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Bełchatów Wod-Kan

Wydawnictwo zawiera charakterystykę techniczną, funkcjo-

nalną i użytkową wszystkich wyrobów stosowanych aktualnie 

do budowy przewodów wodociągowych oraz propozycję me-

todyki doboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania 

materiałowo-konstrukcyjnego. Pod pojęciem rozwiązania ma-

teriałowo-konstrukcyjnego rozumie się rury, kształtki i połą-

czenia wykonane z danego materiału. Kluczowymi elementami 

metodyki są kryteria i ich hierarchizacja. Opracowano pięć 

grup kryteriów, z których każda zawiera po kilka czynników 

(kryteriów). W sumie rozważono 30 kryteriów (czynników), 

które powinny być brane pod uwagę przy doborze rozwiązań 

materiałowych. Kryteria zróżnicowano pod względem wpływu 

na dobór rozwiązania materiałowego, nadając im odpowied-

nie wagi wynikające z funkcji systemów wodociągowych oraz 

uwarunkowań związanych z ich budową, modernizacją, funk-

cjonowaniem i eksploatacją.

W metodyce doboru proponuje się procedurę polegającą na 

stosowaniu ocen punktowych rozważanych wyrobów. Proce-

dura taka pozwala na względne porównanie poszczególnych 

wyrobów i w efekcie wybór najlepszego w danych warunkach 

rozwiązania materiałowego.

Aby połączyć teorię z praktyką, Izba Gospodarcza „Wodo-

ciągi Polskie” zaprasza 18 i 19 stycznia 2011 r. do Bełchatowa na 

konferencję naukowo-techniczną Przegląd rozwiązań materia-

łowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, 

promującą omawianą książkę. Będzie to pierwsza konferencja 

z cyklu WOD-KAN-TRENDY 2011. Złoży się na nią pięć sesji, 

podczas których współautorzy książki, producenci oraz praktycy 

będą analizować zagadnienia, ujęte w następujących głównych 

blokach tematycznych:

  Problematyka doboru rozwiązań materiałowo-konstruk-

cyjnych

  Charakterystyka rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 

pod kątem ich doboru

  Rozwiązania materiałowe w Polsce i za granicą oraz ich awa-

ryjność

  Wymagania funkcjonalno-użytkowe

  Metodyka doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Celem WOD-KAN-TRENDY 2011 jest wymiana doświadczeń 

na temat budowy przewodów wodociągowych oraz prezentacja 

przez wiodących producentów i dystrybutorów rur i kształtek 

w Polsce swoich rozwiązań. Spotkanie organizowane jest we 

współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-

nalizacji w m. st. Warszawie, Zakład Zaopatrzenia w Wodę 

i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska 

Politechniki Warszawskiej oraz partnerami.

Szczegółowe informacje na temat konferencji WOD-KAN-

TRENDY 2011 mogą Państwo znaleźć na stronie: www.igwp.

org.pl/wod-kan-trendy. Serdecznie zapraszamy do udziału.

*

Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do 

budowy przewodów wodociągowych. Praca zbiorowa pod redak-

cją M. Kwietniewskiego, M. Tłoczek, L. Wysockiego. Warszawa 

2010. (Autorzy: W. Dąbrowski, M. Kwietniewski, R. Miłaszew-

ski, B. Morga, A. Roszkowski, J. Starzyński, K. Szatkiewicz, 

M. Tłoczek, B. Wichrowska, L. Wysocki)
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