
Seminaras | NAUJI  monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų modeliavimo ir analizės įrankiai I programa 1 

 

 

 

Gerbiami kolegos, 

UAB „IN RE“, kartu su VGTU statybos fakultetu ir kompanija SCAD Soft tęsia didelio populiarumo 
sulaukusių teorinių-praktinių seminarų seriją, skirtą statinių skaičiuojamųjų modelių sudarymo ir jų 
analizės galimybių problematikos nagrinėjimui. 

Seminare bus pristatyti metodai, naudojami kuriant šiuolaikines statybinių konstrukcijų analizės 
programas, aptarti tokių sistemų praktinio naudojimo niuansai. Ypatingas dėmesys seminare bus skirtas 
skaičiuojamojo modelio parinkimo metodams, modelio pagrįstumui, vidiniam ir išoriniam 
suderinamumui, duomenų mainų klausimams. Seminaro metu bus pateiktos praktinės rekomendacijos, 
nurodytos tipinės ir netipinės problemos ir klaidos, įvairaus pobūdžio rizikos, su kuriomis dažnai susiduria 
konstruktoriai. 

Seminare pranešimus skaitys mokslininkai, programinės įrangos kūrėjai ir projektuotojai iš Lietuvos, 
Ukrainos, Rusijos. 

Seminaras skirtas inžinerinės pakraipos techniniams ir moksliniams darbuotojams, tiek naudojantiems 
konstrukcijų analizės sistemas, tiek ir jas kuriantiems. Seminaras taip pat aktualus statybinių specialybių 
dėstytojams bei studentams. 

 
Seminaras yra mokamas komercinių įmonių darbuotojams ir privatiems asmenims. Kaina vienam dalyviui € 30,00. 
Į kainą įeina dalyvio pažymėjimas, metodinė dalomoji medžiaga bei maitinimas per pietų ir kavos pertraukas. 

Registracija į seminarą: www.inre.lt/renginiai. 
 

Nemokama registracija dėstytojams ir studentams: http://bit.ly/19weq3z  
(pastaba: nemokamas bilietas neapima maitinimo per pietų pertrauką) 
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Seminaro programa * 
* Pastaba: seminaro rengėjai pasilieka teisę nežymiai keisti programą 

Data 
2015 m. balandžio 10 d. 
Penktadienis 
Nuo 10:00 iki 17:00 val. 

Vieta 
Viešbutis “Radisson Blue 
Lietuva” 
Konstitucijos pr. 20, Vilnius 

Kaina 
Renginys mokamas. 
Bilieto kaina € 30,00 

Nemokama registracija dėstytojams ir studentams: http://bit.ly/19weq3z 
 

9:30 – 
10:00 Registracija, pasitikimo kava 

 

10:00 -
10:10 

Seminaro atidarymas 
Sveikinimo žodis – Robertas Encius, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 
direktorius 

10 min 

10:10 - 
10:30 

Integruotas konstrukcijų projektavimas. Skaitinių metodų galimybės ir 
apribojimai 
Dr. Vladimir Popov, UAB „IN RE“ direktorius, VGTU gelžbetoninių konstrukcijų katedros 
docentas. Lietuva 

20 min 

10:30 - 
11:15 

Naujos analitinio komplekso SCAD Office 21.1 galimybės 
Dr. Eduard Z. Kriksunov, kompanijos „SCAD Soft“ direktorius. Ukraina 

Dr. Viktor S. Kaprilovskij, SCAD Group direktorius. Ukraina 

45 min 

11:15 - 
12:00 

Skaičiuojamosios schemos pasikeitimo įvertinimas konstrukcijų darbo 
analizėje 
Dr. Oleg V. Kabancev, „MonolitStrojProjekt“ generalinis direktorius, vyriausiasis 
konstruktorius, Maskvos valstybinio statybos universiteto profesorius. Rusija 

45 min 

12:00 - 
13:00 Pietūs restorane „Riverside“ 

60 min 

13:00 - 
13:45 

SCAD ++ integracija su projektavimo ir analizė programomis – Allplan, 
Revit, Tekla, Abaqus, ANSYS, STAAD, FEMAP – taikant atvirus duomenų 
mainų standartus – IFC, SDNF ir kt. 
Dr. Eduard Z. Kriksunov, kompanijos „SCAD Soft“ direktorius. Ukraina 

45 min 

13:45 - 
14:30 

Monolitinės gelžbetoninės perdangos armavimo modeliavimas remiantis 
analitinio komplekso SCAD skaičiavimų rezultatais 
Dr. Oleg V. Kabancev, „MonolitStrojProjekt“ generalinis direktorius, vyriausiasis 
konstruktorius, Maskvos valstybinio statybos universiteto profesorius. Rusija 

45 min 

14:30 - 
15:00 Pertraukėlė – kava ir užkandžiai 

30 min 

15:00 - 
15:45 

Unikalių konstrukcijų skaičiavimo patirtis projektuojant naują saugų 
gaubtą virš sugriautojo Černobylio AE energobloko 
Akademikas Аnatolij V. Perelmuter. Ukraina 

45 min 

15:45 - 
16:30 

Ypatingų statinių konstrukcijų skaičiavimo patirtis Lietuvos projektuose 
taikant analitinį kompleksą SCAD Office 
Tomas Šlivinskas, UAB „IN RE“ projektavimo skyriaus vadovas, PDV. Lietuva 
Dainius Glemža, UAB „IN RE“ konstruktorius. Lietuva 

45 min 

16:30 - 
17:00 Klausimai-atsakymai. Seminaro uždarymas 

 

Registracija ir papildoma informacija: UAB „IN RE“, Tel. +370 5 212 4660 
www.inre.lt/renginiai | konferencijos@inre.lt  

http://bit.ly/19weq3z
http://www.inre.lt/renginiai
mailto:konferencijos@inre.lt

