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Poradnik - Zasady stosowania ceramicznych
elementów murowych

Elementy murowe ceramiczne
– charakterystyka i w³aœciwoœci
wycinaj kolejne czêœci i skompletuj ca³y poradnik

czêœæ 1

W numerze
Ceramika na budowie
Mgr Piotr Wojtasik

Mocowanie ceramicznych p³ytek elewacyjnych na ró¿nych pod³o¿ach

3

Poradnik Ceramika
Mgr in¿. Anna Kosmalska

Optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o
koncepcje Lean. Mierniki efektywnoœci wybranych
obszarów produkcyjnych

5

Z ¿ycia zwi¹zku
Mgr in¿. W³odzimierz Babik

Badania i opracowania dotycz¹ce ceramiki budowlanej przeprowadzonej przez zwi¹zek w 2009 roku

7

Poradnik ceramika
Jörg Roters

Oszczêdnoœæ energii dziêki optymalizacji
pracy prasy œlimakowej

9

O czym pisz¹ w „Ziegelindustrie International”
Karoten Junge, Anne Tretau, t³um. mgr in¿. Ma³gorzata Schnerch

Koncepcje zmniejszenia strat powietrza odlotowego
z suszarñ w przemyœle ceramicznym

Mamy tradycjê i j¹ szanujemy,
bo ona uwiarygodnia nas na rynku
wydawniczym i w œrodowisku budowlanym.Jesteœmy pismem producentów ceramiki budowlanej, która jest najlepszym materia³em
do budowania, stosowanym na ca³ym œwiecie od ponad 2000 lat.
Pisz¹ do nas naukowcy i praktycy,
którzy znaj¹ i doceniaj¹ walory ceramiki budowlanej.
Dokonaj w³aœciwego wyboru

13

Buduj swój dom z ceramiki
- Dom na Pokolenia
Zamówienia na prenumeratê
i reklamê przyjmuje sekretariat
wydawcy, pod numerami telefonu: (022) 826-88-55, 826-31-01,

Poradnik ceramika
dr in¿. Roman Jarmontowicz
Zasady projektowania konstrukcji murowych z elementów ceramicznych cz. 1

Elementy murowe ceramiczne – charakterystyka
i w³aœciwoœci

to kwartalnik z ponad 50 letni¹ tradycj¹ na rynku wydawniczym i budowlanym. Wydawany jest przez:
Zwi¹zek Pracodawców Ceramiki
Budowalnej i Silikatów
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e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl

Poradnik ceramika
Mgr in¿. Miros³aw Rzeszutko

Porotherm DRYFIX – system murowania na
zaprawê w piance

25

Poradnik ceramika
In¿. Anna Kuliœ

Okreœlanie odpornoœci na zamra¿anie-odmra¿anie
elementów murowych ceramicznych HD wg PKN-CEN/
TS 772-22, PN-B-12016:1970 oraz PN-B-12012:2007
Z archiwum „Ceramiki Budowlanej”
Maciej Wójcik

Wykwity i jak z nimi walczyæ
Z ¿ycia bran¿y
Maciej Wojcik

Ceramika przemys³em narodowym
Z wizyt¹ w...
Micha³ Kamiñski

Fordon – ceg³a na wieki
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