
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne    Styczeń – Luty 200964

Poświęcone inżynierii i ochronie środowiska francuskie targi 

POLLUTEC odbywają się naprzemian co dwa lata w latach pa-

rzystych w Lyonie i Paryżu. Tegoroczne targi POLLUTEC 2008 

odbyły się w Lyonie 2–5 grudnia i można je było zwiedzać w go-

dzinach od 9.00 do 18.30.

Ponad 2300 wystawców reprezentowało następujące branże: 

wodociągi i kanalizację, w tym inżynierię bezwykopową, ruro-

ciągi, pompy i inne urządzenia oraz technologie, eksploatację 

i zarządzanie, analizę wody, pomiary i monitoring, czyszczenie, 

skażenie gruntów, samochody komunalne, energetykę, hałas 

i drgania, gospodarkę odpadami, recykling, zagrożenia środowi-

ska i zdrowia oraz powietrze (analizy, pomiary i monitoring).

Branżę wodno-kanalizacyjną reprezentowało wiele fi rm zna-

nych także w Polsce.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko francuskiej 

fi rmy Hytec, jednego ze światowych liderów produkujących ka-

mery stosowane w diagnostyce sieci kanalizacyjnych i studni 

badanych do głębokości 500 m. Wśród wielu nowatorskich roz-

wiązań tej fi rmy podziw wzbudzała kamera w wersji z super-

zoomem (trzymana przez manekina na ryc. 1), umożliwiająca 

wstępną diagnostykę kilku, a nawet kilkunastu kilometrów sieci 

kanalizacyjnych dziennie.

Uwaga zwiedzających skoncentrowała się także na wielkowy-

miarowych rurach i studniach kamionkowych fi rmy Keramo 

Steinzeug (ryc. 2). Duże zainteresowanie wzbudzało również 

stanowisko fi rmy Wavin, które należało do jednych z najładniej-

szych na liońskich targach (ryc. 3). Polskę reprezentowało kilka 

fi rm na jednym wspólnym stanowisku (ryc. 4).

Kolejne targi POLLUTEC odbędą się pod koniec 2010 r. w Pa-

ryżu.

POLLUTEC – targi ekologiczne, na których warto być

Kamery w wersji super-zoom 
do diagnozowania sieci
Andrzej Kuliczkowski1
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1 Prof. dr hab. inż.; Politechnika Świętokrzyska.

Ryc. 1. Prof. A. Kuliczkowski na stanowisku francuskiej fi rmy HYTEC Ryc. 2. Wielkowymiarowa rura kamionkowa fi rmy Keramo-Steinzeug

Ryc. 3. Propagujące ekologię i wspierające działalność UNICEF-u stanowisko 

fi rmy Wavin Ryc. 4. Wspólne stanowisko kilku fi rm reprezentujących Polskę


