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Streszczenie
Scharakteryzowano przemiany jakie nastpiy na rynku materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji i w Polsce w ostatnich dwóch
dekadach. Podkrelono wpyw krajowej bazy surowcowej na struktur produkcji w Czechach i Sowacji. Omówiono struktur zuycia
materiaów ogniotrwaych oraz bilans handlu zagranicznego. Podstawowe problemy stojce przed producentami wi si z recesj i
wprowadzanymi przez Komisj Europejsk regulacjami dotyczcymi emisji CO2 i REACH.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, struktura produkcji i konsumpcji, Czechy, Sowacja, Polska

REFRACTORY MATERIALS INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND POLAND –
DIFFERENCES AND SIMILARITIES
Changes have been characterized in the market of refractory materials in the Czech Republic, Slovakia and Poland during the last two
decades. Strong inﬂuence of the domestic raw materials on the structure of production in the Czech Republic and Slovakia was emphasized. The structure of refractory consumption and the balance of foreign trade were described. The problems appearing before refractory
materials producers in the analyzed countries are mainly connected with a recession and rules introduced by the European Commission,
concerning the CO2 emission and REACH.
Keywords: Refractory materials, Structure of production and consumption, Czech Republic, Slovakia, Poland

Wprowadzenie
Struktura produkcji przed 1990 rokiem
Polska, Czechy i Sowacja, przy wielu rónicach wynikajcych z indywidualnego ksztatowania swojej tosamoci
narodowej, czy wiele cech wynikajcych z podobiestw
kulturowych i uwarunkowa historycznych. Sigajc do
zamierzchej przeszoci mona stwierdzi, e to wanie
kontakty Polsko-Czeskie wpyny na ksztatowanie si pastwowoci polskiej. W bliszej historii, w okresie zaborów,
funkcjonowanie poudniowych regionów Polski oraz Czech
i Sowacji w ramach jednego pastwa wpyno na blisze
poznanie ssiadów i wzajemne przenikanie si kultur. Najnowsze czasy powojenne stworzyy wymuszone powizania
polityczno-gospodarcze. Historia tych kontaktów bya róna
i nie zawsze chwalebna.
Okres ostatnich 20 lat to czas swobodnych wyborów
i to one wanie doprowadziy do poszukiwania kontaktów
i zblienia podmiotów gospodarczych dziaajcych w tych
krajach w obszarze materiaów ogniotrwaych pomimo faktu
istnienia ostrej konkurencji rynkowej. Kontakty te realizowane
s poprzez coroczne spotkania producentów organizowane
przez Stowarzyszenie Producentów Materiaów Ogniotrwaych Czesko-Sowackiego i Polskiego.
Niewtpliwym efektem tych kontaktów jest ten artyku,
którego celem jest porównanie zmian, jakie nastpiy na rynku materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji i Polsce
w ostatnich dwóch dekadach.

Chcc oceni aktualn sytuacj przemysu materiaów
ogniotrwaych w Czechach, Sowacji i w Polsce oraz zmiany,
jakie nastpiy w ostatnim dwudziestoleciu konieczne jest
signicie do lat 80-tych ubiegego wieku.
W Czechosowacji roczna produkcja materiaów ogniotrwaych w okresie 1980-1990 wykazywaa znikome
wahania w granicach 920-930 tys. ton (Rys. 1). Wizao
si to z ustabilizowan sytuacj gównych uytkowników,
a w szczególnoci utrzymywaniem si produkcji stali na
staym poziomie ok. 15 mln ton rocznie. Hutnictwo elaza
i stali, majce najwikszy udzia w zuyciu materiaów
ogniotrwaych, ma do chwili obecnej najwikszy wpyw na
ksztatowanie si rynku tych materiaów.
Dlatego te w Polsce, gdzie w latach 80-tych produkcja
stali wykazywaa znaczne wahania od 14 do 19 mln ton, produkcja materiaów ogniotrwaych bya równie zrónicowana
w poszczególnych latach, i tak w 1980 roku wynosia ok.
1 mln 418 tys. t, w 1985 – 1 mln 490 tys. t, w 1987 osigna
warto szczytow ponad 1 mln 600 tys. t, aby w nastpnych
latach ulec gwatownemu zmniejszeniu do 870 tys. t w 1990
roku. By to wynik pogbiajcego si kryzysu gospodarczego
i pocztek przemian politycznych i gospodarczych.
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Rys. 1. Produkcja materiaów ogniotrwaych w Czechosowacji
i w Polsce w latach 80-tych.
Fig. 1. Production of refractory materials in Czechoslovakia and
Poland in 80-ties.

