PRACE
Instytutu Szk³a, Ceramiki
Materia³ów Ogniotrwa³ych
i Budowlanych
Scientific Works
of Institute of Glass, Ceramics
Refractory and Construction Materials

Nr 3
ISSN 1899-3230

Rok II

Warszawa–Opole 2009

Koncepcje oszczêdzania energii dla europejskiego
przemys³u ceramicznego CERAMIN
W Europie wytwarza siê produkty ceramiczne o wartoœci blisko 26 mld euro. Bran¿a
ceramiczna zalicza siê do grupy najwiêkszych konsumentów energii w Unii Europejskiej. Udzia³ kosztów energii w ceramicznych produktach masowych przekracza 30%.
Producenci wyrobów ceramicznych nara¿eni s¹ na ogromne obci¹¿enia finansowe z powodu rosn¹cych kosztów paliw oraz wymogów, których celem jest ograniczenie poziomu emisji CO .
Maj¹c to na uwadze, Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych podj¹³ wspó³pracê z europejskimi oœrodkami badawczymi (m.in. Institut für Energetik und Umwelt GmbH, Niemcy; KI Keramik-Institut Meißen GmbH, Niemcy; CERAM Research Ltd., Wielka Brytania i Société Française de Céramique, Francja), dotycz¹c¹ aktualnej oceny i sposobów obni¿enia zu¿ycia energii w wiod¹cych bran¿ach ceramicznych, w ramach projektu Unii Europejskiej (EIE/06/222/SI2.444565): „Koncepcje oszczêdzania energii dla europejskiego przemys³u ceramicznego” (CERAMIN).
G³ównym celem projektu jest zachêcenie wytwórców produktów ceramicznych do
wdra¿ania innowacji technologicznych zwi¹zanych z oszczêdnym gospodarowaniem
energi¹. Zebrane zostan¹ dane dotycz¹ce zu¿ycia energii, stosowanych technologii
i wielkoœci produkcji, na ich podstawie bêdzie opracowanych kilka dokumentów m.in.:
Katalog najlepszych dostêpnych technologii oraz Wytyczne dla technologii oszczêdzania energii, które wska¿¹ mo¿liwoœci zmian i strategie
s³u¿¹ce bardziej wydajnej energetycznie produkcji. Przyznanie najlepszym producentom znaku EEE (Nadzwyczaj Wydajny Energetycznie)
œwiadczyæ bêdzie o zaanga¿owaniu, kreatywnoœci i chêciach wdro¿enia
innowacji s³u¿¹cych oszczêdzaniu energii, a tak¿e mo¿e polepszyæ wizerunek i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.
Wspó³pracuje ju¿ z nami kilkanaœcie przedsiêbiorstw m.in.: Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Ceramiki Budowlanej CERABUD, Ceramika PARADY¯, Zak³ady Porcelany
Sto³owej KAROLINA, Zak³ady Porcelany Sto³owej LUBIANA, Zak³ady Magnezytowe
ROPCZYCE, Przedsiêbiorstwo Materia³ów Ogniotrwa³ych KOMEX, Polska Ceramika
Ogniotrwa³a ¯ARÓW, CERPOL Koz³owice, SANITEC Ko³o i CERG Gliwice.
Wyniki uzyskane w ramach prac programu zostan¹ udostêpnione wszystkim zainteresowanym przedstawicielom bran¿y ceramicznej: przedsiêbiorstwom, producentom, instytutom badawczo-rozwojowym i stowarzyszeniom aktywnym w dziedzinie ceramiki.
Pos³u¿¹ temu m.in. warsztaty krajowe i miêdzynarodowe, konferencje naukowe i biznesowe, a tak¿e informacje przekazywane za poœrednictwem mediów publicznych, takich jak: strony internetowe, doniesienia i publikacje prasowe.
Oczekujemy, ¿e prace prowadzone w ramach projektu CERAMIN spowoduj¹ redukcjê
zu¿ycia energii w europejskiej bran¿y ceramicznej, co zmniejszy koszty energii oraz
ograniczy emisjê CO .
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ na www.ceramin.eu.
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