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W dniach 12 i 13 odbyła się 
w Dębem k. Warszawy IV Kon-
ferencja Naukowo-Technicz-
na pod tytułem: „Instalacje 
wodociągowe i kanalizacyjne 
– projektowanie, wykonaw-
stwo, eksploatacja”. Organi-
zatorem konferencji był Za-
kład Zaopatrzenia w Wodę 
i Odprowadzania Ścieków Po-
litechniki Warszawskiej oraz 
wydawnictwo Seidel-Przy-
wecki sp. z o.o. W konferencji 
wzięło udział 75 uczestników. 
W trakcie dwudniowych ob-
rad wygłoszono ogółem 29 re-
feratów. Obrady Konferencji 
otworzył przewodniczący Ko-
mitetu Naukowego prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Heidrich. 
Podziękował za współpracę 
i pomoc przy organizacji kon-

ferencji głównym sponsorom 
konferencji, którymi w tym 
roku były firmy: Apator Powo-
gaz, Danfoss, Geberit, Grohe, 
Hydro-Vacuum i Wavin.
W trakcie obrad konferencji 
ożywioną dyskusję wywoła-
ła problematyka oddziaływa-
nia materiałów stosowanych 
w instalacjach wodociągo-
wych na jakość transportowa-
nej wody. W tej sesji refera-
ty przedstawili między innymi 
dr inż. Andrzej Górecki oraz 
dr Bożena Krogulska. 
Interesujące referaty zosta-
ły przedstawione w sesji po-
święconej aspektom hydrau-
licznym i konstrukcyjnym 
w instalacjach wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Po-
ruszono tutaj m.in. tematy-

kę strat ciśnienia w obrębie 
zaworów antyskażeniowych 
(dr inż. Julian Skiba z Poli-
techniki Poznańskiej i dr inż. 
Anna Musz z Politechniki Lu-
belskiej), a także możliwo-
ści zastosowania odczytu ra-
diowego wodomierzy (dr 
inż. Wojciech Koral). Cieka-
we podejście do projektowa-
nia komputerowego instalacji 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych w technice 3D z za-
stosowaniem graficznych baz
danych przedstawił Piotr We-
reszczyński z firmy Sankom.
W sesji poświęconej aspek-
tom energetycznym interesu-
jący referat przedstawiła dr 
inż. Anna Girol z Uniwersy-
tetu w Rivnem z Ukrainy, za-
wierający charakterystykę 
energochłonności instalacji 
wewnętrznych na Ukrainie. 
Dr Piotr Grabowiecki repre-
zentujący Uniwersytet  
w Salford z Wielkiej Bryta-
nii przedstawił referat doty-
czący badań laboratoryjnych 
wpływu infiltracji wód opa-
dowych w obrębie grunto-
wych wymienników dolnych 
źródeł pomp ciepła, wykorzy-
stywanych do przygotowania 
ciepłej wody. 
Problematykę odzysku wody 
oraz ciepła omówił dr inż. 
Jarosław Chudzicki (Poli-

technika Warszawska). Prof. 
Jan Bagieński oraz mgr inż. 
Tomasz Kaźmierski z Poli-
techniki Poznańskiej przedsta-
wili referaty poświęcone 
energochłonności pompow-
ni odpowiednio: wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. 
Referat dotyczący kanalizacji 
na terenach wiejskich przed-
stawił prof. Andrzej Eymontt 
z Instytutu Technologiczno-
-Przyrodniczego.
Istotnym poszerzeniem treści 
prezentowanych w ramach 
konferencji były prezentacje 
firm z branży instalacji sani-
tarnych obecnych w czasie 
obrad: Apator-Powogaz, Agru 
Frank, Danfoss, Geberit, 
Grohe, Hydro-Vacuum, San-
kom i Wavin.
Należy zauważyć, że zorgani-
zowana kolejna, czwarta już 
konferencja jest praktycznie 
jedyną konferencją w kraju 
poświęconą w całości proble-
matyce wewnętrznych insta-
lacji wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Na podkreślenie 
zasługuje także fakt zwięk-
szenia zainteresowania pro-
blematyką instalacyjną w sto-
sunku do poprzednich edycji 
tej konferencji, co widać było 
po liczbie uczestników, a tak-
że pojawieniu się referatów 
z zagranicy.
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