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w hutnictwie Īelaza i metali nieĪelaznych, w odlewnictwie,
koksownictwie i przemyĞle cementowym. Przedstawiono
równieĪ aktualny stan i perspektywy w zakresie kierunków
badaĔ i rozwoju przemysáu materiaáów ogniotrwaáych oraz
sytuacjĊ przemysáu stalowego bĊdącego najwiĊkszym uĪytkownikiem materiaáów ogniotrwaáych.
W konferencji uczestniczyáo 140 osób z 63 instytucji
w tym 12 zagranicznych (m.in. z: Belgii, Czech, Hiszpanii,
Litwy, Niemiec, Rosji i Sáowacji ). Byli to przedstawiciele:
uczelni i jednostek badawczo rozwojowych oraz producentów
i uĪytkowników materiaáów ogniotrwaáych.
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Rok zaáoĪenia 1892

W dniach 22.05-24.05. 2013 r. w WiĞle-Jaworniku w hotelu Stok odbyáa siĊ:

XV MiĊdzynarodowa Konferencja Naukowa
„Materiaáy ogniotrwaáe: wytwarzanie,
metody badaĔ, stosowanie”
KonferencjĊ zorganizowaá: Oddziaá Materiaáów Ogniotrwaáych w Gliwicach Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych wraz z Koáem Zakáadowym SITPH przy Oddziale
Materiaáów Ogniotrwaáych, Stowarzyszeniem Producentów
Materiaáów Ogniotrwaáych oraz Polskim Towarzystwem
Ceramicznym.
Sponsorami konferencji byli: Górka-Cement Sp. z o.o.,
Kerneos Polska Sp. z o.o., Ferrocarbo Sp. z o.o., Zakáady
Magnezowe „Ropczyce” S.A., Zschimmer & Schwarz

W czasie konferencji prezentowano najnowsze osiągniĊcia w zakresie nauki o materiaáach, technologii wytwarzania,
stosowania i metodyki badaĔ materiaáów ogniotrwaáych wykorzystywanych do róĪnych procesów wysokotemperaturowych

Wygáoszono 34 referaty (w tym 7 zagranicznych) w nastĊpujących grupach tematycznych:
– Stan i prognozy przemysáu, nauka, rozwój - 4 referaty
– Materiaáy formowane - 4 referaty
– Stosowanie - 5 referatów
– Badania - 5 referatów
– Surowce - 5 referatów
– Materiaáy nieformowane - 6 referatów
– Filtry ceramiczne i inne - 5 referatów
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Tematyka kaĪdej sesji byáa zróĪnicowana co zwiĊkszyáo
ich atrakcyjnoĞü. Ukáad sesji i referatów pozwoliá po kaĪdym wystąpieniu na dyskusjĊ i wymianĊ poglądów wĞród
uczestników.
Referaty wygáoszone na konferencji zostaną opublikowane w wydawnictwie „Materiaáy Ceramiczne”.
Konferencja stanowiáa doskonaáe forum promocji nowych
rozwiązaĔ i moĪliwoĞci badawczych oraz stworzyáa moĪliwoĞü skonfrontowania zamierzeĔ i oczekiwaĔ producentów
i uĪytkowników, przedstawicieli oĞrodków badawczych
i wytwórców. Byáa równieĪ miejscem do nawiązania nowych
kontaktów.
Uczestnicy podkreĞlali dobrą organizacjĊ konferencji
i poziom merytoryczny referatów.
DuĪe zainteresowanie konferencją oraz wygáoszonymi
referatami utwierdziáo organizatorów w celowoĞci organizacji za dwa lata kolejnej, szesnastej juĪ MiĊdzynarodowej
Konferencji.

Konferencja Ceramiczna Grupy Stephan
Schmidt
„Czasy spokojnej i niezakáóconej produkcji w branĪy
ceramicznej juĪ minĊáy. Od wielu lat jesteĞmy Ğwiadkami
przemian, które odchodząc od staáych metod produkcji
skáaniają siĊ ku wiĊkszej zmiennoĞci, szybkoĞci wytwarzania
czy zdolnoĞciom przystosowawczym.”
Taka byáa teza wykáadu plenarnego juĪ siódmej konferencji ceramicznej organizowanej przez GrupĊ Stephan
Schmidt. Grupa, zaopatrując niemal wszystkie gaáĊzie ceramiki klasycznej w iloĞciach 1,6 mln ton surowców rocznie
posiada w związku z tym doskonaáy wgląd we wszystkie
trendy i zmiany w produkcji. Wykáad wygáosiá Stephan
Schmidt, omawiając ogólną sytuacjĊ gospodarczą w Europie
i na Ğwiecie, gdzie silną konkurencjĊ dla branĪy ceramicznej stanowią juĪ Afryka Póánocna,Chiny, Brazylia czy Indie.
Wyzwania stojące przed nami przedstawiá na przykáadach
nowoczesnych metod produkcji jak odlewanie ciĞnieniowe
w przemyĞle sanitarnym czy produkcja wielkich formatów
na skalĊ masową z urządzeniami rekty¿kującymi. Wykáad
dotyczyá równieĪ prognozy na przyszáoĞü – w jakim kierunku
przebiegaü moĪe dalszy rozwój produkcji ceramiki w oparciu
o aktualną wiedzĊ techniczną.

