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Wycieczka techniczna do sàsiadów

Wdniach od 18 do 21 listopada 2002 r. w koƒcu uda∏o si´ zorga-
nizowaç wycieczk´ technicznà planowanà od szeregu lat przez

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozjà SEP, której
celem by∏y instalacje ochrony katodowej tranzytowych gazociàgów
w Republice Czeskiej i na S∏owacji. Dzi´ki wsparciu tej inicjatywy
przez EuRoPolGAZ, pracownicy tej firmy oraz Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, zajmujàcy si´ na co dzieƒ eksploatacjà gazo-
ciàgu tranzytowego Jama∏ - Europa Zachodnia w zakresie ochrony
katodowej, mieli okazj´ zapoznaç si´ z organizacyjnymi i technicznymi
aspektami eksploatacji systemu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
gazociàgów tranzytowych u naszych po∏udniowych sàsiadów.
W Ostrawie nowoczesne systemy pomiarowe stosowane w ochronie
katodowej zademonstrowa∏ dr in˝. Jan âip w firmie „ATEKO”.
W „Transgas”-ie w Pradze in˝. Karel âech zapozna∏ uczestników
wycieczki z stosowanymi sposobami ochrony przed korozjà gazociàgów
tranzytowych, a w szczególnoÊci z systemem zdalnego monitorowania
pracy instalacji ochrony katodowej za pomocà sieci GSM.
Zaznajomiono si´ z pracà urzàdzeƒ w terenie. Ochron´ katodowà ruro-
ciàgów na terenie podziemnego magazynu gazu w Lobodicach
zaprezentowa∏ jej autor in˝. Karel Wolf, g∏ówny opiekun wycieczki ze
strony czeskiej. To g∏ównie Jemu nale˝y zawdzi´czaç doskona∏à organi-
zacj´ tego spotkania. Równie goràco uczestnicy zostali przyj´cie
w Nitrze w „Slovtransgaz”-ie. Po zapoznaniu si´ w siedzibie firmy
z organizacjà s∏u˝b ochrony przeciwkorozyjnej na s∏owackiej cz´Êci
gazociàgów tranzytowych, razem z opiekunami systemu ochrony
katodowej in˝. Irinà Grmanovà i in˝. Robertem Repãikem, uczestnicy
w terenie obejrzeli zespó∏ zaporowo-upustowy, na terenie którego
posadowiona jest nowoczesna instalacja, wyposa˝ona w zautomaty-
zowanà i synchronizowanà za pomocà GPS stacj´ ochrony katodowej.
Wszyscy zgodnie uznali, ˝e spotkanie ze specjalistami z Czech
i S∏owacji by∏o bardzo cenne, zapoznali si´ ze stosowanà technikà
i organizacjà eksploatacji systemów ochrony katodowej gazociàgów,
poznali zwiàzane z tym problemy i sposoby ich rozwiàzywania. Pomimo
niezwykle napi´tego programu technicznego wygospodarowano czas na
wieczorny spacer po siàpiàcej deszczem Z∏otej Pradze i kufelek ciem-
nego trunku w tradycyjnej piwiarni.
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Spotkanie w firmie ATEKO, prelekcja dr in˝. Jana âipa

Pokaz zdalnego monitorowania ochrony katodowej gazociàgu tranzytowego
z siedziby „Transgas” w Pradze za pomocà sieci GSM.


