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CALL FOR PAPERS

29. workshop

PROTIKOROZNÍ OCHRANA
ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
1. prosince 2020

Kongresové centrum – Olympik Hotels, Sokolovská 138, Praha 8
Workshop Protikorozní ochrany úložných zařízení
představuje tradiční odbornou konferenci zabývající
se zkušenostmi s provozem i nejnovějšími trendy a materiály v následujících oblastech:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivní a pasivní ochrana úložných zařízení
Diagnostické metody
Ochrana proti bludným proudům
Koroze střídavými proudy
Vlivy VVN na potrubní systémy
Monitorování a řízení aktivní ochrany on-line
Provozní zkušenosti s korozí v terénních
podmínkách
Legislativa a předpisy v oboru PKO – ČSN EN, TPG, ISO
Atmosférická přepětí a ochrana zařízení PKO
Interference zařízení aktivní ochrany na úložná
zařízení.

Workshop má dále za úkol umožnit setkání odborníků
v protikorozní ochraně, výměnu provozních zkušeností
a získávání nových kontaktů pro další pracovní činnost.
Workshop je určen pro technické a řídící pracovníky
v oblastech přepravy, distribuce a skladování plynu,
v přepravě a skladování ropy, ve vodárenství, pro projektanty, zhotovitele i provozní pracovníky v oboru protikorozní ochrany.

Na anotaci Vašeho příspěvku se těšíme
do 10. září 2020. Zašlete jej e-mailem na adresu
vzdelavani@cgoa.cz.
V ANOTACI UVEĎTE

•
•
•
•
•

titul, jméno, příjmení,
název a adresu firmy,
telefon,
název příspěvku,
text anotace v rozsahu cca 100 slov.

Přijetí a zařazení do programu potvrdíme do 30. září 2020
a současně Vám předáme technické podmínky pro zpracování textu. Kompletní text přednášky je třeba předat do
15. listopadu 2020. Autoři přednášek neplatí vložné (spoluautoři nejsou od placení vložného osvobozeni).

DOPROVODNÁ VÝSTAVA

Součástí workshopu bude doprovodná výstava komponentů a zařízení aktivní i pasivní ochrany, měřící techniky, dálkové kontroly a souvisejících prvků.

Kontaktní osoba

František Sochor
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223, 140 00 Praha 4
tel.: 721 464 156 / 241 049 705

Těšíme se na setkání s Vámi.
Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 049 705, e-mail: vzdelavani@cgoa.cz, www.cgoa.cz

