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ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszamy na zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu In ynierii L dowej i Wodnej PAN,
które odb dzie si w czwartek, dnia 23 marca 2017 roku - pocz tek o godz. 11:30, miejsce zabrania - Warszawa,
Gmach Wydzia u In ynierii L dowej Politechniki Warszawskiej, al. Armii Ludowej 16, sala 101 (sala Rady
Wydzia u).
Proponowany porz dek dzienny:
1. Otwarcie zebrania i informacje wst pne.
2. Referat naukowy „Wp yw typu u ebrowania spawanych, dwuteowych belek stalowych na ich stateczno
globaln i lokaln z uwzgl dnieniem imperfekcji geometrycznych” – wyg asza dr in . Marcin Chybi ski
z Politechniki Pozna skiej.
3. Dyskusja nad referatem.
4. Informacja dotycz ca bie cych prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) - referuje prof. dr hab.
in . Henry Zobel, delegat PKN do CEN/TC 250 oraz do CEN/TC 250/SC1.
5. Informacja dotycz ca opracowania monograficznego pod roboczym tytu em:
y stalowe. Przewodnik
z tablicami i nomogramami do projektowania – referuje prof. dr hab. in . Aleksander Koz owski.
6. Informacja dotycz ca publikacji specjalnego numeru czasopisma Civil and Environmental Engineering
Reports po wi conego konstrukcjom metalowym – referuje profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr hab. in . Jakub Marcinowski.
7. Informacja dotycz ca publikacji zeszytu czasopisma In ynieria i Budownictwo po wi conego
konstrukcjom metalowym – referuje prof. dr hab. in . Marian Gi ejowski.
8. Informacja dotycz ca bie cych prac zwi zanych z Eurokodem 3 - referuje prof. dr hab. in . Aleksander
Koz owski.
9. Prezentacja nowej ksi ki Jana Bródki we wspó pracy z Miros awem Broniewiczem „Konstrukcje stalowe
z kszta towników zamkni tych” (tom 1), wydanej przez Polskie Wydawnictwo Techniczne – referuje dr hab.
in . Miros aw Broniewicz.
10. Informacje o odbytych oraz zbli aj cych si konferencjach i warsztatach.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. Zako czenie zebrania.
Przewiduje si zamkni cie zebrania ok. godz. 14:30.

Licz c na niezawodny udzia w zebraniu, przekazujemy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.
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