
Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze REMIX S.A. 

Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cynkowych 

I dzień targów (wtorek) 28 marca 2017 

Miejsce: Targi Kielce, Sala konferencyjna BETA, godz. 10.oo – 17.oo  

  

Już po raz czwarty, podczas Targów EXPO-SURFACE REMIX S.A. będzie współorganizatorem 

Międzynarodowego Sympozjum Cynkowniczego zatytułowanego: "Rozwój Technologii Nakładania 

Antykorozyjnych Powłok Cynkowych". 

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników 

9.30 – 13.15 SESJA DOPOŁUDNIOWA 

9.30 – 9.40 Powitanie uczestników Sympozjum 

9.40 – 10.45 PANEL I – Sytuacja w branży cynkowniczej na rynku polskim oraz 

zagranicznym 

 Prelegenci: 

Jacek Zasada – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, „Sytuacja w 

branży cynkowniczej na rynku polskim” 

Petr Strzyż – Dyrektor Stowarzyszenia Czeskich i Słowackich Cynkowni, „Sytuacja w 

branży cynkowniczej na rynku czeskim i słowackim” 

prof. dr hab. inż. Piotr Liberski – Politechnika Śląska, „Stan obecny i oczekiwania 

w technologiach otrzymywania powłok cynkowych” 

10.45 – 11.00 przerwa kawowa 

11.00 – 13.30 PANEL II – Prace badawczo-rozwojowe i badania nad nanoszeniem cynkowych 

powłok ochronnych 

 Prelegenci: 

dr inż. Jacek Sipa, „Technologia nanoszenia powłok cynkowych i cynkowo-aluminiowych 

na zamkniętych profilach zimnogiętych i prętach zbrojeniowych” – REMIX S.A. 

Anna Skupińska, „Struktura i kinetyka wzrostu powłok Zn, Al i ZnAl5” – Politechnika 

Śląska 

dr inż. Henryk Kania, „Kształtowanie struktury powłok cynkowo-aluminiowych” – 

Politechnika Śląska 

dr inż. Jacek Sipa, „Nanoszenie dyfuzyjnych powłok cynkowych metodą kontaktowo- 

gazową oraz bezkontaktową w warunkach obniżonego ciśnienia” – REMIX S.A. 

prof. dr hab. inż. Piotr Liberski, „Struktura i kinetyka wzrostu powłok 

termodyfuzyjnych”– Politechnika Śląska 

12:15 – 12:25 przerwa kawowa 

 dr inż. Tomasz Płociński, „Badania powłok cynkowych otrzymanych na drutach i taśmach 

stalowych cynkowanych w systemie ciągłym” – Politechnika Warszawska 

dr inż. Maciej Lachowicz, „Metalograficzna ocena morfologii warstw cynkowych 

wytwarzanych różnymi metodami” – MACHINEFISH Sp. z o.o., Wrocław 

Kazimierz Pollak, „Przegląd metod pomiaru grubości powłok cynkowych i stopowych na 

bazie cynku na przykładzie urządzeń firmy Helmut Fischer” – ITA sp. z o.o., Poznań 

13.15 – 14.00 przerwa obiadowa 



14.00 – 16.30 SESJA POPOŁUDNIOWA 

14.00 – 14.40 PANEL III– Nowoczesne powłoki cynkowe o wysokiej ochronie antykorozyjnej 

 Prelegenci: 

Jadwiga Dziedzic, Daniel Izydorczyk, „Wysokoodporne korozyjnie powłoki ZnNi 

wytwarzane elektrochemicznie – monitoring procesu oraz system badań jakości 

powłok” – GALWA-KOR Sp. z o.o., Płock 

Paweł Jagustyn, „Powłoki antykorozyjne otrzymywane w technologii cynku 

płatkowego” – ANOCOTE Polska Sp. z o.o., Łańcut 

14.40 – 14.50 Przerwa kawowa 

14.50 – 15.50 PANEL IV – Nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne zastosowane w liniach 

do 

cynkowania zanurzeniowego  Prelegenci: 

Andreas Osterkorn, „State of the art material handling equipment for galvanizing 

plants”– SchefferKrantechnik GmbH, Niemcy 

Massimo Beukema, „Aluminum in the kettle / The importance of degreaser” – REMIX 

S.A., SOPRIN srl, Włochy 

Andrzej Śmiłowski, Anton Fiege „Wanny ceramiczne stosowane w piecach 

cynkowniczych z przeznaczeniem na przeprowadzanie procesów wysokotemperaturowych” – 

REMIX S.A., MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH, Niemcy 

15.50 – 16.00 przerwa kawowa 

16.00 – 16.30 PANEL V – Remonty, modernizacje, badania inspekcyjne podzespołów 

urządzeń wchodzących w skład linii do cynkowania zanurzeniowego 

 Prelegenci: 

prof. dr hab. Inż. Edmund Tasak, „Produkcja wanien cynkowniczych w ZKS Ferrum i 

wpływ czynników na trwałość wanien – studium przypadku”, ZKS FERRUM S.A. 

Marek Praczyk, „Zakres prac remontowych i modernizacyjnych linii do cynkowania 

zanurzeniowego” – REMIX S.A. 

16.30 – 16.45 PODSUMOWANIE 

Sympozjum 

  

 


