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  Zaprasza na szkolenie 
     

Układanie nawierzchni betonowych dróg 
- zastosowanie technologii ciągłego wylewania betonu (metoda ślizgowa)   

Warszawa, 19.03.2019 r. 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do kadry technicznej i inżynierskiej firm wykonawczych z zakresu budownictwa 
drogowego (od operatorów maszyn, poprzez majstrów, kierowników grup bitumicznych, kierowników robót, do 
kierowników budowy) realizujących budowę dróg o nawierzchni betonowej, a także przedstawicieli administracji 
drogowej wszystkich szczebli - zamawiających i/lub nadzorujących wykonanie robót. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami układania nawierzchni dróg z mieszanki 
betonowej – zgodnie z wymaganiami technicznymi i najlepszą praktyką wykonawczą. Szczegółowo będzie  
przedstawiona metoda ciągłego wylewania betonu oraz związane z technologią betonową zagadnienie pielęgnacji 
betonu, dylatowania, dyblowania i kotwienia.  Zaprezentowanie wzorcowej technologii wraz z omówieniem 
najczęściej popełnianych błędów ma szczególne znaczenie dla wykonawców, gdyż nawet drobny błąd może 
spowodować wadliwe wykonanie nawierzchni (ze wszystkimi tego konsekwencjami).  

Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:00 – 15:00 
 

1. Wstęp 
2.  Właściwy dobór maszyn w zależności od rodzaju wykonywanej pracy 
3. Materiał do rozkładania – właściwa mieszanka betonowa 
4. Przygotowanie podłoża 
5. Budowa i istotne parametry maszyn do rozkładania masy betonowej – wpływające na efekt prac 
6. Technologia rozkładania betonu: ustawienie maszyny, prowadzenie maszyny, trudności terenowe, itp. 
7. Dyblowanie i kotwienie 
8. Dylatacje 
9. Teksturowanie, pielęgnacja i ochrona świeżo rozłożonego betonu 
10. Błędy i problemy podczas rozkładania betonu 
11. Czynniki wpływające na jakość końcową  położonej nawierzchni betonowej 
12. Nowe rozwiązania technologiczne w nawierzchniach betonowych 
13. Dyskusja  
14. Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

 

Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00; Obiad: 12:30 – 13:15 
 

Ekspert prowadzący  

Mikołaj Irzyniec – specjalista z wieloletnia praktyką w zakresie sprzętu i technologii układania nawierzchni betonowych. 
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Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 500 zł + VAT.  

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery 
budżetowej oraz podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych) 
przysługuje zwolnienie z VAT. 

Termin płatności 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 05.03.2019 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 05.03.2019 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 15.03.2019 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 15.03.2019 r.  – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) 
lub fax 22 350 73 56 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 05.03.2019 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do 
pobrania również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail 
biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 73 56.  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do 
dokonywania niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie 
www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) lub o kontakt z biurem 
biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana zarejestrowanym 
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia.  

Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy otrzymują  materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia oraz 
ewentualnie inne materiały pomocnicze. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 

 


