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Влиянието на корозията върху металите в почти всяка среда и щетите, която тя ежегодно нанася, налагат предприемането на 
работещи и доказани подходи. Темата ще е във фокуса на Corrosion Prevention Balkans - международна конференция със 
съпътстваща изложбена част. Целта на изявата е да  популяризира практическите ползи от прилагане на иновативни технологии, 
методи и продукти за защита от корозия. Участие ще вземат водещи експерти от Австрия, България, Великобритания, Германия, 
Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия, които ще споделят своя опит и знания.

Вашите ползи от участие в Corrosion Prevention Balkans
•  Ще научите за нови и ефективни решения за превенция и за борба с този проблем, как да удължите срока на експлоатация на 
съоръжения, инсталации и сгради
•  На едно място ще създадете полезни делови контакти с фирми, асоциации и институти 
•  Ще избегнете разходи за ремонт и обновяване на съоръженията

Знаете ли, че
•  Загубите от корозията в икономически и екологичен аспект възлизат на 3-4% от брутния вътрешен продукт на индустриализи-
раните страни. Около 30% могат да се спестят чрез прилагане на знания за контрол, превенция и отстраняване на тези процеси 
•  Има нов начин за онлайн и реално измерване на корозията
•  Корозията може да има негативно въздействие върху човешкото здраве 
•  Съществуват четири основни корозионни фактори
•  Разработени са ефективни механизми за подобряване на характеристиките на металите
•  Е необходимо предварително третиране на металите преди нанасяне на антикорозионното покритие
•  Електромагнитните въздействия върху тръбопроводи могат да бъдат избегнати

За кого е изявата?
За мениджъри, инженери, инвеститори, дизайнери, експерти по катодната защита и специалисти, работещите в областите: 
енергетика, газови и петролни компании, строителство, електротехника, отоплителни инсталации, машиностроене, корабо-
строене, автомобилостроене, транспорт, производство на велосипеди, металургия, водоснабдяване и канализация, хидротехни-
чески съоръжения, химическа промишленост, селскостопанска техника, телекомуникации, фармация, ХВП, държавни институции, 
университети, Национална компания "Железопътна инфраструктура" и др. 

Специален B2B модул ще улесни контактите между лектори, делегати и изложители.

Българска асоциация
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В БЪЛГАРИЯ



• Корозия на тръбопроводи и резервоари за 
суров нефт
• Покрития от метална сплав върху стомана
инж. д-р Вацлав Шевъл, катедра "Метални 
строителни материали", Технопарк Кралупи, 
Чехия

Не пропускайте Вашата лична среща с лекторите, които ще презентират актуални теми:

проф. д-р Гюнтер Шмит, президент на Международния съвет 
по корозията (ICC) и член на Борда на Световната 
организация по корозия (WCO), Германия

Д-р Вилхелм Ернинг, Федерален институт за изследване и 
тестване на материали (BAM), Германия
 

• Глобалната необходимост от разпространение 
на знания, научни изследвания и разработки
относно влошаване състоянието на материалите 
и контрол на корозията
• Онлайн мониторинг на корозията в лаборато-
рия и при реални условия с нов лектрохимичен 
измервателен уред

• Изпускане на тежки метали в питейната 
вода: Как да тествате и оценявате материалите?
• Канада в Долна Саксония или за функцията 
на пингвините като корозионни инхибитори?

....................................................................................

....................................................................................
• Материали и услуги за катодна защита

Енцо Кампедели, МГ Аноди Интернешънъл АД, 
България и EC QUADRO SRL, Италия

....................................................................................
• Дейности, насочени към повишаване на 
корозионната осведоменост
Михал Ячевски, Дружество по корозия, 
Полша

....................................................................................

....................................................................................

• Антикорозионни системи и защитни покрития
от Оргахим АД
Лади Николов, Оргахим, България

 

• Представяне на фирма PA-EL
Кресимир Кекез, PA-EL d.o.o, Хърватска

....................................................................................
•  DCVG проучвания и възстановяването на 
покритията
Субраманиам Раджу, Cathodic Corrosion 
Control Ltd, Великобритания

....................................................................................
• Индустриални антикорозионни покрития - 
методи за подготовка на металната повърхност
преди боядисване. Индустриални камери за 
дробеструйно почистване (бластиране). 
Машини за безвъздушно нанасяне на покрития. 
Индустриални камери за боядисване

....................................................................................

....................................................................................

Красимир Бачовски, Бласт Инженеринг, България

• Комплексни решения за смекчаване на последст-
вията за тръбопроводи, подложени на въздействието 
на високоволтови електропроводи
Николас Кокинос, Елемко, Гърция

• Лабораторни тестове и мониторинг на ново 
покритие на най-големия в света индустриален 
тунел
Михаел Бодендорфър, OFI Technologie 
& Innovation GmbH, Австрия

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

324 лв. 

360 лв. 

Цена при ранна регистрация - до 4 юни 
(10% отстъпка от регулярната цена)

Регулярната цена (след 4 юни)

ОТСТЪПКИ - при регистрация на повече от един делегат от  
фирма /организация, всеки следващ получава отстъпка от 10% 
от цената на предходния. Цените са без ДДС.

ИЗЛОЖБЕНА ЧАСТ

 КОНФЕРЕНЦИЯТА

На специално обособена зона ще имате възможност да зададете конкретни въпроси, да 
сравните предимствата на различни продукти и намерите решението, което търсите. 

Водещи фирми ще представят:  
• Антикорозионни и защитни покрития    • Гъвкави подходи за отстраняване на ръждата   • Мониторинг на корозията
• Камери за дробеструйно почистване на метални конструкции и за боядисване
• Цялостни решения в областта на катодната защита, автоматични и полуавтоматични катодни станции, софтуерна система за 
автоматизация на контрола върху защитата от корозия и др.

Станете част от  Corrosion Prevention Balkans. Бизнесът Ви се нуждае от информация и знания, 
а не от излишни разходи за отстраняване на аварии и подмяна на оборудване. 


