sympozium

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST
A PROVOZOVÁNÍ
PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
7.–8. ZÁŘÍ 2021
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Odborné sympozium je setkáním odborníků v oblasti výstavby, údržby, bezpečnosti,
spolehlivosti a provozování plynárenské soustavy a vhodnou příležitostí k neformální výměně
informací. Výběr témat se soustředí na reálné problémy a poukazuje na nové možnosti
a očekávané trendy. Předchůdci sympozia byly vzdělávací akce Kolokvium Bezpečnost
a spolehlivost plynovodů, Provozování distribuční soustavy a Nové trendy.

1. Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a v České
republice
2. Nové trendy v energetice (konvergence elektřiny a plynu, ostrovní systémy,
alternativní zdroje plynu a jejich distribuce)
3. Ozeleňování plynárenství na bázi biometanu, vodíku a jejich směsí (vtláčení, přeprava
a distribuce)
4. Provozování a údržba přepravních a distribučních soustav (aplikace různých přístupů
a metodik, diagnostika, správa technické dokumentace a velkých souborů dat, BIM)
5. Materiály pro výstavbu, rekonstrukci a sanaci potrubních systémů
6. Technologie v plynárenství (výstavba, opravy, provoz, řídicí systémy, air screening)
7. Plynárenství a životní prostředí (snižování emisí metanu, NOX a CO2, přečerpávání plynu)
8. Bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení (opatření proti
zásahům třetích stran a vnějším vlivům, kybernetická bezpečnost, smart grids)
9. Výsledky studijních, vědeckých a výzkumných prací v oblasti plynárenství
(materiály, technologie, postupy)
Součástí sympozia bude též doprovodná výstava a prezentace firem.

Zapojte se do letošního odborného setkání příspěvkem z Vaší praxe.
Zašlete následující údaje:
• jméno, příjmení, e‑ mail, telefon,
• společnost, adresa,
• název přednášky,
• anotace v rozsahu do 100 slov (MS Word).
Anotaci zašlete nejdéle do 27. 4. 2021 na e-mail: milena.jarosova@cgoa.cz. O zařazení
příspěvku do programu sympozia Vás budeme informovat do 7. 5. 2021. Celou přednášku
je nutné odevzdat do 31. 8. 2021.
DALŠÍ INFORMACE:
Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
E‑ mail: milena.jarosova@cgoa.cz; cpsvaz@cgoa.cz
Telefon: +420 731 502 092, www.cgoa.cz

CALL FOR PAPERS

Témata:

