
W trakcie 24. sesji części ogólnej konferencji wygłoszono 124 
referaty (opublikowano 128). Zrecenzowane referaty opubliko-
wano w kwartalniku „Juournal of Civil Engineering Environment 
and Architecture” (ICEEA, zeszyt 63, nr 1/1/2016, Rzeszów 2016) 
oraz w miesięczniku Materiały Budowlane nr 8/2016.

Podczas konferencji odbyły się dwa wykłady specjalne (za-
mówione przez organizatorów konferencji):
 � prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński: Wpływ zawartości zaczynu na 
wybrane właściwości betonów cementowych;

 � prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski: O pewnych błędach 
w procesie projektowania konstrukcji żelbetowych.
W godzinach popołudniowych odbyły się zebrania różnych 

stowarzyszeń naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym:
 � zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Nauki PZITB,  
przewodniczącą KN PZITB została dr hab. inż. Maria Ka-
szyńska;

 � Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN;
 � zebranie Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98 
„Podstawy projektowania konstrukcji”;

 � zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN;
 � rozszerzone zebranie KILiW PAN.
W trakcie otwarcia konferencji wręczono następujące nagrody 

i medale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa:
 � nagrodę PZITB im. prof. Wacława Żeńczykowskiego otrzymała 
dr hab. inż. Lucyna Domagała (Politechnika Krakowska);

 � nagrodę PZITB im. prof. Stefana Bryły – dr hab. inż. Lucjan 
Ślęczka (Politechnika Rzeszowska);

 � medal im. Stefana Kaufmana – śp. prof. dr hab. inż. Andrzej 
Łapko (Politechnika Białostocka);

 � medal im. prof. Romana Ciesielskiego – prof. dr hab. inż. 
Ryszard Kowalczyk (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie);

 � nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie prak-
tycznej – mgr inż. Stanisław Wiśniowski;

 � nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie 
naukowej – dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Politechnika 
Krakowska).
W konkursie na najlepszy samodzielny referat młodego na-

ukowca, który nie ukończył 35 lat, specjalnie powołana komisja 
ustaliła następujące trzy pierwsze lokaty: 1. dr inż. Kamil Szylak 
(Politechnika Rzeszowska), 2. mgr inż. Zbigniew Stachura (Po-
litechnika Warszawska), 3. dr inż. Michał Gołdyn (Politechnika 
Łódzka).

Warto odnotować jeszcze wypowiedź wiceministra infrastruk-
tury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego, który zapowiedział, 
że wkrótce (jeszcze w 2016 r.) ukaże się projekt kodeksu bu-
dowlanego. W kodeksie tym zamierza się uporządkować pod 
względem prawnym zarówno zagospodarowanie przestrzenne 
regionów i całego kraju, jak i szczegółowe zagadnienia obej-
mujące szeroko pojętą problematykę budownictwa w różnych 
podstawowych aspektach.

Na zakończenie warto dodać, że uroczystość otwarcia konfe-
rencji uświetniła wspaniała bydgoska orkiestra Eljazz Big Band 
pod dyrekcją Józefa Eliasza z solistką Agnieszką 
Podemską, a pod koniec konferencji wystąpił nie-
zwykle uzdolniony muzyk, wykonawca piosenki 
autorskiej, Mariusz Lubomski.

Stosowanie TEGO® Flow 375 i TEGO® Flow 460 N zna-
cząco ułatwia spełnienie światowych wymagań w zakre-
sie produkcji i sprzedaży wyrobów can i coil. Na decyzje 
podejmowane przez klienta końcowego istotny wpływ 
mają aspekty jakościowe i wysokie wymagania dotyczące 
estetyki lakierowanego wyrobu. „Oba produkty nie zawie-
rają silikonu, dzięki czemu można wykluczyć powstawanie 
zanieczyszczeń i związanych z nimi kraterów, gwarantując 
niezakłócony przebieg procesu produkcji” – wyjaśnia Kirstin 
Schulz, dyrektor marketingu Industrial Coatings. – Ponadto 
środki te charakteryzują się lepszą odpornością na wysoką 
temperaturę i nadają powłoce trwałość oraz zachęcający 
wygląd”.

TEGO® Flow 375 jest szczególnie skuteczny w układach 
zawierających rozpuszczalniki i daje najlepszy efekt połysku.

TEGO® Flow 460 N posiada ponadto właściwości odpo-
wietrzające w systemach barwionych pigmentami, umożli-
wiając w ten sposób ich niezawodną aplikację.

Dzięki bardzo dobrej przyczepności i zwilżeniu w struk-
turach wielowarstwowych oba produkty mogą być stoso-
wane we wszystkich warstwach, nie powodując zakłócenia 
procesu lakierowania.

TEGO® Flow 375 i TEGO® Flow 460 N są bezzapachowe.
Szczegółowe informacje na stronie: www.tego.de

Evonik Industries AG wprowadza na rynek dwa 
niezawierające silikonu środki pomocnicze: TEGO® 
Flow 375 i  TEGO® Flow 460 N, zaprojektowane 
specjalnie do stosowania w  technologiach can 
coating i coil coating. Oba produkty są zarejestro-
wane na całym świecie i mogą być używane w po-
włokach mających bezpośredni kontakt ze środ-
kami spożywczymi (FDA 175.300). Korzystając 
z uniwersalnego produktu, firmy lakiernicze mogą 
ograniczyć liczbę swoich operacji. Teraz jeden pro-
dukt – zamiast wielu – może być wykorzystywany 
do najróżniejszych zastosowań końcowych.

ŚRODKI POMOCNICZE 
W TECHNOLOGIACH 
CAN COATING  
I COIL COATING
tekst i zdjęcia: EVONIK INDUSTRIES AG
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