Struktura produkcji materiaów ogniotrwaych w Czechosowacji i w Polsce (Rys. 2) wykazywaa rónice wynikajce w gównej mierze z posiadanej bazy surowcowej.
W Czechosowacji posiadajcej w czci sowackiej bogate
zoa magnezytu znaczcy, bo wynoszcy 32%, by udzia
wyrobów zasadowych. W Polsce produkcja materiaów zasadowych opieraa si na surowcach z importu, std te udzia
ich by mniejszy (23%), natomiast dominowaa produkcja
wyrobów glinokrzemianowych (52%), bazujcych gównie
na palonych glinach ogniotrwaych z Jaroszowa.

towarzyszyo zmniejszenie produkcji wyrobów ogniotrwaych
odpowiednio o 43% i 25% (Rys. 4, 5 i 6).
1 stycznia 1993 roku nastpi podzia Czechosowacji.
Kolejne lata do ok. 1998 roku charakteryzoway si we
wszystkich trzech pastwach dalszym ograniczeniem
produkcji materiaów ogniotrwaych: w Czechach o 41%,
w Sowacji o 22%, a w Polsce o 53%. Wizao si to przede
wszystkim z procesami restrukturyzacji hutnictwa i wzrostem
jakoci wytwarzanych materiaów oraz rozwojem nowych
technologii zapewniajcych wyduenie trwaoci stosowania materiaów. Restrukturyzacja hutnictwa doprowadzia
do wyeliminowania materiaochonnego procesu martenowskiego (w Czechach w 2001 r., w Polsce – 2002 r.), wzrostu
produkcji stali w procesie cigego odlewania (w Polsce z ok.
7% w 1993 r. do 55% w 1998 r. i 97% w 2008 r.), a take
wzrostu stosowania procesu elektrycznego wytwarzania stali
w Polsce o ponad 50% (Rys. 4 i 5).

Rys. 4. Produkcja stali wg procesu w Czechach w latach 19892003.
Fig. 4. Production of steel vs process in the Czech Republic in the
years 1989-2003.

Rys. 2. Struktura produkcji materiaów ogniotrwaych w 1990 roku.
Fig. 2. Structure of production of the refractory materials in 1990.

Przemiany gospodarcze na pocztku lat 90-tych, a w szczególnoci spadek produkcji stali, spowodoway gwatowne
zmniejszenie zapotrzebowania na materiay ogniotrwae.

Wpyw przemian gospodarczych na rynek
materiaów ogniotrwaych
W latach 1990-92 produkcja stali spada w Czechosowacji o ok. 42%, a w Polsce o ok. 25% (Rys. 3), czemu

