SEMINARIA ZAK ADOWE ZKB
Wybrane problemy z zakresu analizy, projektowania, eksploatacji
i remontów konstrukcji budowlanych
Seminaria odbywaj si we wtorki o godz. 9.15 w sali 021 Bud. A-8.
Semestr zimowy 2006/2007

Data
07.11.2006

Tytu" referatu

Referent

Analiza statyczna belek i p"yt
z materia"ów gradientowych

dr hab. in . Jakub Marcinowski,
prof. UZ

Wp"yw stateczno'ci zbrojenia
14.11.2006 pod"u(nego na zachowanie s"upów
(elbetowych
Analiza niew"a'ciwych rozwi)za*
21.11.2006
konstrukcji wi+,by dachowej

28.11.2006

Wnioski wynikaj)ce z analizy
katastrofy hali w Katowicach

dr in . Jacek Korentz
dr in . Gerard Bry
(wspó"autor mgr in . W. Dyszak)

prof. dr hab. in . Antoni Matysiak

05.12.2006 No'no'/ krzy(ulca betonowego

mgr in . Marek Paw"owski

Analiza nieliniowa pracy przekrojów
12.12.2006 (elbetowych z wykorzystaniem
aplikacji XTRACT

dr in . Jacek Korentz

Wykorzystanie programu RM-Win
09.01.2007 w projektowaniu elementów
(elbetowych

mgr in . Marek Paw"owski
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Data

Tytu" referatu

Rozwój wi+,b storczykowych na
20.02.2007 terenie 4rodkowego Nadodrza –
statyka uk"adów

Referent
dr in . Gerard Bry
mgr in . Artur Fr+tczak

Numeryczne modelownie zniszczenia mgr in . Grzegorz Burczy,ski
27.02.2007 belki (elbetowej wzmocnionej ta'm) dr hab. in . Jakub Marcinowski,
prof. UZ
kompozytow)
Stan zarysowania (elbetowej
13.03.2007 konstrukcji ch"odni wentylatorowej
elektrociep"owni
20.03.2007

Obci)(enia próbne mostu
kolejowego

Zagro(enie posadowienia budynku
27.03.2007 mieszkalnego na skutek osuwiska
w gruncie przewarstwionym
17.04.2007

Realizacja zast+pczego spr+(ania
zadaszenia amfiteatru w P"ocku

prof. dr hab. in . Antoni Matysiak

mgr in . W"odzimierz Dyszak
dr hab. in . Jacek Przybylski,
prof. UZ
(wspólnie z PTMTiS)
mgr in . Grzegorz Burczy,ski

Numeryczna analiza
08.05.2007 wytrzyma"o'ciowa g"owicy pylonu
zadaszenia amfiteatru w P"ocku

dr hab. in . Jakub Marcinowski,
prof. UZ
mgr in . Grzegorz Burczy,ski

Wp"yw imperfekcji geometrycznych
15.05.2007 na wyboczenie niespr+(yste pr+tów
zbrojeniowych

dr in . Jacek Korentz

