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XV-lecie
Cementowania
Rurociągów w Polsce

Z okazji XV-lecia wykonywania cementacji sieci wodociągowych w Polsce, w dniach 5–6 października 2006 r.
w Pszczynie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja przewodów wodociągowych”. Jej organizatorami były następujące instytucje:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
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NAFTA I GAZ 2006

Już po raz jedenasty w Warszawie spotkali się najważniejsi uczestnicy rynku
paliwowego w Polsce, w tym zarówno
firmy polskie, jak i koncerny zagraniczne. Targi NAFTA i GAZ to impreza technologiczna, dająca inżynierom i technikom, możliwość zapoznania się z ofertą
firm produkujących urządzenia i sprzęt
techniczny dla przemysłu naftowego
i gazowniczego. Tematyka targów obejmuje m.in. produkty naftowe, budowę
zakładów rafineryjnych i gazowych,
urządzenia i sprzęt do poszukiwania
i wydobycia ropy, urządzenia i sprzęt
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gów S.A, Preuss Pipe Rehabilitation Polska
Sp. z o.o., PPRiUS Sp. z o.o. Remkan, Cleanpipe Polska Sp. z o.o., Nurt Sp. z o.o.,
Wod-Kan Sp. z o.o.. Patronat honorowy
nad imprezą objęła Izba Gospodarcza
Wodociągi Polskie.
Spotkanie miało miejsce na Zamku
w Pszczynie, a wśród jego uczestników
znaleźli się przedstawiciele samorządów,
uczelni, firm wodociągowych i wykonawcy robót remontowych. Konferencja
została otwarta przez przedstawicieli górnośląskich wodociągów rano 5 października. Przez cały dzień trwały wykłady, które
podzielono na 3 sesje o tematyce: „Działania podejmowane w celu zapewnienia
wysokich standardów jakości wody dostarczanej odbiorcom”, „Współczesne reguły racjonalnego zarządzania systemami
wodnokanalizacyjnymi”, „Prezentacja firm
wykonujących wykładziny cementowe”.
W ramach każdej z sesji wygłoszono
kilka referatów lub prezentacji. Uczestnicy
mogli dowiedzieć się m.in. jak wyglądała
historia stosowania cementowania do renowacji rur, jak cementacja rur wpływa na
jakość wody oraz jak wygląda sam proces
technologiczny cementowania rurociągów
i sposoby oceny sprawności ich funkcjonowania. Obok przedstawicieli wodociągów górnośląskich i warszawskich wy-

stąpili naukowcy z Politechniki Gliwickiej
(Karol Kuś, Izabela Zimoch, Zenon Szlęk),
Politechniki Krakowskiej (Stanisław A. Rybicki, Stanisław M. Rybicki), Politechniki
Warszawskiej (Marian Kwietniewski), Politechniki Wrocławskiej (Andrzej Kolonko),
Uniwersytetu Śląskiego (Robert Skorek,
Marzena Połowniak, Andrzej Kita, Franciszek Buhl, Andrzej Woźnica) oraz Uniwersytetu w Zagrzebiu (Zvonimir Vukelic).
W ramach Sesji III zaprezentowały się
wszystkie firmy spośród organizatorów
konferencji. Część merytoryczną konferencji zwieńczyła dyskusja i wystąpienia gości.
Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu
okolicznościowego, w wykonaniu kwintetu Śląskich Kameralistów. Po koncercie
odbyła się uroczysta kolacja.
Wśród atrakcji imprezy znalazło się także
zwiedzanie Zapory i Zakładu Uzdatniania
Wody w Goczałkowicach oraz prezentacja czyszczenia rurociągów i ich renowacji
za pomocą „rękawów” oraz prezentacje
technik cementacyjnych, które odbyły się
ostatniego dnia konferencji, 6 października. Prezentacje te wykonały trzy firmy:
Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.,
PPRiUS Sp. z o.o. Remkan oraz Cleanpipe
Polska Sp. z o.o.
Pozostaje pogratulować organizatorom i życzyć kolejnych wielu owocnych lat pracy. 

do rafinacji ropy i utylizacji gazu, procesy produkcyjne i ich kontrolę, produkty
rafineryjne i gazowe, ochronę środowiska, urządzenia do przechowywania
i dystrybucji ropy, gazu oraz produktów
pochodnych, aparaturę kontrolno-pomiarową dla przemysłu gazowniczego
i naftowego oraz usługi naukowo-badawcze i konsulting.
Patronat honorowy nad targami objęli: Minister Gospodarki, Minister Skarbu
Państwa oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Targom patronowali też: Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polska Organizacja
Przemysłu i Handlu Naftowego.
Targi odbyły się w dniach 27–29 września 2006 r. i wzięło w nich udział ok.
100 wystawców z 6 krajów. W ramach
imprezy, oprócz samej wystawy, odbyły
się: Międzynarodowa Konferencja Nafta
i Gaz – PIOGE 2006, Platforma Gazu Polskiego, Dni Gazu Polskiego, Seminarium
„Realizacja inwestycji liniowych”, specjalistyczna konferencja AGH w Krakowie.

Trwające trzy dni targi nie przyciągnęły
wprawdzie dużej liczby odwiedzających,
ale cieszyły się obecnością prominentnych osób z branży. Większość przedstawicieli firm z zadowoleniem mówiła
o odbytych spotkaniach biznesowym
i profesjonalnym poziomie tej wysoce
specjalistycznej imprezy.
Organizatorzy targów NAFTA i GAZ
podkreślają, że ich celem jest doprowadzenie do spotkania środowiska naftowego, gazowniczego, ich dostawców,
przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych oraz dziennikarzy
zajmujących się problematyka techniczną oraz gospodarczą. Spotkanie
takie określa nie tylko czysto komercyjną formułę targów, ale służy integracji środowiska i tworzeniu lobby
wokół strategicznych rozwiązań dla
polskiego sektora paliwowego. Targi NAFTA i GAZ mają być miejscem
spotkań fachowców, reprezentujących
obie branże, oraz szansą na ich uczestnictwo w seminariach, wykładach i panelach dyskusyjnych.
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