XIV Miêdzynarodowa Konferencja Hutnicza
„Materia³y ogniotrwa³e w metalurgii:
wytwarzanie, metody badañ, stosowanie”
W dniach 17-20.05.2011 r. w Wiœle-Jaworniku w hotelu Stok odby³a siê: XIV Miêdzynarodowa Konferencja
Hutnicza „Materia³y ogniotrwa³e w metalurgii: wytwarzanie, metody badañ, stosowanie” zorganizowana przez:
O
O
O
O

Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych
Ko³o Zak³adowe SITPH przy Oddziale Materia³ów Ogniotrwa³ych
Stowarzyszenie Producentów Materia³ów Ogniotrwa³ych
Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

W konferencji uczestniczy³o ponad 100 osób z 46 instytucji w tym
7 zagranicznych (z Szwecji, Belgii, Czech, Francji, Litwy, Niemiec). Byli to
przedstawiciele: uczelni i jednostek badawczo rozwojowych oraz producentów
i u¿ytkowników materia³ów ogniotrwa³ych.
Wyg³oszono 26 referatów (w tym 5 zagranicznych) w nastêpuj¹cych grupach
tematycznych:
Zagadnienia ogólne dotycz¹ce aktywnoœci organizacji reprezentuj¹cych
przemys³ materia³ów ogniotrwa³ych na szczeblu europejskim, sytuacji
producentów w Czechach i przemys³u stalowego w kraju i na œwiecie - 3 referaty.
Problemy surowcowe - 2 referaty.
Technologia materia³ów ogniotrwa³ych - 10 referatów.
Stosowanie materia³ów ogniotrwa³ych w tym wykorzystanie nowoczesnych
metod obliczeniowych w projektowaniu wy³o¿eñ - 6 referatów.
Metody badañ - 3 referaty.
Urz¹dzenia - piece przemys³owe - 2 referaty.
W aspekcie obszarów stosowania referaty dotyczy³y:
- Hutnictwa ¿elaza i stali
- Hutnictwa metali nie¿elaznych
- Przemys³u szklarskiego
- Przemys³u koksowniczego
- Przemys³u cementowego
- Oszczêdnooeci energii

Tematyka ka¿dej sesji by³a zró¿nicowana co zwiêkszy³o ich atrakcyjnoœæ. Uk³ad sesji i referatów pozwoli³
po ka¿dym wyst¹pieniu na dyskusjê i wymianê pogl¹dów wœród uczestników.
Referaty wyg³oszone na konferencji zostan¹ opublikowane w wydawnictwie „Materia³y Ceramiczne”.
Konferencja stanowi³a doskona³e forum promocji nowych rozwi¹zañ i mo¿liwoœci badawczych oraz
stworzy³a mo¿liwoœæ skonfrontowania zamierzeñ i oczekiwañ producentów i u¿ytkowników,
przedstawicieli oœrodków badawczych i wytwórców.
Uczestnicy podkreœlali dobr¹ organizacjê konferencji i poziom merytoryczny referatów. Podoba³y siê
tak¿e ekspozycje firm uczestnicz¹cych w konferencji, które by³y efektowne, a obs³uga ich kompetentna.
Du¿e zainteresowanie konferencj¹ oraz wyg³oszonymi referatami utwierdzi³o organizatorów
w celowoœci organizacji za dwa lata kolejnej, piêtnastej ju¿ Miêdzynarodowej Konferencji.
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