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Hydrobudowa w Instytucie Techniki
Budowlanej
Dotychczasowy zakres działalności COBRBI "Hydrobudowa" (budownictwo inżynieryjne, uzbrojenie
terenu, gospodarka wodno-ściekowa, budownictwo hydrotechniczne śródlądowe i morskie,
fundamentowanie) będzie realizowany w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania ITB.

Włączenie COBRBI "Hydrobudowa" do ITB nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury, któremu obie jednostki podlegają.
Zakłady naukowo-badawcze ITB prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie m.in.:
podstaw bezpieczeństwa konstrukcji; konstrukcji betonowych, murowych i drewnianych; lekkich
przegród i przeszkleń; oceny nośności i odkształcalności podłoża gruntowego; budownictwa na
terenach górniczych; bezpieczeństwa pożarowego budynków.
PAP - Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/3447.html
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Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć?
Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy! Dowiedz się, jakie korzyści płyną z tego wyjątkowego napoju!

28-09-2020

Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki raka
jelita grubego
Pandemia wiele zmieniła w leczeniu chorych na raka jelita grubego.

28-09-2020

Powstała super dokładna mapa serca
Naukowcy stworzyli szczegółową molekularną i komórkową mapę zdrowego serca człowieka.

28-09-2020

Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi
Największe jak dotąd tego typu badanie przeprowadzono na 201 dorosłych osobach.

28-09-2020

Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie
chroni przed COVID-19
Wbrew przypuszczeniom szczepienie w okresie niemowlęcym nie chroni przed COVID-19.

28-09-2020

Soki owocowe: fakty i mity
Podpowiadamy, co warto wiedzieć o sokach owocowych.

25-09-2020

Żywność ekologiczna – czyli jaka?
Moda na żywność spod znaku „bio”, „organic”, „eko” zatacza coraz szersze kręgi.

25-09-2020

Bezpieczne promienie UV zabijają SARS-Cov2
To pozwala sądzić, że za pomocą ultrafioletu można chronić miejsca użyteczności publicznej.
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