
Patronat honorowy:
WARSZTATY  SZKOLENIOWE

REFERATY  KLUCZOWE

REFERATY O TEMATCE PROJEKTOWEJ,
WYKONAWCZEJ I BADAWCZEJ

Temat wiodący: płyty sprężone

Kraków, 16 -17 kwietnia 2015

MIEJSCE KONFERENCJI
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

WAŻNE TERMINY
Warsztaty szkoleniowe 15.04.2015

Konferencja 16-17.04.2015

HOTELE
Na stronie inernetowej Konferencji zamieszczone są informacje
dotyczące hoteli w pobliżu miejsca obrad Konferencji oraz
preferencyjnych cen noclegów dla Uczestników.

Preferencyjne ceny noclegów zaproponowane przez
współpracujące hotele dostępne do 15 marca 2015.są
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tel/fax: (12) 628 23 66,
e-mail: ks2015@pk.edu.pl
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TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane
z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności:

nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych,

stany graniczne w projektowaniu konstrukcji sprężonych,

zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych,
stalowych i innych,

nowe  materiały stosowane do sprężania konstrukcji,

wzmacnianie konstrukcji przez sprężenie,

przykłady realizacji konstrukcji sprężonych,

modelowanie obiektów sprężonych,

zagadnienia technologiczne w konstrukcjach sprężonych,

projektowanie i wykonawstwo mostów podwieszonych
i extradosed,

przykłady realizacji konstrukcji cięgnowych.

Tematem wiodącym Konferencji są płyty sprężone. Zagadnieniom ich
projektowania i realizacji poświęcona będzie specjalna sesja.
W ramach wskazanej tematyki przewiduje się omówienie
zagadnień związanych z teorią, projektowaniem i realizacją płyt
stropowych, fundamentowych oraz betonowych nawierzchni
drogowych.

WARSZTATY SZKOLENIOWE

W przeddzień Konferencji odbędą się towarzyszące jej Warsztaty.
W ich ramach zostaną szczegółowo omówione zasady pracy,
kształtowania, wymiarowania i konstruowania płyt sprężonych oraz
możlwiości poszukiwania najbardziej efektywnyh rozwiązań, a także
zasady i możliwości ich modelowania z wykorzystaniem Metody
Elementów Skończonych. Część zajęć będzie miała charakter
praktyczny - chętni Uczestnicy będą samodzielnie wykonywali
fragmenty obliczeń projektowych oraz modelowania konstrukcji.

Jubileusz 70 lecia Politechniki Krakowskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej

ORGANIZATOR
Pracownia Konstrukcji Sprężonych
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KOMITET ORGANIZACYJNY

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

800 zł -  przy wpłacie do 15.01.2015,
900 zł -  przy wpłacie po 15.01.2015,
650 zł -  autorzy referatów do 35 roku życia,
500 zł -  osoby towarzyszące .

250 zł - dla uczestników Konferencji,
500 zł - dla pozostałych osób.

W związku ze szkoleniowym charakterem Konferencji opłaty
za uczestnictwo są zwolnione z podatku VAT.

(bez materiałów konferencyjnych)

powyższe

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

z dopiskiem „KS2015”

Opłata za udział w Konferencji obejmuje koszty uczestnictwa
w obradach, materiały konferencyjne oraz wyżywienie w czasie
Konferencji (obiady i uroczysta kolacja). Opłata za udział
w Warsztatach obejmuje koszty uczestnictwa, materiały
przygotowane przez prowadzących oraz obiad w czasie Warsztatów.

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

Sesja Jubileuszowa 80-lecia Profesora Krzysztofa Dyducha
W ramach obrad tegorocznej Konferencji odbędzie się uroczysta Sesja Jubileuszowa 80-lecia Profesora Krzysztofa Dyducha. Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch,
wieloletni Przewodniczący Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, wieloletni Dyrektor Instytutu Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych, a także Kierownik Katedry Konstrukcji Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej PK, jest jednym z największych autorytetów w zakresie
konstrukcji sprężonych oraz zmęczenia konstrukcji żelbetowych w Polsce. Jego prace naukowe w zakresie reologii i w konstrukcjach sprężonych oraz
wdrożenia Eurokodów w naszym kraju, a także ekspertyzy konstrukcji sprężonych i projekty wzmocnień konstrukcji przez sprężenie, wnoszą istotną wartość
w praktyce budowlanej do dzisiaj.

zmęczenia

Dyskusja panelowa „Kształcenie z zakresu konstrukcji sprężonych”
Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja panelowa, której tematem jest program edukacji na wyższych uczelniach technicznych w zakresie konstrukcji sprężonych.
Jej weryfikatorem i głównym ekspertem będzie Profesor Andrzej Ajdukiewicz, autor jedynego dotychczas podręcznika z zakresu konstrukcji sprężonych w naszym
kraju. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele środowiska generalnych wykonawców, wykonawców specjalistycznych w zakresie sprężenia oraz nauczycieli
akademickich. Zamiarem Organizatorów jest przedyskutowanie zakresu tematycznego kształcenia w zakresie sprężonych konstrukcji betonowych na etapie
inżynierskim oraz magisterskim, w aspekcie zarówno podstaw naukowych, jak i praktycznych umiejętności projektowania i realizowania prac w tej technologii.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Spotkanie powitalne - Welcome Reception
W przeddzień Konferencji, 15 kwietnia 2015 o godz. 19:00, Organizatorzy zapraszają na spotkanie powitalne - Welcome Reception. Spotkanie odbędzie się na pokładzie
jednej z najciekawszych krakowskich barek - Alriny, przy Bulwarze Kurlandzkim, na wprost wylotu ulicy Gazowej. Uświetni je recital jednego z najwybitniejszych
polskich muzyków gitarowych, Krzysztofa Ścierańskiego, pod tytułem "Kocham gitary". Ten wirtuoz i liryk gitary basowej, członek wielu zespołów, zajmuje
nieprzerwanie od ponad 25 lat pierwsze miejsce w plebiscycie miesięcznika Jazz Forum w kategorii "gitara basowa”

Koncert i uroczysta kolacja
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad Organizatorzy zapraszają wszystkich Uczestników na koncert i uroczystą kolację.
Na koncercie zmarłego w 2013 roku wybitnego polskiego gitarzysty, Jarosława Śmietany,

Materiał "Friends" przygotowany z inicjatywy Adama Czerwińskiego, perkusisty, który przez ponad 20 lat tworzył i grał
z Jarosławem Śmietaną. W koncercie udział czołowi polscy muzycy jazzowi, współpracujący przez ze zmarłym artystą: Wojciech Karolak, Antoni
Dębski, Adam Kowalewski i Marek Napiórkowski. Szczegóły organizacyjne dotyczące koncertu i uroczystej kolacji przedstawione zostaną w Programie Konferencji.

Konferencji
"Friends", upamiętniającym twórczość zaprezentowane zostaną kompozycje

artysty w aranżacji jego przyjaciół. został
wezmą wiele lat


