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WYDARZENIA

“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine with
over 90 years of tradition, addressed to engineers active in the
construction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review) presents
elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles
devoted to the most recent solutions and research results from the
general construction field, as well as information on new products,
construction materials and technologies. The magazine is published
by Polish Association of Engineers and Construction Technologists.
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10 Zrozumieć potrzeby pracowników – Magdalena Bac

Artykuły problemowe są recenzowane.
Za publikację w miesięczniku „Przegląd Budowlany” uzyskuje
się 5 punktów (Komunikat MNiSW z 23.12.2015 r.).
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„Przegląd Budowlany” jest rejestrowany w bazie danych o za
wartości polskich czasopism technicznych BazTech, dostępnej
bezpłatnie w Internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl,
POL-index oraz Index Copernicus Journals Master List

11	Nowe zasady ustanawiania i działania Rzeczoznawców i Specjalistów
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SPIS TREŚCI

Tematyka czasopisma:
„Przegląd Budowlany” jest miesięcznikiem naukowo-technicznym o ponad 90-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy
nowych technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje
o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczes
nych technologiach.
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KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

15	Szacowanie ryzyka zarysowania płyt fundamentowych według wytycznych
niemieckich – komentarz – Ewa Jaromska, Mariusz Zych
19	Analiza zmienności odpowiedzi konstrukcji w kontekście akcelerogramów
dobieranych do uśrednionych spektrów odpowiedzi – Michał Bąk

REWITALIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

29	Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego i Konferencja Naukowa „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych” – Wałcz 2019 – Wiesław Buczkowski
30	Wpływ występujących zagrożeń i awarii budowlanych na potrzeby rewitalizacji
i rekonstrukcji obiektów budowlanych – Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski
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Daria Horbik
42	Potencjalnie słabe miejsca w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków
wielkopłytowych – Marcin Kanoniczak, Piotr Knyziak
47	Termomodernizacja sposobem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z wielkiej
płyty – Marek Dohojda, Krzysztof Wiśniewski
51	Renowacje zdegradowanych posadzek przemysłowych w budynkach
wielkogabarytowych – analiza metod badań – Barbara Ksit, Joanna Nowak
55	Awaria sufitu podwieszanego w galerii handlowej „Avenida” w Poznaniu
– Krzysztof Zieliński
59 Stropy panelowe – Artur Kisiołek
63	Modernizacja płyty wielkich sił w hali laboratoryjnej wydziału budownictwa
– Barbara Goszczyńska, Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
67 Analiza przyczyn uszkodzenia rozpory słupowej systemu OWS-7 – Marek Kopras
70	Zarysowanie i ugięcie belek żelbetowych wykonanych z drobnokruszywowego
fibrokompozytu – Wiesława Głodkowska, Marek Ziarkiewicz, Marek Lehmann
73	Możliwości wykorzystania betonów lekkich na kruszywie odpadowym
w kontekście właściwości wytrzymałościowych – Wojciech Kostrzewski,
Marta Sybis, Jacek Mądrawski, Ireneusz Laks
76	Zastosowanie w technologii betonu plastyfikatorów naturalnych w postaci
skrobi – Marta Sybis, Emilia Konował
79	Ocena stanu technicznego wybranych jazów rzeki Głomi – Natalia Walczak,
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83	Proces urbanizacji miast w Polsce a rodzinne ogrody działkowe – Piotr Lewandowski
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94	Przemiany wizerunkowe wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii
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103	Analiza możliwości zmiany sposobu zagospodarowania obszaru
poprzemysłowego z wykorzystaniem metody AHP – Joanna Sobolewska,
Zbigniew Walczak
108	Zastosowanie metody AHP do wyboru typu gospodarstwa agroturystycznego
– Krzysztof Górski
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