
 

POLSKIE ZRZESZENIE INÝYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH 
ODDZIA£ W  KRAKOWIE � KO£O NR 15 W NOWYM S¥CZU  przy Spóùce z o.o. �S¹deckie 

Wodoci¹gi� 
 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wincentego Pola 22   0.18 4141 210,  fax 0.18 443 83 04, e-mail: pzits@swns.pl  

 
�Niekonwencjonalne rozwi¹zania ruroci¹gów wodoci¹gowych i technologicznych� 

 
Dnia 03.03.2015r. po raz kolejny zostaùo 

zorganizowane przez PZITS Oddziaù 
w Krakowie, Koùo 15 przy Spóùce z o.o. 

S¹deckie Wodoci¹gi w Nowym S¹czu 

seminarium szkoleniowe pn. 
�Niekonwencjonalne rozwi¹zania ruroci¹gów 

wodoci¹gowych i technologicznych�.  

Seminarium prowadzili:  

 mgr in¿. Dariusz Wilisowski -Menad¿er 

ds. rozwoju rynku przemysùowego,  
Grupa Konsultingowo � In¿ynieryjna 

KOMPLEKS � Dziaù Handlowy 

w Waùbrzychu   

 mgr in¿. Marian Z¹bkowski � Dyrektor 
Oddziaùu Bytom, Grupa Konsultingowo � 
In¿ynieryjna KOMPLEKS 

 Szkolenie rozpoczêùo siê o godzinie 
13:00. Pan Marian Kulig powitaù 
zgromadzonych go�ci, przedstawiù 

prowadz¹cych seminarium oraz przewidzian¹ 
do realizacji tematykê. W szkoleniu brali 
udziaù czùonkowie PZITS dziaùaj¹cy przy Kole 
nr 15 przy Spóùce z o.o. S¹deckie Wodoci¹gi, 
projektanci oraz wykonawcy zewnêtrznych 

firm.  

 Pan Dariusz Wilisowski przedstawiù 
fabuùê prezentacji, a nastêpnie wymieniù 
zastosowanie poszczególnych ruroci¹gów.
 Prezentacja zawieraùa informacje 

dotycz¹ce historii, dziaùalno�ci oraz produkcji 

Grupy Konsultingowo-In¿ynieryjnej 

KOMPLEKS. Firma ta zajmuje siê produkcj¹ 

systemów ruroci¹gów preizolowanych 

TERMOTECH z tworzyw sztucznych 
wykorzystywanych do przesyùania ró¿nego 
rodzaju mediów oraz systemami kanaùów, 

ksztaùtek, wentylatorów i akcesoriów 

chemoodpornych z tworzyw sztucznych PVC, 
PP, PPS, PE i PVDF.  

Na szkoleniu zwrócono uwagê na 

kompozytowy system ruroci¹gowy 

TERMOTECH, który wystêpuje w dwóch 

wariantach: 

 Termoplastu z rur¹ przewodow¹ 
z materiaùów typu PE-HD, PVC-U, PP-H, 
PB, ABS, PVC-C, PVDF, 

 Duroplastu z rur¹ przewodow¹ TWS 
z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
wùóknem szklanym.  

Szczegóùowo przedstawiono 
informacje dotycz¹ce doboru i monta¿u 

poszczególnych elementów systemu tj. rodzaj, 
stê¿enie i temperatura przetùaczanego medium, 

rodzaj instalacji oraz zakres wymaganych 
temperatur w zale¿no�ci od potrzeb utrzymania 

staùej temperatury przetùaczanego medium. 

Zwrócono tak¿e szczególn¹ uwagê na warunki 
jakie nale¿y speùniã przy projektowaniu  
ruroci¹gów tzn.:  

 zaplanowaã odpowiednie odlegùo�ci 

pomiêdzy podporami, 
 zaprojektowaã ukùad wykorzystuj¹cy 

kompensacjê naturaln¹ lub przewidzieã 

zastosowanie kompensatorów, 
 w systemie ruroci¹gowym Duroplast 

istnieje konieczno�ã zastosowania do 
optymalnych prêdko�ci przepùywu medium 

i na jego podstawie dokonaã doboru 

�rednicy. 

W trakcie szkolenia uczestnicy 
zadawali pytania prowadz¹cym oraz mogli 

obejrzeã materiaùy, z których zbudowany jest 
system ruroci¹gowych TERMOTECH.  

Po zakoñczeniu prezentacji Pan 

Marian Kulig podziêkowaù Panu Dariuszowi 
Wilisowskiemu i Panu Marianowi 
Z¹bkowskiemu za prowadzenie szkolenia oraz 
wszystkim zebranym za uczestnictwo 
w seminarium.
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