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Konferencje szkoleniowe

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2018

 CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU cz. II

Gdańsk - 4 września 2018r.

Przygotowanie i prowadzenie:  Profesor Włodzimierz Starosolski  

Cykl szkoleń dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa przygotowany przez Profesora Starosolskiego poświęcony 
jest wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta,  a skutkują 
przykrymi następstwami. Zagadnienia te omawiane są przez Profesora w zasadzie dla fazy Projektu Wykonawczego
 - w odróżnieniu od podejścia w przypadku oceny istniejącej konstrukcji, aczkolwiek szereg zagadnień jest wspólny dla obu sytuacji. 
Poruszane zagadnienia omawiane są w zasadzie na bazie pakietu norm PN-EN, jedynie lokalnie odwołując się do norm PN. 

Zakres tegorocznego cyklu: CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU obejmował  będzie  m.in.:
narożniki wklęsłe ukośne obciążone momentem prostującym narożnik, załamanie krawędzi pod kątem 45º, załamanie krawędzi pod 
ostrym kątem, załamanie krawędzi pod małym kątem, narożniki wklęsłe o kącie prostym obciążone momentem prostującym narożnik, 
krótkie wsporniki - pozasprężysta faza pracy, skokowa zmiana wysokości: przekroju elementu, elementu w strefie dominującego 
wpływu momentu zginającego, przekroju elementu w strefie dominującego wpływu siły osiowej, krępe wsporniki belkowe, smukłe 
wsporniki belkowe, duże otwory poprzeczne w belkach, poprzeczne zbrojenie w płycie, normy.

Szczegółowy  zakres merytoryczny podany jest na stronie programowej tematycznej konferencji: www.zelbet.archmedia.pl

Zasady uczestnictwa. 

Udział  bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych na zasadach określonych w regulaminie. Zapisy wyłącznie 
poprzez stronę internetową: www.archmedia.pl.  Do zapisanych osób będą wysłane szczegóły organizacyjne przez firmę Archmedia 
w postaci komunikatów pocztą mailową  na podany podczas rejestracji adres.

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prof. Starosolskiego są odpłatne i nieobowiązkowe.

Informujemy P a ń s t w a, że imienne dane osobowe i adres mailowy służą  firmie ARCHMEDIA wyłącznie dla celów organizacji 
konferencji szkoleniowych i nie są przekazywane osobom  trzecim. 
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