Zaprasza na szkolenie
Zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach dróg
- kryteria i zasady doboru
Mini webinarium (szkolenie online), 26.05.2021 r.
Mini webinarium to
- konkretna wiedza w pigułce (90 minut prezentacja + 30 minut na pytania i odpowiedzi)
- niski koszt
- brak konieczności poświęcania całego dnia na uczestnictwo w szkoleniu

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - zamawiających i/lub
nadzorujących wykonanie robót, a także kadry techniczno-inżynierskiej firm projektowych i wykonawczych z zakresu
budownictwa drogowego.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami optymalnego doboru geosyntetyków na etapie
specyfikowania i projektowania nawierzchni drogowej. Mimo, że geosyntetyki wykorzystywane są z sukcesami
w drogownictwie od wielu lat, nadal budzą liczne kontrowersje. Nieporozumienia te wynikają najczęściej
z niewłaściwego doboru geosyntetyku do specyfiki danego zadania. Zrozumienie poszczególnych parametrów
materiału, jego funkcji i specyfiki, pozwoli uczestnikom optymalnie dobierać poszczególne rozwiązania do
konkretnych zastosowań na drodze.

Harmonogram zajęć
GODZINY ZAJĘĆ 09:00 – 11:00
1. Zakres stosowania geosyntetyków w konstrukcjach nawierzchni drogowych – funkcja, a rodzaj geosyntetyku
i wymagania ogólne.
2. Warstwa odcinająca (separacyjna) z geotekstyliów. Zakres stosowania i podstawowe wymagania, czynniki
wpływające na właściwy wybór geotekstyliów.
3. Geosyntetyki w elementach odwodnienia wgłębnego nawierzchni drogowych – warstwy filtracyjne
z geotekstyliów w warstwach odsączających i drenach podłużnych, właściwości decydujące o wyborze
geosyntetyku, stosowanie geokompozytów drenażowych.
4. Wzmocnienie warstwy kruszywa w nawierzchniach drogowych. Mechanizmy wzmocnienia warstwy i specyfika
podejścia projektowego w przypadku nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych. Czynniki wpływające na efekt
wzmocnienia i wybór geosyntetyku.

Ekspert prowadzący
dr inż. Jacek Alenowicz - specjalista z 30-letnim doświadczeniem w zakresie nawierzchni drogowych
i geosyntetyków stosowanych w budowie dróg. Biuro Inżynierii Drogowej DROTEST Sp. J.
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Forma szkolenia
Szkolenie wyłącznie w formie online. Podczas szkolenia uczestnicy online mogą kontaktować się z wykładowcą
zadając pytania poprzez czat. Wykładowca będzie odpowiadać na otrzymane pytania w blokach przeznaczonych
na dyskusję.

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji
Cena szkolenia wynosi 150 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 12.05.2021 r.
Warunki rezygnacji
- do dnia 12.05.2021 r. – bezkosztowo
- do dnia 24.05.2021 r. – 20% ceny uczestnictwa
- po dniu 24.05.2021 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 12.05.2021 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do
pobrania dostępny jest 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.

Materiały szkoleniowe
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – pliki PDF.
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