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Przedmowa
Przekazujemy do r¹k Czytelników pierwszy numer periodyku „Prace Instytutu
Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych”, który inauguruje
now¹ seriê wydawnicz¹ ISCMOiB. Jest to kontynuacja wydawanego przez
ponad 20 lat w Instytucie Mineralnych Materia³ów Budowlanych czasopisma
pt. „Prace Instytutu Mineralnych Materia³ów Budowlanych”.
„Prace ISCMOiB” bêd¹ prezentowa³y i upowszechnia³y osi¹gniêcia naukowe
i techniczne Instytutu. Publikowane bêd¹ artyku³y na podstawie prac badawczych i studialnych, a tak¿e ekspertyzy i wdro¿enia. Te w³aœnie prace stanowi¹
dorobek naukowy pracowników Instytutu. Wydawnictwo adresowane jest do
pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych i wy¿szych uczelni, a przede wszystkim do kadr mened¿erskich podmiotów gospodarczych oraz
kadry in¿ynieryjno-technicznej przemys³u i budownictwa. Artyku³y oparte s¹
na badaniach w³asnych pracowników oraz wspó³pracuj¹cych z Instytutem jednostek z wy¿szych uczelni i przemys³u.
Tematyka prac dotyczy w zasadniczym stopniu problemów naukowych i technicznych wystêpuj¹cych w produkcji i stosowaniu szk³a, ceramiki, materia³ów
ogniotrwa³ych i budowlanych oraz w ochronie œrodowiska i w procesach dotycz¹cych poszanowania energii.
W zakresie ceramiki i szk³a podejmowane bêd¹ takie zagadnienia, jak: opracowanie nowych oraz doskonalenie dotychczasowych technologii wytwarzania
szk³a, szkliw, tworzyw szklano-ceramicznych, pigmentów ceramicznych oraz
pow³ok na szkle. Tematyka dotyczy równie¿ bioceramiki oraz materia³ów
szk³o-jonomerowych dla chirurgii rekonstrukcyjnej i stomatologicznej.
Dziedzina materia³ów ogniotrwa³ych i budowlanych obejmowaæ bêdzie: opracowanie nowych wysokotemperaturowych tworzyw ceramicznych o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze; technologiê wytwarzania ceramiki specjalnej; zagadnienia spieków ceramika–metal i zwartej bioceramiki, kompozytów z
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osnow¹ ceramiczn¹ i monolitycznych materia³ów ogniotrwa³ych; opracowanie
energooszczêdnych technologii wytwarzania materia³ów budowlanych, nowych
rodzajów cementu i spoiw gipsowych oraz specjalnych zapraw tynkarskich dla
prac renowacyjnych obiektów historycznych, jak równie¿ betonów wysokowartoœciowych do specjalnych zastosowañ.
W dziedzinie poszanowania energii i ochrony œrodowiska podejmowane bêd¹
tematy dotycz¹ce energooszczêdnych technologii oraz wykorzystania paliw alternatywnych i obni¿enia emisji gazów NO , SO!, CO! w procesach produkcji
szk³a, ceramiki materia³ów budowlanych i ogniotrwa³ych. Znaczna czêœæ artyku³ów dotyczyæ bêdzie wykorzystania surowców odpadowych oraz odpadów
przemys³owych i komunalnych.
Wydawnictwo podzielone jest na trzy czêœci. W czêœci pierwszej – Badania
i studia – zawarte s¹ prace naukowe, prace o charakterze studialnym oraz oryginalne prace wdro¿eniowe. W czêœci drugiej – Prace badawcze – omawiany
bêdzie dorobek badawczy zrealizowany w roku poprzednim w poszczególnych
oddzia³ach Instytutu. To badania i opracowania wykonywane w ramach dzia³alnoœci statutowej oraz zrealizowanych projektów badawczych, celowych i zamawianych; mog¹ byæ udostêpnione zainteresowanym jednostkom naukowym i podmiotom gospodarczym.
W czêœci Dzia³alnoœæ ISCMOiB znajd¹ Czytelnicy wykaz certyfikatów wydanych przez Instytut, bowiem wa¿n¹ dzia³alnoœci¹ ISCMOiB jest certyfikacja
wyrobów z ceramiki, szk³a, cementu, wapna. Równie wa¿na jest aktywna przynale¿noœæ Instytutu do organizacji krajowych i miêdzynarodowych. Instytut organizuje te¿ konferencje, seminaria i szkolenia, i te wydarzenia bêd¹ tak¿e relacjonowane na ³amach periodyku, tak samo jak i wdro¿enia prac Instytutu
w przemyœle oraz ekspertyzy i uzyskane patenty.
Prace ISCMOiB wydawane bêd¹ dwa razy w roku w nak³adzie po 250 egzemplarzy.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e „Prace Instytutu Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych” znajd¹ uznanie Czytelników i sta³e miejsce na rynku wydawniczym krajowych czasopism naukowo-technicznych.
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