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PRVÝ CIRKULÁR

Pripravovaná Košická korózna konferencia nadväzuje na úspešné konferencie Korózia
úložných zariadení a Korózia v energetike, ktoré boli za posledných 50 rokov pravidelne
organizované tímom odborníkov pod vedením prof. Ing. Jaroslava Kocicha, PhD. na Hutníckej
fakulte TU v Košiciach.
Na konferencii v Košiciach sa stretnú korózni odborníci pôsobiaci v oblasti ochrany
úložných zariadení a energetických prevádzok. Počas celej doby konania konferencie bude
poskytnutý aj výstavný priestor pre výrobcov a dodávateľov produktov, techniky a technológií
využívaných v protikoróznej ochrane. Súčasťou podujatia bude prezentácia posterov mladých
vedcov s udeľovaním cien pre najlepších.
Účastníci konferencie budú mať príležitosť vymeniť si svoje odborné poznatky
a skúsenosti, nadviazať nové osobné, pracovné a obchodné kontakty a nájsť nový pracovný
potenciál pre svoje firmy.
Košická konferencia vytvorí priestor pre nasledujúce okruhy problémov:
• korózia – rizikový faktor prevádzky úložných zariadení
- korózne procesy v pôde,
- aktívna a pasívna protikorózna ochrana úložných zariadení,
- rehabilitácia potrubí,
- diagnostické, inšpekčné metódy a postupy súvisiace s koróziou a protikoróznou
ochranou úložných zariadení,
- monitoring potrubných systémov.
• korózia – rizikový faktor prevádzky energetických zariadení
- obecné a špecifické prípady korózie v energetických prevádzkach,
- ochrana energetických zariadení proti korózii,
- metódy monitorovania korózneho stavu zariadenia,
• laboratórna a meracia technika
• legislatíva v praxi
Anotáciu príspevku v rozsahu max. 200 slov je treba poslať do 31. marca 2017. Prijatie
príspevku Vám potvrdíme do 13. apríla 2017. Plné znenie prijatých príspevkov bude potrebné
poslať do 10. mája 2017. Program konferencie bude rozposlaný, spolu s prihláškou
a informáciou o možnostiach ubytovania, do 13. apríla 2017.
Všetky prijaté príspevky budú uverejnené v zborníku konferencie. Vybrané príspevky budú
publikované podľa zamerania v odborných časopisoch indexovaných v SCOPUS Koroze
a ochrana materiálů, prípadne v časopise Slovgas.
Rokovacie jazyky podujatia: slovenčina, čeština, angličtina
Prezident korózneho stretnutia: doc. Ing. Stanislav TULEJA, PhD.
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