencji

W ramach konferencji odby a si  wycieczka techniczna – tym 

razem uczestnicy zapoznali si  z  funkcjonowaniem Obserwato-

rium GeoÞ zycznym PAN na Helu – pracowni  pomiarów pr dów 

tellurycznych. Droga powrotna z Helu do Jastarni odby a si  droga 

morsk , co dla wielu uczestników 

konferencji by o nie lada atrakcj , 

szczególnie, e dopisa a typowo ma-

rynarska pogoda, a rodkiem trans-

portu by  kuter rybacki.

Konferencji towarzyszy y dwie 

wystawy – komercyjna, na której 

Þ rmy prezentowa y swoje wyroby 

oraz wystawa „retro”, gdzie zgro-

madzono nieu ywane ju  przyrz -

dy i aparatur  pomiarow  do bada  

ochrony katodowej, w tym równie  

tak , która by a u ywana 40 lat temu. 

Eksponaty te unaoczni y uczestni-

kom konferencji olbrzymi post p 

techniczny, jaki równie  w dziedzi-

nie ochrony katodowej dokona  si  

w ostatnich latach.

Na zako czenie konferencji odby-

y si  tradycyjne „obrady okr g ego 

sto u” gdzie przedyskutowano nie-

które najbardziej pal ce problemy 

rodowiska zajmuj cego si  na co 

dzie  projektowaniem i eksploatacj  

systemów ochrony katodowej. Ob-

rady zako czono sformu owaniem 

wniosków.

Wojciech Sokólski
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