LUDZIE, WYDARZENIA

Koncepcje oszczdzania energii
dla europejskiego przemysu
ceramicznego

CERAMIN
realizowanego w ramach koncepcji:

www.ceramin.eu

Dbajmy o nasze rodowisko!!!
W Europie wytwarza si produkty ceramiczne o wartoci
blisko 26 miliardów Euro. Brana ceramiczna zalicza si do
grupy najwikszych konsumentów energii w Unii Europejskiej. Udzia kosztów energii w ceramicznych produktach
masowych przekracza 30 procent. Producenci wyrobów
ceramicznych naraeni s na ogromne obcienia nansowe
z powodu rosncych kosztów paliw i dziaa podejmowanych
na szczeblu politycznym, majcych na celu ograniczenie poziomu emisji CO2. Majc to na uwadze Instytut Szka, Ceramiki, Materiaów Ogniotrwaych i Budowlanych w Warszawie
podj wspóprac z europejskimi orodkami badawczymi
dotyczc aktualnej oceny i sposobów obnienia zuycia
energii w wiodcych branach ceramicznych, w ramach
projektu UE: „Koncepcje oszczdzania energii dla europejskiego przemysu ceramicznego” (CERAMIN).
Gównym celem projektu jest zachcenie wytwórców
produktów ceramicznych do wdraania innowacji technologicznych zwizanych z oszczdnym gospodarowaniem
energi. Nacisk kadziony bdzie na produkty wytwarzane
w skali masowej, których produkcji towarzyszy due zuycie energii. Partnerzy krajowi bd monitorowali biec
sytuacj reprezentatywnych przedsibiorstw ceramicznych
poprzez ankietowanie i bezporednie wizyty. Oceniane dane
i opisy zostan wykorzystane do opracowania wzorców
i wytycznych dla kadej brany. W celu ich rozpowszechnienia w caej UE przeprowadzony bdzie dobrowolny
konkurs, w którym wyonione zostan zakady o najbardziej
oszczdnej gospodarce energi. Konkurs doprowadzi do
ustalenia znaku promocyjnego EEE (nadzwyczaj wydajne
energetycznie produkty).
Koordynatorem projektu jest: Institut für Energetik und
Umwelt GmbH, Lipsk (Niemcy), a Partnerami Krajowymi
s: KI Keramik-Institut Meißen GmbH, Minia (Niemcy),
CERAM Research Ltd., Stoke-on-Trent (Wielka Brytania),
Societe Francaise de Ceramique, Pary (Francja), ETA
- Energia, Trasporti, Agricoltura srl, Florencja (Wochy),
Centre de Recursos d’Iniciatives y Autocupació, SL, Barce-