Rys. 3. Produkcja stali w latach 1987-2008.
Fig. 3. Steel production in the years 1987-2008.
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Rys. 5. Produkcja stali wg procesu w Polsce w latach 1987-2006
Fig. 5. Production of steel vs process in Poland in the years 1987-
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Warto zwróci uwag na fakt, e restrukturyzacja hutnictwa w Wielkiej Brytanii
w latach 80-tych spowodowaa spadek produkcji materiaów ogniotrwaych o ponad 60%,
a wic na podobnym poziomie.
W latach 1999-2008 nastpi wzrost produkcji w Czechach i w Polsce odpowiednio
o 45% i 10%, natomiast w Sowacji po zanotowanym wzrocie o 16% w 2006 r. produkcja
powrócia do poziomu z 1999 r. (Rys. 6).
Na wielko produkcji materiaów ogniotrwaych w porównywanych pastwach
w 2008 r. wpyny wyra ne zaznaczajce si
ju w ostatnim kwartale roku efekty kryzysu
gospodarczego.
W Czechosowacji na obszarze Czeskim
przed 1990 rokiem istniao 7 pastwowych
zakadów materiaów ogniotrwaych produkujcych gównie wyroby szamotowe.
Na obszarze Sowacji, gdzie wystpuj
bogate chocia nie najwyszej jakoci zoa
magnezytu, dominowaa produkcja materiaów zasadowych realizowana w Slovenskich
Magnezitowych Zawodach (SMZ) z central
w Koszycach. Poza tym istnia zakad materiaów ogniotrwaych przy hucie w Koszycach.
W Polsce w latach 80-tych i na pocztku lat 90-tych istniao 14 przedsibiorstw
pastwowych wytwarzajcych materiay
ogniotrwae.
Przemianom gospodarczym towarzyszyy
przeksztacenia wasnociowe, likwidacje lub
rzadziej czenie zakadów, w tym równie
wczanie do duych koncernów midzynarodowych.
W Republice Czeskiej istnieje obecnie 11
zakadów materiaów ogniotrwaych, w tym
2 nalece do koncernów midzynarodowych.
Na terenie Sowacji funkcjonuje 6 zakadów.
Rys. 6. Struktura produkcji materiaów ogniotrwaych w latach 1990-2008: a) Czechy,
Natomiast w Polsce dziaa 11 ﬁrm, w tym
b) Sowacja, c) Polska.
dwie
nalece do midzynarodowych konFig. 6. Structure of production of the refractory materials in the years 1990-2008: a) the
cernów.
Czech Republic, b) Slovakia, c) Poland.
Tabela 1. Produkcja materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji
i Polsce na tle produkcji cakowitej czonków PRE w 2007 roku.
Table 1. Production of refractory materials in the Czech Republic,
Slovakia and Poland against the PRE total production in 2007.
Ilo

Warto

tys. ton

%

mln. Euro

%

PRE

4907

100

3100

100

224

7,2

Czechy

201

4,1

Sowacja

211

4,3

Polska

327

6,6

197

6,4

Razem CZ, SK, PL

741

15

421

13,6

W latach 1990-98 produkcja materiaów ogniotrwaych
w Polsce zmniejszya si o 64%, a w Czechach i Sowacji
cznie o 69%.

Produkcja, uytkownicy, handel zagraniczny
Produkcja materiaów ogniotrwaych w Czechach i Sowacji jest na zblionym poziomie i przekracza 200 tys. ton
w obydwu pastwach, w Polsce wynosi powyej 300 tys.
ton (Tabela 1).
czna ilo wyprodukowanych w tych pastwach materiaów ogniotrwaych przekraczaa 740 tys. ton w 2007 r., co
stanowio 15% ogólnej iloci materiaów wyprodukowanych
przez czonków Europejskiej Federacji Producentów Materiaów Ogniotrwaych (PRE), której producenci Czech, Sowacji
i Polski, poprzez stowarzyszenia krajowe, s czonkami.
Pod wzgldem wartociowym stanowio to 13,6%. Z przedstawionego zestawienia mona równie wywnioskowa,
e rednia warto jednostkowa materiaów ogniotrwaych
produkowanych w Polsce bya wysza ni cznie w Czechach i Sowacji.
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Rys. 7. Struktura produkcji materiaów ogniotrwaych w 2008 r.
w Czechach, Sowacji i Polsce.
Fig. 7. Structure of production of the refractory materials in 2008 in
the Czech Republic, Slovakia and Poland.

