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BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA
Seminarium Wielkopolskie - Targi dla projektantów dróg i infrastruktury drogowej, firm wykonawczych
oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

06 GRUDNIA 2017 (ŚRODA)
IBB Andersia Hotel,
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona/ (I piętro)
Godzina
9.15 – 9.50

Program seminarium

Prelegent

Rejestracja uczestników
Projektowanie i wykonywanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów
oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosiatek i georusztów.
Przykłady obliczeniowe i zasady wymiarowania
Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin - Typar SF.
Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej
możliwości aplikacji
Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych
w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej
ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy
skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania

10.00 – 11.50 Skuteczne sposoby w walce z korozją biologiczną i mrozową. Antykorozyjne
zabezpieczenie stali zbrojeniowej warstwą mineralną z dodatkiem inhibitorów
korozji oraz metoda reprofilacji ubytków konstrukcji żelbetowych w budownictwie
drogowym i mostowym

GEOSYNTETYKI
NAUE
GRILTEX

BAZALT

TOP BUILDING

Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za
pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic
winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej

PIETRUCHA

Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej
inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych
zastosowań - typu WMA i Modbity CR

LOTOS ASFALT

11.50 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 12.40

Wykład eksperta

Przygotowanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji inwestycji oraz robót
drogowych w zakresie drogi publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
technicznych oraz przepisów prawa wchodzących w życie od 1 stycznia 2018 roku

MARCIN KARPIŃSKI

Specjalista z zakresu specustawy drogowej
Pracownik administracji publicznej na terenie województwa wielkopolskiego

Wśród uczestników seminarium zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - INTELLICAD
12.40

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Geokrata PINEMA - system wzmocnienia i stabilizacji podłoża i skarp oraz zbrojenia konstrukcji
ziemnych. Drogowe i mostowe bariery ochronne. Pręty kompozytowe

ALIANS TRADE

Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.
Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych PN-EN 13201

ELMONTER

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem:
Tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub poznan@e-mgb.pl
Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia

