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Streszczenie
Podkreślono rolę przemysłu materiałów ogniotrwałych w rozwoju przemysłów użytkujących te materiały na przykładzie przemysłu
stalowego. Omówiono wielkość produkcji materiałów ogniotrwałych w świecie, w Chinach, w Unii Europejskiej i w Polsce. Podkreślono
zmiany jakie następowały w strukturze produkcji w Chinach w ostatnich latach. Przedstawiono wielkość eksportu materiałów ogniotrwałych pochodzących z Chin. Scharakteryzowano produkcję i eksport materiałów ogniotrwałych w Unii Europejskiej i w Polsce. Odniesiono
się do sytuacji surowcowej podkreślając rolę Chin jako głównego źródła podstawowych surowców ogniotrwałych na rynku światowym
i zwrócono uwagę na znaczenie recyklingu. W tym kontekście podkreślono fakt wyczerpywania się naturalnych zasobów surowcowych
i umieszczenie graﬁtu i boksytu na liście surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Omówiono czynniki decydujące o rozwoju materiałów ogniotrwałych oraz kierunki badań.
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REFRACTORY MATERIALS INDUSTRY IN POLAND AND WORLDWIDE – CONDITION AND DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT
The role of refractory materials industry in the development of industries that use these materials has been emphasised and illustrated
with an example of steel industry. The scale of refractory materials production worldwide, in China, European Union and Poland has been
discussed. Changes in the structure of production in China in recent years have been emphasised. Refractory materials’ export from
China has been presented. The production and export of refractory materials in European Union and in Poland have been characterised.
The situation of raw materials has been addressed while emphasizing the role of China as the main source of primary refractory raw materials on the global market and the signiﬁcance of recycling has been highlighted. In this context the attention has been drawn to the fact
that natural resources are depleting and graphite and bauxite have been included in the list of critical raw materials for European Union.
Factors determining the role of refractory materials and research directions have been discussed.
Keywords: Refractory materials, Raw refractory materials, Production, Trade, Direction of investigations and development

1. Wprowadzenie
Przemysł materiałów ogniotrwałych pełni rolę służebną
wobec tych gałęzi przemysłu, które stosują procesy wysokotemperaturowe. Rozwój technologii materiałów ogniotrwa-

łych wpływa nie tylko na wydłużenie trwałości i zmniejszenie
zużycia, ale również na poprawę jakości produktów wytwarzanych z ich zastosowaniem. Przykładem może być zastosowanie materiałów ogniotrwałych w przemyśle stalowym.
Średnie jednostkowe zużycie materiałów ogniotrwałych na
świecie wynosiło w 1960 roku 60 kg/t stali, a w 2010 roku
15 kg/t, aktualnie w Europie ok. 10 kg/t, a w Japonii tylko
6,9 kg/t. W tym samym czasie osiągany poziom zanieczyszczeń w stali spadł z 600 ppm do ok. 80 ppm. (Rys. 1) [1].
Oczywiście wpłynęły na to również zmiany procesów
w hutnictwie, ale byłyby one niemożliwe bez wprowadzenia
nowych lub ulepszonych materiałów ogniotrwałych.

2. Produkcja materiałów ogniotrwałych

Rys. 1. Jednostkowe zużycie materiałów ogniotrwałych i osiągany
poziom zanieczyszczeń w stali w latach 1960-2010 [1].
Fig. 1. Refractory materials consumption rate and improving of steel
from 1960 to 2010 [1].

Światowa produkcja materiałów ogniotrwałych w 2013 r.
przekroczyła 41,5 mln ton z czego ponad 70% wyprodukowano w Chinach, niespełna 11% w Unii Europejskiej i 0,7%
w Polsce (Tabela 1) [2, 3].
Dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej znajduje odzwierciedlenie w rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwa-
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Tabela 1. Produkcja materiałów ogniotrwałych w 2013 r.
Table 1. Production of refractory materials in 2013.

Świat
Chiny
UE
Polska

Ilość
[mln t]

Wartość
[×106 EUR]

ok. 41,500
29,283
4,500
0,295

ok. 32 000
14 500
3 700
253

Rys. 2. Produkcja materiałów ogniotrwałych w Chinach w latach
2006-2013.
Fig. 2. Production of refractory materials in China in 2006-2013.
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Rys. 3. Państwa i regiony importujące materiały ogniotrwałe z Chin
w 2010 r. [5].
Fig. 3. Countries and regions importing refractories from China in
2010 [5].

Rys. 4. Udział poszczególnych sektorów w wartości produkcji ceramiki w 2013 r. w Unii Europejskiej (Eurostat).
Fig. 4. Share of individual sectors in production of ceramics in UE
in 2013.

łych. W 1949 r. ich produkcja wynosiła tylko 70 tys. ton,
a w 2006 r. przekroczyła 32 mln i po okresie kryzysu lat 2008
i 2009, gdy spadła do ok. 24 mln ton, powróciła do poziomu
ponad 30 mln ton (Rys. 2) [2, 4]. Zwraca uwagę fakt, że po
roku 2006 nastąpił nagły spadek produkcji wyrobów szamotowych (o 70%) i wzrost produkcji wyrobów specjalnych
(blisko 5-krotnie).
Około 5% ogólnej ilości wytwarzanych w Chinach materiałów, nieco ponad 2 mln ton w 2012 r., stanowi przedmiot eksportu skierowanego głównie do państw azjatyckich
(Rys. 3).
Import do państw Unii Europejskiej wynosi ok. 300 tys.
ton, tj. 16% całego eksportu chińskiego, o wartości bliskiej
195 mln euro, a głównymi importerami są Niemcy, Wielka
Brytania, Włochy i Holandia.
Chiny pod względem pokrycia krajowych potrzeb na materiały ogniotrwałe są samowystarczalne, do czego niewątpliwie przyczynia się ok. 100 przedsiębiorstw join venture
i ulokowanych w Chinach zakładach światowych koncernów,
wytwarzających wysokojakościowe produkty niezbędne dla
nowoczesnych procesów w rozwijających się przemysłach.
W 2013 r. import materiałów ogniotrwałych dotąd stanowił
tylko 34,2 tys. ton [2].
Chiński przemysł materiałów ogniotrwałych charakteryzuje jeszcze znaczne rozproszenie (ok. 2000 zakładów),
w wielu przypadkach nieustabilizowana jakość, wysoka
energochłonność i pracochłonność, często nieuporządkowana eksploatacja surowców i niski poziom recyklingu oraz
negatywne oddziaływanie na środowisko. Polityka państwa
w szczególności w zakresie oszczędności energii, a także
ochrony środowiska wpływa w istotny sposób na dokonujące
się szybkie zmiany w przemyśle [5]. Chiny odgrywają coraz

większą rolę w obszarze badań materiałów ogniotrwałych,
co skutkuje zmianami jakościowymi, a rosnąca stopa życiowa społeczeństwa zaczyna wpływać na koszty produkcji
i zatrudnienie.
Unia Europejska, o czym już wcześniej wspomniano, zajmuje drugie miejsce w świecie pod względem ilości i wartości produkowanych materiałów ogniotrwałych. W 2013 r.
sektor materiałów ogniotrwałych miał ponad 18-procentowy
udział w wartości produkcji całego przemysłu ceramicznego
w krajach UE, wynoszącej ok. 27 mld euro.
Przedmiotem eksportu poza Europę były materiały ogniotrwałe stanowiące ok. 40% wartości wyprodukowanych
w krajach europejskich materiałów. Wpłynęło to w istotny
sposób na dodatni bilans zagranicznego, europejskiego
przemysłu ceramicznego jako całości, który osiągnął wartość 5 mld euro i od roku 2009 notuje systematyczny wzrost
(Rys. 5).
Eksport przemysłu ceramicznego w Europie stanowił
25% wartości produkcji. Pod względem eksportu ceramiki
Europa ma pozycję światowego lidera.
Udział Polski w produkcji materiałów ogniotrwałych w Unii
Europejskiej stanowi blisko 7%, zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. Po okresie spadku związanego
z kryzysem gospodarczym produkcja w Polsce osiągnęła
w ostatnich latach poziom w miarę stabilny, ok. 300 tys. ton,
niższy jednak niż przed 2009 r. (Rys. 6).
Największy udział mają formowane materiały zasadowe. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce
w stosunku do struktury w całej UE charakteryzuje się większym udziałem produkcji materiałów szamotowych, wysokoglinowych i zasadowych, natomiast mniejszym materiałów
monolitycznych (Tabela 2).
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Rys. 6. Produkcja materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach
2006-2013.
Fig. 6. Production of refractory materials in Poland in 2006-2013.

Rys. 5. Bilans handlowy przemysłu ceramicznego w Europie (dane
Unii Ceramicznej).
Fig. 5. Trade balance of ceramic industry in Europe (CV data).

Tabela 2. Porównanie struktury produkcji materiałów ogniotrwałych
w UE i Polsce w 2013 r.
Table 2. Comparison of production structure of refractory materials
in UE and Poland in 2013.

Rodzaj materiału
m. szamotowe
m. wysokoglinowe
m. zasadowe
m. izolacyjne
inne
m. nieformowane

Udział [% mas.]
Unia Europejska

Polska

8
10
32
1
5
44

18
15
36
1
2
28

3. Sytuacja surowcowa

Rys. 7. Krajowe zużycie materiałów ogniotrwałych a produkcja stali
surowej i klinkieru cementowego w Polsce.
Fig 7. Domestic consumption of refractories and steel and production of cement clinker in Poland.

Krajowe zużycie materiałów ogniotrwałych po spadku
w latach 2008 i 2009 wykazało nieznaczny wzrost i praktycznie utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Jeśli porównamy wielkość zużycia w latach 2007-2013
z trendem produkcji stali w tym okresie to zauważymy wyraźne podobieństwo, podkreślające dominującą rolę przemysłu stalowego w konsumpcji materiałów ogniotrwałych
(Rys. 7). Porównanie z produkcją klinkieru cementowego,
która w Polsce jest wysoka i wahała się w tych samych latach między 10,5 mln a 14,5 mln ton, wykazuje brak wyraźnej zależności, na co ma niewątpliwy wpływ bardzo niskie
zużycie jednostkowe materiałów ogniotrwałych na tonę klinkieru, znacznie poniżej 1 kg.
Blisko 50% wyprodukowanych materiałów jest przedmiotem eksportu (Rys. 8), z czego jedna trzecia do państw
poza Europę. Eksportowane są wyroby wysokojakościowe,
zaawansowane technologicznie, skutecznie konkurujące na
rynkach światowych. Import materiałów ogniotrwałych jest
około 1/3 mniejszy od eksportu, czego efektem jest dodatni
bilans handlowy.

Czynnikiem, który w ostatnich latach w sposób szczególny wpływa na sytuację przemysłu materiałów ogniotrwałych
w Polsce, podobnie jak w innych państwach europejskich,
jest dostępność i ceny surowców ogniotrwałych.
Krajowa baza surowcowa ograniczona jest do średniej
jakości glin ogniotrwałych i dolomitów. Większość surowców
jest zatem przedmiotem importu. Import obejmuje klinkiery
magnezjowe, boksyt, andaluzyt, graﬁt, korund, rudę chromitową, cyrkon i SiC.
W ciągu ostatnich 8 lat nastąpił znaczny wzrost cen
surowców ogniotrwałych, w szczególności graﬁtu (ponad
2-krotnie), andaluzytu, boksytu (ponad 1,5-krotnie) i klinkierów magnezjowych (blisko 1,5-krotnie). Przyczyną tego była
restrykcyjna polityka eksportowa Chin, głównego dostawcy
surowców ogniotrwałych na rynki światowe. Udokumentowane zasoby boksytu w Chinach wynoszą ok. 2,5 mld ton,
co stanowi 2,5% zasobów światowych. Udokumentowane
rezerwy magnezytu wynoszą 3,4 mld ton, tj. 25% zasobów
światowych, a wielkość złóż graﬁtu w Chinach szacuje się
na 50% zasobów światowych [6]. W 2012 r. całkowita ilość
surowców ogniotrwałych eksportowanych z Chin wyniosła
ponad 3,2 mln ton o wartości ok. 1,7 mld USA (Rys. 9).
Dostępność surowców to nie tylko problem ograniczeń
wprowadzanych przez ich eksporterów, ale również perspektywa wyczerpywania się zasobów naturalnych. Graﬁt,
magnezyt i boksyt znajdują się na liście surowców o znaczeniu krytycznym dla Unii Europejskiej.
W tej sytuacji dla producentów materiałów ogniotrwałych
szczególnie ważna staje się efektywne wykorzystanie zasobów surowcowych obejmujące również recykling. W produkcji materiałów ogniotrwałych w Europie wykorzystuje
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Rys. 8. Produkcja, eksport i import materiałów ogniotrwałych
w Polsce.
Fig. 8. Production, export and import of refractories in Poland.

Rys. 10. Udział materiałów monolitycznych w produkcji materiałów
ogniotrwałych w Chinach, Japonii, UE i w Polsce.
Fig. 10. Share of monolithic refractories in production of China,
Japan, UE and Poland.

się ok. 20% surowców pochodzących z recyklingu, a resztę
stanowią surowce pierwotne [6].
Produkty ogniotrwałe, dostosowywane w coraz większym
stopniu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podlegają rosnącym wymaganiom technicznym i jakościowym.
Powtórne ich wykorzystanie wymaga wysokojakościowego
odzysku.
Obok prostych zabiegów przeróbczych, jakimi jest kruszenie, ewentualnie mielenie, separacja magnetyczna
i przesiewanie, niezbędna jest selekcja pozwalająca na wyodrębnieniu materiału, w którym zawartość wtórnych zanieczyszczeń związanych z warunkami eksploatacji jest w jak
największym stopniu ograniczona. Poszukiwane są techniki,
które zapewnią wysoką skuteczność takiej selekcji [6].

4. Kierunki rozwoju materiałów
ogniotrwałych
Ciągły rozwój technologii materiałów ogniotrwałych, wynikający z rosnących oczekiwań użytkowników oraz silnej konkurencji, skutkuje wydłużeniem czasu pracy wyrobów i spadkiem jednostkowego zużycia. Współczesny obraz przemysłu
to duży udział zaawansowanych technologii, nowoczesne
linie technologiczne, zmechanizowane, zautomatyzowane
i skomputeryzowane systemy produkcji i kontroli, wpływające na wzrost efektywności i jakości produkcji. Decydującymi
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Rys. 9. Eksport surowców ogniotrwałych w Chinach [6].
Fig. 9. Export of refractory raw materials in China [6].

o rozwoju przemysłu są te czynniki, które opierają się na
wiedzy materiałowej dotyczącej surowców, kształtowania
mikrostruktury poprzez odpowiedni dobór składu ziarnowego, mineralizatorów i innych dodatków wpływających na
własności wytrzymałościowe i odpornościowe. Dostępność
zaawansowanych technik instrumentalnych, stosowanych
w analizie chemicznej, fazowej, badaniach mikrostrukturalnych, badaniach własności termicznych i termomechanicznych, ułatwia rozwój nowych technologii. Jest on w dużej
mierze zależny od rozwoju nowych metod badań i ulepszania istniejących, w tym objętych normami.
Szczególnie ważne stają się badania odpornościowe,
tj. korozyjne, często z uwzględnieniem atmosfery, erozyjne i badania odporności na pękanie w warunkach wstrząsu
cieplnego.
Niezbędne jest szersze wykorzystanie technik komputerowych, wykraczające poza optymalizację składu wyjściowego i projektowanie wyłożeń z punktu widzenia rozkładu
temperatur, a umożliwiające obliczenia termodynamiczne
i symulowanie procesów niszczenia materiałów w zależności
od środowiska.
Przewiduje się, że szczególnie intensywnie rozwijać się
będą badania i produkcja materiałów monolitycznych. Pod
względem ich produkcji i stosowania od szeregu lat dominuje Japonia (Rys. 10).
Rozwój produkcji materiałów monolitycznych, a także
chemicznie wiązanych będzie również efektem polityki
energetycznej i klimatycznej skutkującej wzrostem kosztów
produkcji materiałów wypalanych.
Analizując aktualne potrzeby i publikacje dotyczące badań materiałowych można wyróżnić następujące kierunki
poszukiwań:
– powłoki, szczególnie spinelowe, na graﬁt do betonów,
– betony bezcementowe korundowe z udziałem węglików,
– nowe systemy wiążące,
– procesy przetwórcze umożliwiające lepsze wykorzystanie surowców wtórnych,
– wykorzystanie nanomateriałów w kształtowaniu własności materiałów ogniotrwałych,
– materiały o zdolnościach do „samowyleczenia” uszkodzeń w warunkach eksploatacji,
– materiały do ﬁltracji stali,
– materiały na bazie i z udziałem nowych związków węglikowych i azotowych.
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