LUDZIE, WYDARZENIA

Kongres Europejskiej Federacji
Producentów Materiaów Ogniotrwaych
W dniach od 11 do 13 czerwca w Awinion we Francji odby
si coroczny Kongres Federacji Producentów Materiaów
Ogniotrwaych (PRE), w którym uczestniczyli przedstawiciele
Stowarzysze krajowych z Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii,
Niemiec, Polski, Sowacji, Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii.
Obradom przewodniczy prezydent PRE Nicolaus Kreuls.
Omówi on midzy innymi dane statystyczne dotyczce
produkcji i sprzeday materiaów ogniotrwaych w krajach
stowarzyszonych w 2007 roku. czna sprzeda materiaów ogniotrwaych przez czonków PRE wyniosa 4,9 mln
ton o wartoci 3,3 mld Euro i bya wysza w porównaniu
z poprzednim rokiem o 6,7% ilociowo i 7,1% wartociowo.
Najwikszymi producentami s Niemcy i Austria. Polska,
gdzie w 2007 roku wyprodukowano blisko 330 tys. t materiaów ogniotrwaych, zajmuje 7 miejsce. Struktura sprzeday
materiaów ogniotrwaych przez czonków PRE, wedug uytkowników w ujciu ilociowym, bya nastpujca: hutnictwo
elaza i stali 56,5%, przemys cementowy i wapienniczy
13,7%, hutnictwo i odlewanie metali nieelaznych 3,6%,
odlewnictwo eliwa i staliwa 3,6%, przemys szklarski 2,9%,
ceramiczny 2,0%, spalanie mieci 0,6%, inni (w tym przemys
chemiczny i petrochemiczny oraz energetyka) 17,0%.
Robin Schmidt-Whitley (RHI-Austria) zoy krótkie sprawozdanie z dziaalnoci grupy roboczej ds. normalizacji, której przewodniczy, a Kevin Farrel (Brytyjskie Stowarzyszenie
Ceramiczne) podsumowa wyniki grupy roboczej ds. zwizanych z oddziaywaniem przemysu ceramicznego na rodowisko. Astrid Volckaert (sekretariat PRE) omówia dziaanie
PRE i Unii Ceramicznej (UC) zwizane z wprowadzeniem
obowizku rejestracji substancji chemicznych REACH. Dane
zebrane ze zrzeszonych zakadów wskazuj, e cznie przemys materiaów ogniotrwaych w Unii Europejskiej stosuje
ponad 3 tys. rónych surowców i substancji chemicznych.
W wyniku podjtych dziaa udao si umieci magnezj
w aneksie IV rozporzdzenia REACH obejmujcym substancje wyczone z obowizku rejestracji. Oznacza to, e
stosowane w produkcji ogniotrwaych wyrobów zasadowych
klinkiery magnezjowe nie bd wymagay rejestracji. Trwaj
jeszcze w PRE i UC prace nad zestawieniem substancji
podlegajcych rejestracji i ostateczne stanowisko w tej
sprawie zostanie przedstawione przez sekretariat PRE we
wrzeniu b.r.
W trakcie obrad poruszono istotn dla europejskich
producentów spraw importu z Chin wyrobów magnezjowowglowych objtych postpowaniem antydumpingowym.
Analiza wskazuje, e pomimo podjtych dziaa w 2007
roku nastpi znaczcy wzrost importu tych materiaów.
Podjto dyskusj na temat moliwoci uszczelnienia granic i sposobów zapobieenia omijania opat dodatkowych
przez dostawców tych wyrobów. Na apel sekretariatu PRE
w tej sprawie, stanowisko zajo jedynie Stowarzyszenie
Producentów Materiaów Ogniotrwaych z Polski proponujc wprowadzenie odpowiednich zmian w kodach celnych.
Sekretarz Generalny Roger Chorus zwróci si do pozostaych czonków o moliwie szybkie odniesienie si do tego
problemu.
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W pierwszym dniu Kongresu prof. Chalmain z Parya
przedstawi bardzo interesujcy referat na temat aktualnej
sytuacji na rynku surowcowym. Odniós si generalnie do
rynku paliw, surowców metalicznych, ogranicze eksportu
surowców przez Chiny i rosncych problemów z dostpem
do wielu surowców naturalnych. Stwierdzi, e rynek surowcowy, jak nigdy dotychczas, sta si nieprzewidywalny
i niemoliwe staje si opracowanie prognoz zarówno krótkojak i dugoterminowych dotyczcych ksztatowania si cen
surowców. Jest to nowa sytuacja, bardzo niekorzystna dla
przemysu, ale wszystko wskazuje na to, e bdzie on musia
si do niej przyzwyczai i dostosowa .
W trakcie uroczystej kolacji, która odbya si w restauracji Carbo d Or w Les Baux de Provans (warto zaznaczy ,
e w okolicach tej miejscowoci odkryto ska nazwan
boksytem, która stanowi obecnie wany surowiec stosowany midzy innymi w przemyle materiaów ogniotrwaych) Prezydent Federacji - Nicolaus Kreuls, w krótkim
okolicznociowym wystpieniu przedstawi m.in. zmiany
personalne jakie nastpi w najbliszym czasie w tej organizacji. Jego dwuletnia kadencja koczy si w tym roku i od
1 stycznia 2009 roku obowizki Prezydenta PRE przejmie
Robin Schmidt-Whitley. Nicolaus Kreuls odchodzi z RHI
na emerytur. Przejcie na emerytur jest take powodem
zaprzestania przewodniczenia grupie roboczej PRE ds.
problemów rodowiska przez Kevina Farrell a. W sierpniu
b.r. na emerytur przechodzi równie Roger Chorus, który
od 18 lat peni funkcj Sekretarza Generalnego PRE. Jego
obowizki przejmie Astrid Volckaert.
Stowarzyszenie Producentów Materiaów Ogniotrwaych
w Polsce (SPMO) ustanowio nagrod w postaci statuetki
z brzu i dyplomu za wybitne osignicia w rozwoju przemysu materiaów ogniotrwaych. W tym roku postanowiono
uhonorowa ni osob spoza Polski - Sekretarza Generalnego PRE Rogera Chorusa, podkrelajc jego szczególne
zaangaowanie i zasugi w tworzeniu wspólnej platformy
porozumienia producentów materiaów ogniotrwaych
w Europie.
Po wystpieniu prezydenta PRE Prezes SPMO Jan
Suszczyski i Sekretarz Jerzy Czechowski wrczyli dyplom i
statuetk R. Chorusowi, który nie kry wzruszenia. Inicjatywa
polska spotkaa si z uznaniem i aplauzem obecnych przedstawicieli stowarzysze i rm z pastw czonkowskich.
Walne zgromadzenie czonków PRE zaakceptowao
przedstawione przez Sekretarza Generalnego rozliczenie za
2007 rok i zaakceptowao plan budetu na rok 2008. Kolejny
Kongres odbdzie si w czerwcu 2009 r. w Hiszpanii.
Opracowa: dr in. Jerzy Czechowski

i