Wpyno na to zrónicowanie struktury produkcji
(Rys. 7). W Czechach i Sowacji jest ona silnie uzaleniona
od posiadanej bazy surowcowej. W Czechach produkowane
s wyroby glinokrzemianowe (szamotowe, wysokoglinowe
i prefabrykaty), natomiast w Sowacji zasadowe, bazujce
gównie na wasnych magnezytach. Zwraca uwag bardzo
wysoki udzia wytwarzanych tu nieformowanych materiaów
zasadowych, przekraczajcy 100 tys. ton. Niestety magnezyty eksploatowane w Sowacji nie nale do wysokojakociowych. Charakteryzuje je znaczny udzia SiO2 i Fe2O3, co
w istotny sposób ogranicza konkurencyjno produkowanych
wyrobów zwaszcza, e wymagania uytkowników materiaów ogniotrwaych co do jakoci, i w konsekwencji trwaoci,
s coraz wiksze, a obszary zastosowania materiaów
o niszej jakoci zmniejszaj si. Stanowi to istotny problem
dla perspektyw rozwoju zakadów magnezytowych.
Polska posiada bardzo skromna baz surowcow.
W praktyce ogranicza si ona do glin ogniotrwaych eksploatowanych i wypalanych w ZSO „Jaro” w Jaroszowie oraz
dolomitu z obszaru górnolskiego, wypalanego i stosowanego do produkcji wyrobów dolomitowych w PMO „Komex”
Sp. z o.o. Wikszo surowców do produkcji materiaów
ogniotrwaych w Polsce pochodzi z importu. Sprowadzane
s gównie klinkiery magnezytowe, ale równie surowce
wysokoglinowe: andaluzyty, boksyty i korund. Zrónicowanie jakociowe surowców umoliwia produkcj wyrobów
dostosowanych do indywidualnych potrzeb uytkowników,
w efekcie czego struktura wytwarzanych w Polsce materiaów ogniotrwaych jest bardzo urozmaicona. Jednak efektywno produkcji wyrobów jest silnie uzaleniona od kosztów
surowców. Nastpujcy w ostatnich latach znaczcy wzrost
cen surowców na rynkach wiatowych, a w szczególnoci
ograniczenia dotyczce eksportu surowców wprowadzone
w Chinach, bdcych najwiksz baz surowcow dla
przemysu materiaów ogniotrwaych, stanowi powane
utrudnienie dla producentów. Czynnikiem, który dodatkowo
moe w niedugiej przyszoci wpyn na ceny surowców

Rys. 8. Struktura zuycia materiaów ogniotrwaych produkowanych
w Czechach, Sowacji i Polsce w ujciu wartociowym w 2008
roku.
Fig. 8. Structure of consumption of the refractory materials in the
Czech Republic, Slovakia and Poland in 2008 (by value).

w Europie jest konieczno rejestracji szeregu z nich
w ramach systemu REACH (ang. Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals). Zrónicowana struktura
produkcji materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji
i Polsce znajduje odzwierciedlenie w strukturze gównych
uytkowników. W ujciu wartociowym obrazuje to rysunek
8. Gównym konsumentem wytwarzanych materiaów we
wszystkich tych pastwach jest hutnictwo elaza i stali,
jednak w przypadku Sowacji stanowi to a ponad 83%
wartociowo (82% ilociowo), z uwagi na dominujcy udzia
produkcji materiaów zasadowych, a tylko 52% wartociowo
(36% ilociowo) w przypadku Czech, wytwarzajcych wyroby
glinokrzemianowe, których zastosowanie w hutnictwie jest
zdecydowanie mniejsze ni zasadowych. Znaczna rónica
pomidzy udziaem wartociowym i ilociowym wynika
z faktu, e w Czechach wytwarzane s dla potrzeb przemysu stalowego korundowo–graﬁtowe ksztatki do ukadów
wylewowych o wysokiej cenie jednostkowej. W przypadku
Polski wytwarzane materiay ogniotrwae zuywane s
przez hutnictwo elaza i stali w ok. 66% wartociowo (56%
ilociowo).
Analiza eksportu i importu materiaów ogniotrwaych
przedstawiona w Tabeli 2 wskazuje, e warto eksportu
we wszystkich trzech pastwach w stosunku do wartoci
produkcji jest zbliona i wynosi 52 do 55%. W przypadku
Czech i Polski dominuje eksport do pastw Unii Europejskiej,
podczas gdy w przypadku Sowacji poza Uni, co wie si
gównie z eksportem tradycyjnych materiaów zasadowych
na Ukrain. Polska i Sowacja maj dodatni bilans w handlu
zagranicznym materiaami ogniotrwaymi. Wiksza warto
materiaów importowanych nad eksportowanymi w Czechach
wie si ze struktur produkowanych wyrobów i koniecz-

Tabela 2. Eksport i import materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji w Polsce w 2008 r. w ujciu wartociowym.
Table 2. Export and import of the refractory materials in the Czech Republic, Slovakia and Poland in 2008 (by value).
Czechy

Do pastw UE
Eksport

286

Sowacja

Polska

mln Euro

% sprzeday

mln Euro

% sprzeday

mln Euro

% sprzeday

51

43

15

15

75

40

Poza UE

14

12

36

37

27

14

Razem

65

55

51

52

102

54

Import

78

41

81

Bilans

-13

+10

+21
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noci importu drogich materiaów zasadowych dla potrzeb
przemysu stalowego.

