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Dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG (pok. 312) 

1. Interpretacja wyników sondowań statycznych na małych głębokościach 

 
Dr hab. inż. Adam Krasiński (pawilon PN18) 

2. Problematyka interpretacji próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych pomiarowo. 

3. Analityczne i numeryczne prognozowanie charakterystyk Q-s pali wierconych z iniekcją pod 

podstawą. 

4. Analityczne i numeryczne obliczanie sił rozciągających w zbrojeniu geosyntetycznym podstawy 

nasypu posadowionego na gruncie wzmocnionym sztywnymi kolumnami. 

 
Dr hab. inż. Małgorzata Pruszkowska-Caceres (pok. 304) 

5. Optymalizacja lokalizacji  składowiska odpadów komunalnych dla dowolnej gminy z 

uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych. 

6. Wpływ odwodnieni budowlanych na dynamikę wód podziemnych na tarasie nadmorskim. 

 

Dr inż. Katarzyna Białek-Platova (pok. 415) 

7. Analiza strefy niebezpiecznej w granicach platformy roboczej. 

8. Geotechniczna ocena możliwości użycia gruzu jako materiału konstrukcyjnego platform roboczych. 

 
 
Dr inż. Angelika Duszyńska (pok. 414) 

9. Geosyntetyki wsparciem zrównoważonego rozwoju w budowie składowisk odpadów 

10. Wykorzystanie gruntu zbrojonego w konstrukcjach przyczółków 

Dr inż. Jakub Konkol (pawilon PN21) 

11. Badanie kąta tarcia wewnętrznego w wielkowymiarowym aparacie bezpośredniego ścinania. 

12. Analiza dokładności aproksymacji krzywych Q-s metodą China. 

13. Oszacowanie maksymalnej i resztkowej wytrzymałości na ścinanie bez odpływu z sondowania 

CPTu. Analiza sondowań w gruntach słabonośnych. 
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14. Analiza numeryczna próbnego obciążenia pala przemieszczeniowego wykonanego w iłach 

londyńskich z uwzględnieniem efektów instalacji. 

15. Rozkład ciśnienia wody w porach gruntu podczas próbnego obciążenia pala wykonanego w iłach 

poznańskich. 

 Dr inż. Rafał Ossowski (pok. 410) 

16. Wybrane aspekty modelowania konstytutywnego gruntów z zastosowaniem modelu barodezji. 

17. Analiza zjawisk mrozowych w aspekcie przemieszczeń brzegu klifowego 

Dr inż. Krzysztof Szarf (pok. 409) 

18. Zastosowanie biopolimerów w mechanice gruntów i fundamentowaniu - praca monograficzna. 

19. Sadzić, mielić, fundamentować: koncepcja posadowienia budynku mieszkalnego z betonu 

konopnego. 

20. Strefy przejściowe we wzmacnianiu podłoża słabonośnego - praca monograficzna. 

 

Dr inż. Paweł Więcławski (pok. 309) 

21. Ocena współpracy grupy pali z podłożem gruntowym na podstawie badań terenowych  

i monitoringu. 

22. Adaptacja metody prognozowania krzywej Q-s pali Vibro w celu zastosowania do innych technologii 

pali.  

23. Ewolucja bezpieczeństwa podejść obliczeniowych projektowania fundamentów na palach w świetle 

obowiązujących przepisów i tradycji. 

24. Projekt fundamentu złożonej konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

Dr inż. Marzena Wójcik (pok. 411) 

25. Metody oznaczania parametrów geotechnicznych  odpadów. 

26. Metody oceny stateczności budowli ziemnych na przykładzie wybranych elementów składowisk 

odpadów.  

Dr inż. Mariusz Wyroślak (pok. 410) 

27. Analiza nośności baret metodą LCPC na wybranym przykładzie zastosowania. 

28. Korelacyjne oznaczanie wskaźnika CBR dla gruntów nasypowych. 

 

UWAGA: Tematy można rezerwować bezpośrednio u opiekuna! 

 


