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MEMPEP 2021

13th Scientific Conference – Membranes
and Membrane Processes in Environmental
Protection – 10-11 czerwca 2021 r., online

T

egoroczna Konferencja Membranes and Membrane Processes in Environmental
Protection (Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska MEMPEP
2021, zorganizowana w formie zdalnej, była 13 wydarzeniem w cyklu spotkań naukowych zainicjowanych w 1995 r. Pierwsze edycje konferencji miały charakter ogólnopolski, jednak z uwagi na rosnący w kolejnych latach udział naukowców z ośrodków
zagranicznych, stopniowo ewoluowały w wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Organizatorem cyklu Konferencji MEMPEP jest Katedra Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Głównym celem Konferencji jest przegląd stanu wiedzy i osiągnięć w zakresie formowania i charakteryzowania
syntetycznych membran oraz wykorzystania procesów membranowych
w różnych aspektach inżynierii i ochrony środowiska. Honorowy patronat
nad tegoroczną Konferencją objęli JM
Rektor Politechniki Śląskiej oraz Izba
Gospodarcza Wodociągi Polskie. Patronami naukowymi wydarzenia były Polskie Towarzystwo Membranowe oraz
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej
Akademii Nauk. Konferencja pozyskała też licznych patronów medialnych
(czasopisma MDPI Membranes i Materials, Wydawnictwo Seidel-Przywecki,
czasopisma Technologia Wody, Forum Eksploatatora, ABRYS Sp. z o.o.,
miesięcznik Wodociągi–Kanalizacja,
PortalKomunalny.pl, miesięczniki INSTAL i Rynek Instalacyjny) oraz sponsorów (European Membrane Society,
czasopismo MDPI Membranes, Polskie Towarzystwo Membranowe, MWS
Technical Solutions, INTERMASZ
– Filtracja membranowa, CERAFILTEC Poland, POROMETER i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gliwicach). Organizatorzy składają
serdecznie podziękowania wszystkim
patronom i sponsorom Konferencji za
okazane wsparcie.
Konferencja MEMPEP 2021
zgromadziła 89 uczestników, przedstawicieli polskich i zagranicznych
uczelni i ośrodków badawczych oraz
przedsiębiorstw i zakładów przemy-

słowych wdrażających membranowe
metody separacji w praktyce przemysłowej. Gośćmi specjalnymi byli zaproszeni wykładowcy, będący niekwestionowanymi autorytetami naukowymi
w tematyce Konferencji: prof. Enrico
Drioli – University of Calabria, Włochy;
prof. Nalan Kabay – Ege University,
Izmir, Turcja; prof. Bart Van der Bruggen – Katholieke Universiteit, Leuven,
Belgia. W trakcie dwudniowych spotykań wygłoszonych zostało 26 referatów,
a 49 prac zaprezentowano w formie posterów. Tematyka obrad naukowych
obejmowała szeroki zakres zagadnień,
takich jak membrany jonowymienne
i procesy elektromembranowe, wykorzystanie membran w technologii
oczyszczania ścieków, odnowy wody
i uzdatniania wód, membranowa separacja gazów, perwaporacja, destylacja
membranowa, modelowanie procesów
membranowych, membrany modyfikowane nanomateriałami, wykorzystanie membran w biotechnologii i inne.
Uczestnikom konferencji udostępniono
obszerne materiały konferencyjne, zawierające m.in. program Konferencji
oraz streszczenia (polskie i angielskie)
prezentowych prac. Pełne teksty wystąpień konferencyjnych skierowane zostały do opublikowania w Desalination
and Water Treatment oraz czasopiśmie
MDPI open access Membranes, co dowodzi ich wysokiego poziomu merytorycznego oraz aktualności tematyki badawczej prac prezentowanych w trakcie
spotkań naukowych.

Istotnym punktem Konferencji
był Konkurs dla Młodych Naukowców, zorganizowany w dwóch kategoriach, na najlepszą prezentację ustną
i najlepszą pracę posterową. W konkursie wzięło udział 13 młodych badaczy, doktorantów i studentów szkół
doktorskich, będących autorami lub
współautorami prezentowanych przez
nich referatów lub plakatów. Prace
oceniała Komisja Konkursowa wyłoniona z grona członków Komitetu Naukowego Konferencji. W wyniku postępowania konkursowego, laureatom
konkursu w każdej z kategorii przyznano prestiżową nagrodę ufundowaną przez Europejskie Towarzystwo
Membranowe (European Membrane
Society, EMS). Ponadto Komisja Konkursowa przyznała nagrody za zajęcie
II i III miejsca w ocenianych kategoriach, które zostały ufundowane przez
czasopismo MDPI Membranes (miejsce II) i Polskie Towarzystwo Membranowe (miejsce III). Należy podkreślić
wysoki poziom prac prezentowanych
w ramach konkursu oraz duże zaangażowanie młodych adeptów nauki.
Pomimo nietypowej, zdalnej formy konferencji, uczestnikom Konferencji zaoferowano możliwość integracji w trakcie nieformalnego spotkania
online oraz udział w koncercie, transmitowanym przez łącza internetowe,
w trakcie którego Wrocławski Kwartet
Smyczkowy CONTINUO zaprezentował popularne utwory muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej.
Dziękując uczestnikom za udział
w tegorocznym wydarzeniu, Organizatorzy wyrażają nadzieję na ponowne spotkanie konferencyjne w typowej, kontaktowej formie.
W imieniu
Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Irena Korus
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