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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 16 listopada 2017 roku - pocz tek o godz. 1100, 
miejsce zabrania - Wroc aw, Gmach C-7 Politechniki Wroc awskiej, ul. Grunwaldzka 11, sala 505 
(lokalizacj  pokazano na za czonej mapce).  

 
 

Proponowany porz dek dzienny. 
 

1. Otwarcie zebrania i informacje wst pne. 
2. Dzia alno  naukowo-badawcza, wdro eniowa i dydaktyczna w Katedrze Konstrukcji Meta-

lowych Wydzia u Budownictwa Politechniki Wroc awskiej  – referuje prof. dr hab. in . Antoni 
Biegus.   

3. Referat naukowy „Ocena no no ci stalowych s upów z onych o skokowo zmiennej 
sztywno ci na podstawie do wiadczalnych cie ek równowagi” – wyg asza mgr in . Micha  
Redecki z Politechniki Wroc awskiej. 

4. Dyskusja nad referatem. 
5. Referat „Prace badawczo-wdro eniowe dotycz ce silosów stalowych na materia y sypkie” – 

referuje dr hab. in . Eugeniusz Hota a, prof. Politechniki Wroc awskiej.  
6. Dyskusja nad referatem. 
7. Referat „Prace normalizacyjne grupy roboczej zajmuj cej si  Eurokodem 4” – referuje 

dr hab. in . Wojciech Lorenc, prof. Politechniki Wroc awskiej. 
8. Dyskusja nad referatem. 
9. Prezentacja nowej ksi ki „Konstrukcje metalowe. Cz  2” – referuje prof. dr hab. 

in . Kazimierz Rykaluk. 
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. 1400. 
 
Licz c na niezawodny udzia  w zebraniu, przekazujemy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.     

 
 

 
 Dr in . Ewa Supernak    prof. dr hab. in . Marian Gi ejowski 
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