Aktualne problemy
Gówne problemy, z którymi borykaj si producenci
materiaów ogniotrwaych w omawianych pastwach s
podobne. Nale do nich:
1. spadek zapotrzebowania na produkty w wyniku kryzysu gospodarczego sigajcy w niektórych zakadach
20–30%;
2. rosnce koszty energii;
3. wprowadzenie limitów emisji CO2 w szeregu przypadkach
ograniczajcych rozwój produkcji;
4. wzrost cen surowców i obawa przed dalszym wzrostem
w wyniku wprowadzenia zasad rejestracji substancji
chemicznych w UE w REACH;
5. import materiaów ogniotrwaych, gównie z Chin, po
zanionych cenach.
Europejska Federacja Producentów Materiaów Ogniotrwaych (PRE) wraz z Uni Ceramiczn podejmuj dziaania
zmierzajce do ograniczenia negatywnych skutków wprowadzania handlu emisjami w europejskim przemyle materiaów ogniotrwaych. Przedstawiono Komisji Europejskiej
propozycj wprowadzenia wska ników emisji uzalenionych
od rodzaju produktów i temperatury wypalania, a ostatnio
opracowano stanowisko w sprawie istotnego zagroenia
dla brany ceramicznej w Unii Europejskiej przeniesieniem
produkcji z Europy do pastw, w których nie obowizuj adne limity emisyjne. Dziaania te znajduj poparcie zarówno
w Polsce, jak i w Czechach i Sowacji.
Stanowisko Czech, Sowacji i Polski w sprawie importu
tanich wyrobów ogniotrwaych z Chin jest zrónicowane.
W 2004 roku w wyniku dziaa PRE Komisja Europejska
przeprowadzia postpowanie antydumpingowe w odniesieniu do wyrobów magnezytowo-wglowych importowanych
z Chin, w wyniku którego wprowadzono dodatkowe opaty
celne na te wyroby. Republika Czeska, w której nie ma producentów tego rodzaju materiaów, nie bya zainteresowana
wprowadzeniu ogranicze importowych.
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5. Procesy przeksztace wasnociowych, chocia miay
zrónicowany przebieg w porównywanych pastwach,
doprowadziy do sprywatyzowania zakadów.
6. Gównym uytkownikiem materiaów ogniotrwaych produkowanych w Sowacji, Polsce i Czechach jest przemys
stalowy, odpowiednio 84, 66 i 54% wartociowo.
7. Produkcja materiaów ogniotrwaych w Czechach, Sowacji i w Polsce cznie stanowi ok. 15% iloci materiaów
produkowanych przez czonków Europejskiej Federacji
Producentów Materiaów Ogniotrwaych (PRE).
8. Najkorzystniejszy bilans handlu zagranicznego ma Polska (+21 mln Euro), korzystny Sowacja (+10 mln Ero),
natomiast w Czechach bilans jest ujemny (-13 mln Euro),
co mona wiza z koniecznoci importu materiaów zasadowych o wysokiej wartoci jednostkowej dla potrzeb
hutnictwa.
9. Podstawowe problemy stojce przed producentami
w porównywanych pastwach wi si z recesj oraz
wprowadzaniem restrykcyjnych regulacji przez Komisj
Europejsk.
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Podsumowanie
1. W latach 90-tych nastpi spadek produkcji materiaów
ogniotrwaych w Czechach, Sowacji i w Polsce o ponad
60 % na co w gównej mierze wpyny spadek produkcji
stali (I okres) i restrukturyzacja hutnictwa oraz wzrost
jakoci produktów (II okres).
2. W latach 1999 – 2008 nastpi wzrost produkcji w Czechach (o 45%) i w Polsce (o 10%), natomiast w Sowacji
po wzrocie o 16%, w 2006 roku stwierdzono spadek
do poprzedniego poziomu.
3. Rónice w posiadanej bazie surowcowej Czech i Sowacji decyduj o zrónicowaniu struktury produkcji w tych
pastwach.
4. Wobec skromnej bazy surowcowej produkcja materiaów
ogniotrwaych w Polsce bazuje gównie na surowcach
importowanych, std struktura produkcji jest urozmaicona
i obejmuje wszystkie grupy wyrobów.
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