lona (Hiszpania)
Instytut Szka, Ceramiki, Materiaów Ogniotrwaych
i Budowlanych, Warszawa (Polska)
Wspówykonawcy projektu reprezentuj prawie wszystkie
waniejsze podmioty na rynku europejskim i s bezporednio zaangaowani w organizowanie warsztatów, spotka
i opracowanie wzorców. S wród nich przedsibiorstwa,
federacje, zakady badawcze i instytucje, które zajmuj si
energi i wydajnoci energetyczn.
Partnerzy przemysowi (branowi) wybierani s sporód gównych przedstawicieli podbran ceramicznych. Na
podstawie danych pochodzcych od partnerów przemysowych zostanie opracowanych kilka dokumentów:
• Katalog Najlepszych Dostpnych Technologii wskae
moliwoci zmian i strategie suce bardziej wydajnej
produkcji w skali europejskiej. Dlatego te okrelone
zostan wzorce konkretnych wartoci poboru energii dla
rónych kategorii produktów ceramicznych oraz najlepsze
dostpne technologie. Posu temu dane z ok. 30 procent
przedsibiorstw, które cechuje najwiksza wydajno
energetyczna.
• Wytyczne dla Technologii Oszczdzania Energii powstan w celu wspierania i informowania uytkowników
oraz potencjalnych aplikantów.
Utworzenie znaku EEE (Nadzwyczaj Wydajny Energetycznie) bdzie stanowio wsparcie dla producentów,
konsumentów jak równie polityków, poprzez ocen produktów i procesów produkcji. Przyznanie tej nazwy wiadczy
bdzie o zaangaowaniu, kreatywnoci i chciach wdroenia
innowacji sucych oszczdzaniu energii, w ramach procesów produkcji ceramiki. Moliwe niskie ceny produktów
i polepszenie wizerunku firmy poprzez prezentowanie
znaku EEE bd suyy dalszemu wzmacnianiu pozycji na
rynku. Firmy z najniszym w podbranach zuyciem energii
zostanie nagrodzona w czasie trwania odbywajcego si
corocznie Eurosympozjum, które organizuje KI- KeramikInstitut Meißen GmbH.
Stan aktualnych kontaktów z partnerami przemysowymi
w innych krajach wspóuczestniczcych w projekcie CERAMIN wiadczy o zrozumieniu problemu i gotowoci do
penej wspópracy zarówno przez zrzeszenia producentów
jak i poszczególne zakady produkcyjne.
Oczekujemy, e wyniki prac prowadzonych w ramach
projektu CERAMIN spowoduj redukcj zuycia energii w europejskiej brany ceramicznej o okoo 10% procent. Obejmie
to redukcj kosztów energii, a take redukcj zuycia CO2 w
skali roku o okoo 6 milionów ton. Liczymy na to, e kontynuacja przyznawania znaku EEE przyczyni si do dalszego
obniania zuycia energii w zakadach przemysowych.
Aktualnie dobiegaj koca prace nad zgromadzeniem
i przeanalizowaniem wszystkich informacji sucych zdeniowaniu znaku EEE. Opracowanie i ostateczna denicja
znaku obejmowa bdzie wikszo gównych podmiotów
europejskiej brany ceramicznej. Brane pod uwag s
przede wszystkim podbrane przemysu ceramicznego
z najwikszym udziaem zuycia energii wzgldem caej
brany ceramicznej w Europie. Przygotowywana jest lista
kryteriów dla znaku oraz lista wspópracujcych partnerów
przemysowych.
W kolejnym etapie opracowana zostanie szczegóowa
analiza najbardziej energochonnych procesów produkcyjnych. Doprowadzi to do opracowania wytycznych, które
zawiera bd krytyczne parametry, potencja oszczdnoci
energetycznych, moliwe bdy w aplikacji oraz procedury
werykacji dla znaku EEE.
W okresie wdroenia zostan okrelone wzorce naka-

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2008 • tom LX

51

LUDZIE, WYDARZENIA

dów energii dla produktów ceramicznych rónych kategorii
(podbran) i najlepsze dostpne technologie. Ta cecha zostanie udokumentowana jako konkretna warto (np. J/kg) oraz
znak (np. nadzwyczaj wydajna energetycznie produkcja).
Wyniki uzyskane w ramach prac programu zostan
udostpnione wszystkim zainteresowanym przedstawicielom
brany ceramicznej: przedsibiorstwom, producentom, instytutom badawczo-rozwojowym i stowarzyszeniom aktywnym
w dziedzinie ceramiki. Posu temu m.in. warsztaty krajowe i midzynarodowe, konferencje naukowe i biznesowe,
a take informacje przekazywane za porednictwem mediów
publicznych, takich jak: strony internetowe, doniesienia
i publikacje prasowe.
Wspópracuje ju z nami kilkanacie przedsibiorstw
m.in.
 Krotoszyskie Przedsibiorstwo Ceramiki Budowlanej
CERABUD,
 Ceramika PARADY ,
 Zakady Porcelany Stoowej KAROLINA,
 Zakady Porcelany Stoowej LUBIANA,
 Zakady Magnezytowe ROPCZYCE,
 Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych KOMEX,
 Polska Ceramika Ogniotrwaa ARÓW,
 CERPOL Kozowice,
 SANITEC Koo.
Wszystkich chtnych zapraszamy do wspópracy
w ramach projektu. Przyniesie ona Pastwa Zakadom wiele
wymiernych korzyci np.:
 Przyznanie znaku EEE bdzie elementem motywujcym
konsumentów do zakupu produktu,
 Producenci bd mieli szans zapoznania si z najlepszymi przykadami energooszczdnej produkcji i bd
mogli zastosowa poznane rozwizania w celu obnienia
kosztów energii w swoich Zakadach,
 Producenci bd mogli wykorzysta marketingowo fakt
udziau w projekcie promujcym korzystanie z czystej
energii, produkcji przyjaznej rodowisku itp.
Przegld tematyki projektu, a take szczegóowe informacje dotyczce jego celu i programu znajdziecie Pastwo
na stronie projektu: www.ceramin.eu.
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj projektu ze
strony Instytutu Szka, Ceramiki, Materiaów Ogniotrwaych
i Budowlanych s:

