2010 Geguž÷s m÷nesis – informacinis pranešimas UAB Freolitus

HFC trūkumas griauna Europos
šaltininkų planus

Situacija, kurioje šiais metais
atsidūr÷ visi šaldymo agentų
distributoriai nepavyd÷tina, kaip
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žinote šaldymo agentų gamintojai
jau daugiau kaip pusę metų
nesusitvarko su išaugusia paklausa ir
nebegali užtikrinti stabilaus šaldymo
agentų tiekimo. UAB Freolitus negamina šaldymo agentų, produktus perkame iš gamintojų
isokonteineriais, juos išfasuojame į mūsų klientams patogiausią tarą, tod÷l esame priversti taikytis
prie esamų rinkos sąlygų, bei vis dažniau patirti prastovų kaštus. Pastarąsias savaites prad÷jo
tvirtintis gandai, kad keletas stambių šaldymo agentų gamintojų d÷l flourspar ir kitų žaliavų
trūkumo nusprend÷ visiškai stambdyti gamybą, sukeldami dar didesnę įtampą. Kaimynin÷je šalyje
Lenkijoje jau dabar d÷l R134A trūkumo priverstos sustabdyti veiklą kelios Makroflex gamyklos,
patirdamos didžiulius nuostolius.
Mes užtikriname tik apie 75% esamų užsakymų.
Kovo m÷nesį prognozavome, kad R134A produktų stygius gali sukelti ir kitų šaldymo agentų
trukumą (ypač R125), jau pasitvirtino.
Svarbiausios priežastys:
• Ženkliai išaugusi HFC mišinių paklausa 1) ES draudimas naudoti R22 šaldymo agentą 2)
JAV draudimas naudoti R22 naujose šaldymo sistemose.
• Kinijai sumažinus CFC gamybos kvotas, ženkliai išaugusi HFC paklausa, bei sumaž÷jęs
R125 eksportas.
• Didžiulis poreikis R134A atsiradęs plokščių gamyboje (reakcijų iniciatoriai “foam blowing“),
bei didžioji dalis gamyklų dirba „swing“ režimu, gamindamos R134A ir R125 pakaitomis.
Šio m÷nesio pabaigoje gamintojai Arkema ir Daikin turi paleisti bendrą gamyklą Changshu,
Kinijoje. Tikimasi, kad šių dviejų gamintojų bendra investicija šiek tiek sumažins įtampą, nors
artimiausius metus jų gaminamas R125 bus tiekiamas tik sparčiai augančiom Azijos rinkoms ir tik
v÷liau Europoje, JAV. Vis d÷lto pačios Arkemos prognoz÷s niūrios, teigiama, kad panaši situacija
tęsis iki kitų metų. DuPont gamyklos atstovai tikisi, kad vasaros sezonui baigiantis situacija gali
šiek tiek stabilizuotis.
Pastarąjį m÷nesį mūsų tiek÷jai dar labiau sumažino atkrovimų kiekius, bei informavo apie
tolesnį kainų kilimą. Suprasdami, kokie svarbūs mūsų visų versle yra šaldymo agentai, vasaros
sezonui stengiam÷s užtikrinti pastovų šaldymo agentų tiekimą. Siekiant išvengti galimų nuostolių,
apie laikinus produktų tiekimo sutrikimus informuosime iš anksto.
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