SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Asfalty wysokomodyfikowane HiMA.
Produkty i zastosowania
23 maja 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Asfalty wysokomodyfikowane typu HiMA należą do najnowszych rozwiązań materiałowych
w nawierzchniach asfaltowych. Specyfika i charakter tego materiału sprawiają, że aby je
prawidłowo stosować i uzyskiwać najlepsze wyniki należy zrozumieć sposób, w jaki zostały
wytworzone.
Celem szkolenia, w formie informacyjno-dyskusyjnej, jest omówienie cech charakterystycznych HiMA,
a na tym tle wymiana doświadczeń z projektowania a także z przygotowania, układania
i eksploatacji mieszanek mineralno-asfaltowych z HiMA.
Adresaci szkolenia
Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się projektowaniem, przygotowywaniem, badaniami
i układaniem mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltami modyfikowanymi polimerami.
Ekspert prowadzący
Krzysztof Błażejowski - Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt.
Inżynier budownictwa drogowego z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Oprócz asfaltów, specjalizuje się także w mieszankach mineralnoasfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni. Jest autorem
lub współautorem ponad 140 publikacji z dziedziny techniki drogowej
oraz 10 książek (w tym wydanej w 2010 r. w USA na temat mieszanki
SMA). Zasiada w komitecie technicznym ds. asfaltów Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie
nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1. Opis produktu i jego właściwości

09:30 – 11:00

2. Sprawy normalizacyjne i formalne (CE)
Przerwa kawowa
3. Produkcja mma z hima
Przerwa kawowa
4. Wbudowanie mma z hima

11:00 – 11:10
11:10 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 14:20

5. Konstrukcje nawierzchni z hima
Obiad

14:20
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3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 09.05.2018 (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 550 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 550 zł/os. + 23% VAT = 676,50 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 09.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 18.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych).
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod
warunkiem dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w
szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, akusztal@ikku.pl

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia oraz www.ikku.pl
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