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Godzina Prelegent 

14:00 – 14:05 
dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ  

Rozpoczęcie e-konferencji POB3: Materiały przyszłości. Wprowadzenie 

POB3.3: Nowoczesne materiały do zastosowań w budownictwie. 

Moderator: Dr inż. Stefan Pradelok 

14:05 - 14:30 

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic (RAr) 

Wpływ tkaniny technicznej stosowanej w zadaszeniach membranowych na 
akustykę obiektu 

 Impact of technical textile on the facility acoustics with membrane roof 

14:30 - 14:55 

Prof. dr hab. inż. Jacek Hulimka (RB) 

Kleje metakrylowe jako alternatywa dla połączeń spawanych w konstrukcjach 
stalowych 

Methacrylate adhesives as an alternative to welded joints in steel structures 

14:55- 15:20 

Dr inż. Marcin Górski (RB) 

Innowacyjne materiały do jednoczesnego wzmacniania i monitorowania 
konstrukcji  

Innovative materials for the simultaneous strengthening and monitoring of 
structures 

15:20 - 15:40 

Dr inż. Piotr Łaziński (RB) 

Wpływ kruszyw na odkształcalność betonu w budowie mostów 

Influence of aggregates on concrete deformability in bridge construction 

15:40- 15:55 

Dr inż. Piotr Bętkowski (RB) 

Łączenie betonów o zróżnicowanej odkształcalności w celu poprawy odporności 
obiektów mostowych poddanych wstrząsom i deformacją terenu  

Joining concrete with different deformation properties in order to improve the 
resistance of bridge objects subjected to shocks and area deformation 

15:55 - 16:20 

Dr inż. Stefan Pradelok (RB) 

Funkcjonalizacja strukturalno-przestrzenna biodegradowalnych kompozytów na 
bazie lignocelulozy z drewna do zastosowań w budownictwie 
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Structural and spatial functionalization of biodegradable wood lignocellulose 
composites for use in construction 

POB3.4: Nowoczesne materiały do zastosowań w medycynie. 

Moderator: Dr hab. inż. Sławomir Boncel prof. PŚ 

16:20 - 16:50 

Dr hab. inż. Nikodem Kuźnik, prof. PŚ (RCh) 

Nanocząstki jako środki kontrastowe do MRI 

Nanoparticles as MRI contrast agents 

16:50 - 17:20 

Dr hab. inż. Tomasz Krawczyk, prof. PŚ (RCh) 

Środki kontrastowe 19F do MRI 

19F contrast agents for MRI 

17:20 - 18:00 

Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ (RCh) 

Nanomateriały węglowe dla biomedycyny i biokatalizy 

Carbon nanomaterials for biomedicine and biocatalysis 

Presentation in English 

18:00 – 18:15 
Dyskusja. Zakończenie e-konferencji.  

Moderator: Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ 

 