dr in. Zbigniew Jaegermann tel. 22-843 74 21 w.239, e-mail:
bioceramika@neostrada.pl
dr in. Wojciech ukasik tel. 22-843 74 21 w. 269, e-mail:
w.lukasik@op.pl
Opracowa: dr in. Zbigniew Jaegermann

i

Podpisanie Umowy o wspópracy
pomidzy Akademi Górniczo-Hutnicz
a rm Przedsibiorstwo Materiaów
Ogniotrwaych Komex
W dniu 3 grudnia 2007 roku, z inicjatywy Pana Kunal
Dalmia Prezesa Zarzdu PMO Komex, odbyo si uroczyste
podpisanie Umowy o wspópracy pomidzy Akademi Górniczo-Hutnicz a rm PMO Komex Sp. z o.o.
W spotkaniu brali udzia ze strony PMO Komex Pani
Regina Dorawska - Wiceprezes Zarzdu oraz Panowie
Sanjiv Bushan - Wiceprezes Zarzdu i Czesaw Goawski gówny technolog, a ze strony AGH Prorektor ds. Wspópracy
i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Prodziekan Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH ds. Wspópracy Midzynarodowej
prof. Elbieta Godlewska, prof. Stanisawa Jonas, prof. Piotr
Wyszomirski oraz dr Jacek Szczerba.
Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych - Komex
Sp. z o.o. to najwszechstronniejszy i jeden z najwikszych
producentów materiaów ogniotrwaych w Polsce. Spóka jest
kontynuatork tradycji produkcji materiaów ogniotrwaych w
kombinacie metalurgicznym od 1953 roku. Celem Umowy s
obopólne korzyci wynikajce z podjtej cisej wspópracy
pomidzy nauk a przemysem.
Ze strony Akademii umow podpisa Prorektor ds.
Wspópracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis. Ze strony PMO Komex - Regina Dorawska - Wiceprezes oraz Sanjiv Bushan
- Wiceprezes. Koordynatorem umowy ze strony Akademii
bdzie dr Jacek Szczerba z Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki, a ze strony Komex Sp. z o.o. mgr Czesaw
Goawski - gówny technolog.
Opracowa: dr in. Jacek Szczerba
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Warunki prenumeraty na 2008 r.
Zamówienia na prenumerat czasopisma mona przesya
pedzich@uci.agh.edu.pl lub faxem na numer (012) 633 46 30.
Materiay Ceramiczne – kwartalnik
Cena 1 egz.
20 z brutto
Prenumerata roczna
80 z brutto
Wpaty na prenumerat mona dokonywa na adres:
Polskie Towarzystwo Ceramiczne, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

poczt elektroniczn na adres:

Konto: PKO BP SA I O/Kraków 64 1020 2892 0000 5902 0167 7350
z dopiskiem „Materiay Ceramiczne”, podajc liczb zamawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz wasny
adres.
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
al. Mickiewicza 30, A-3, 30-059 Kraków
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