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Szanowni Państwo!

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

wspólnie z Przedsiębiorstwem Realizacyjnym INORA® Sp. z 0.0. z Gliwic

wraz z Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski

zapraszają Państwa na bezpłatne Seminarium Naukowo - Techniczne pt:

"Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne

wykorzystywane w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich".

Seminarium odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. w sali nr 120

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uniwersytetu Rolniczego

przy Al. Adama Mickiewicza 24-28 w Krakowie.

Program Seminarium:

10.30 -12.00 "Możliwości zastosowania geosyntetyków w budownictwie"

12.00 -12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 13.45 "Praktyczne zastosowania geosyntetyków na bazie wieloletnich

praktyk i doświadczeń"

Dyskusja13.45 - 14.00



Tematyka Seminarium ilustrowana będzie filmami Przedsiębiorstwa Realizacyjnego

lnora", które uczestniczyło w kraju w realizacji kilku tysięcy zakończonych już obiektów

z zastosowaniem najwyższej klasy geosyntetyków.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

• typy, rodzaje i gatunki geosyntetyków wraz z ich charakterystycznymi zastoso-

waniami,

• znaczenie dla trwałości konstrukcji inżynierskich parametrów technicznych jakościowych

wyrobów,

• zastosowania geosyntetyków przy realizowaniu obiektów z gruntu zbrojonego (na-

sypy drogowe i kolejowe, przyczółki mostowe, ściany oporowe, wały przeciwpo-

wodziowe),

• stabilizacja podłoży konstrukcyjnych dróg, torowisk obiektów kubaturowych,

odbudowa osuwisk,

• wzmacnianie i renowacja nawierzchni drogowych oraz lotniskowych,

• budowa systemów drenaży bezrurowych (francuskich),

• zabezpieczenie antyerozyjne skarp, nasypów oraz wykopów,

• zastosowanie materiałów geosyntetycznych w budownictwie hydrotechnicznym,

• generalne zasady obliczeń inżynierskich konstrukcji geosyntetycznych.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy Państwa o jak najszybsze potwier-

dzenie chęci uczestnictwa w Seminarium na adres e-mailowy współorganizatorów -

inora@inora.pl najpóźniej do dnia 1 lutego 2013 r.

Serdecznie Państwa zapraszamy

Dr inż. Andrzej T. Gruchot
Wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału

Polskiego Komitetu Geotechniki
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