i
7th Operators Conference of the Polish Ceramic Industry
odbyáa siĊ w Legnicy, w dniach 20 i 21 czerwca, w piĊknych
stylowych salach hotelu Rezydencja. Bogatą i roĪnorodną
sesjĊ referatową moderowaá Günther Schmidt. Jej przebieg byá táumaczony na bieĪąco na niemiecki oraz rosyjski
– pierwszy raz mieliĞmy bowiem przyjemnoĞü goĞciü
przedstawicieli naszych klientów z Rosji i z Biaáorusi. Moderowanie nie byáo to áatwym zadaniem, gdyĪ liczba referatów
i prezentacji wzbogaconych ¿lmami zmuszaáa do pewnej
dyscypliny czasowej.
NajnowoczeĞniejszym w Europie zakáadem produkującym páytki ceramiczne metodą ciągnioną jest obecnie
ZPC Przysucha S.A. Zakáad powstaá kosztem blisko 70 mln
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PLN a zastosowane urządzenia i technologie pozwalają
na w zasadzie dowolne uszlachetnianie powierzchni páytki.
O nowoczesnych metodach ksztaátowania i uszlachetniania
powierzchni w produkcji klinkieru referowaá Marek Szymkowiak.

Dr inĪ. Ferdynand Gacki przedstawiá moĪliwoĞci czĊĞciowego zastąpienia glin ukraiĔskich produktami Grupy
Schmidt. ĝcisáa wspóápraca technologów, poáączenie
doĞwiadczenia, wiedzy i kreatywnoĞci wytwórcy páytek
z potencjaáem badawczo-rozwojowym dostawcy surowców
pozwoliáa osiągnąü zamierzone cele.

Wykáad o iáach biaáowypalających siĊ, ich Ĩródáach dla
polskiej branĪy ceramicznej wygáosiá dr hab. inĪ. Krzysztof
Galos z PAN. Jest to temat zawsze interesujący , gdyĪ Polska nie posiada wystarczających moĪliwoĞci surowcowych
w tym zakresie, co przy duĪym potencjale wytwórczym
wymusza znaczny import. DoĞü powiedzieü, Īe w roku 2011
branĪa zuĪyáa ponad 460 tys.ton takich iáów.
Grupa SACMI nie wymaga szczególnego przedstawienia
; o poszerzeniu oferty tego koncernu na wschód referowaáa
Barbara Przetakiewicz. Firma stara siĊ podąĪaü za potrzebami swoich klientów biorąc pod uwagĊ wszelkie aspekty
zmian i rozwoju rynku konsumenckiego oraz nowoczesnych
technologii.
Pierwszą prezentacją szczególnie interesującą technologów-praktyków byá wykáad dr inĪ. Jensa Petzolda z Instytutu Ceramicznego w MiĞni. Dotyczyá on wyrównywania
temperatur w procesie wypalania. Dla dobrego wyrównywania temperatur w procesie wypalania decydująca okazuje siĊ
szczelnoĞü pieca,warunki ciĞnieniowe, konwekcja gazuro-

dzaj palnika i warunki procesu wypalania, gĊstoĞü wsadu
oraz rodzaj Ğrodków pomocniczych. Wszytkie te aspekty
zostaáy szczegóáowo omówione w odniesieniu do procesów
nagrzewania, czasu wygrzewania oraz cháodzenia.
Kolejnym referatem dotyczącym praktyki byáa prezentacja uwag dotyczących technologii odlewu ciĞnieniowego
wyrobów sanitarnych, której autorem jest dr inĪ. Stanisáaw
Mysza z ¿rmy HYBNER S.A. Posiadanie przez tĊ ¿rmĊ
zarówno nowoczesnej linii ciĞnieniowej jak i tradycyjnych
áaw odlewniczych pozwala na porównanie obu technologii,
wskazanie wad i zalet a takĪe aspektów ekonomicznych
tych sposobow produkcji.
Stosowanie tradycyjnych metod badawczych, które
w przeszáoĞci miaáy swoje peáne uzasadnienie, staje siĊ
obecne niewystarczające do oceny wysoce wraĪliwych
mieszanek surowcowych, przede wsystkim ze wzglĊdu na
wymaganą coraz wĊĪszą tolerancjĊ wymaganą przez technologów. Problem precyzyjnych metod pomiaru koniecznych
do zaawansowanych technologii ceramicznych przedstawiá
prof.dr Ralf Diedel z Instytutu Badawczego Szkáa i Ceramiki z Höhr-Grenzhausen. Jego zdaniem w dalszym ciągu
nie docenia siĊ w wystarczającym stopniu zmian w skáadzie
mieszanki mineralnej oraz róĪnic w udziale ziarn drobnych
wpáywających na wáaĞciwoĞci przetwórcze masy.
Wykáady spotkaáy siĊ z Īywym zainteresowaniem, mimo
temperatury siĊgającej sporo ponad 30°C i Īaru z nieba. JuĪ
podczas wieczoru towarzyskiego, nasi partnerzy z Rosji i Biaáorusi prosili o táumaczenia referatów dotyczących praktyki
ceramiki sanitarnej; po ich otrzymaniu poinformowali nas, Īe
pewne uwagi i wskazówki zostaáy natychmiast zastosowane
w ich zakáadach – co jest najlepszym dowodem dla oceny
wartoĞci takich spotkaĔ branĪowych. SpotkaĔ stwarzających
moĪliwoĞü kontaktu na poziomie branĪowo-towarzyskim,
pozwalających na swobodną wymianĊ myĞli, zobaczenia
starych znajomych i poznanie nowych osób zajmujących
siĊ na codzieĔ szeroko pojĊtą ceramiką.
W drugim dniu konferencji zwiedzaliĞmy starówkĊ
Legnicy oraz Muzeum Miedzi, gdzie przygotowano wykáad
o najstarszej ceramice z rejonu Legnicy. MoĪna byáo dotknąü
bardzo starych wyrobów, których forma do dnia dzisiejszego
czasem niewiele siĊ zmieniáa.
Mamy nadziejĊ, Īe naszych prawie 60 goĞci przyjemnie
i wartoĞciowo spĊdziáo z nami te dwa dni i spotkamy siĊ na
nastĊpnej naszej konferencji.
Jarosáaw Hanebach
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W tym roku po raz pierwszy przyznano honorowe tytuáy
„ECerS Fellow” którymi wyróĪniono m. in. trzy osoby z Polski:
Prof. Krzysztofa HaberkĊ, Prof. Jerzego Lisa i Dr Zbigniewa
PĊdzicha.
W dniach 23 – 27 czerwca br. odbyáa siĊ w Limoges we
Francji 13-ta Konferencja i Wystawa Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (13th ECerS Conference & Exhibition).
Spotkaáo siĊ ponad 1200 uczestników z caáego Ğwiata.
Obrady odbywaáy siĊ w kilkunastu sesjach tematycznych
obejmujących praktycznie wszystkie tematy dotyczące ceramiki, zarówno tej dla najnowoczeĞniejszych zastosowaĔ
technicznych jak i tradycyjnych.
W ciągu piĊciu dni wygáoszono ponad 700 referatów
i zaprezentowano ponad 400 posterów. Polscy uczestnicy
zaprezentowali ponad 40 prac, co stanowiáo ósmy rezultat
wĞród wszystkich uczestniczących paĔstw.
Podczas konferencji tradycyjnie wrĊczono prestiĪowe
nagrody za osiągniĊcia w dziedzinie nauk ceramicznych:
– Stuijts Award otrzymaá Prof. Pavol Sajgalik z Institute
of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences
w Bratysáawie (Sáowacja);
– Laureatem Brook Award zostaá Prof. Michael V. Swain
z University of Sydney (Australia);
– JECS Trust Award otrzymaá Prof. Robert Danzer z Institut
für Struktur- und Funktionskeramik, Montanuniversität Leoben (Austria).

Laureatami tradycyjnego konkursu na najlepszy referat
studencki zostali: Saranya Venugopal, Loughborough University (Wielka Brytania) “Ultra high temperature Ceramic
– HfB2 for hypersonic vehicles” – pierwsze miejsce; Ana
Pinheiro, University of Twente (Holandia) “Functionalization of ceramic membranes by polymer grafting for solvent
nano¿ltration” – drugie miejsce i Arto Ojuva, Stockholms
Universitet (Szwecja) “Preparation of hierarchically structured
monoliths for gas separation by freeze-casting of zeolites”–
trzecie miejsce.
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