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Streszczenie
Scharakteryzowano sytuacjĊ przemysáu materiaáów ogniotrwaáych w Europie i Polsce. PodkreĞlono utrzymanie przez europejskich
producentów wiodącej w Ğwiecie roli w zakresie innowacyjnoĞci produktów. Przedstawiono analizĊ podstawowych wyzwaĔ stojących przed
przemysáem a wynikających z polityki Unii Europejskiej i ograniczeĔ w dostĊpie do surowców. Scharakteryzowano zamierzenia Komisji
Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i na tym tle wyniki analizy moĪliwych do osiągniĊcia celów przemysáu
ceramicznego w perspektywie 2050 r. Przedstawiono aktualną sytuacjĊ surowcową i podejmowane dziaáania zmierzające do rozwiązania
problemów z ograniczeniami dostĊpu do surowców. PodkreĞlono potrzebĊ zmniejszenia zaleĪnoĞci od importu, zwiĊkszenia efektywnoĞci
wykorzystania surowców i rozwój recyklingu. Omówiono skutki niektórych regulacji unijnych, w tym REACH, na dziaáalnoĞü przemysáu
materiaáów ogniotrwaáych. Na podstawie dokonanej analizy sytuacji podjĊto próbĊ sprecyzowania gáównych kierunków badaĔ i rozwoju
w obszarze materiaáów ogniotrwaáych.
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DIRECTIONS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE REFRACTORY INDUSTRY IN VIEW OF CURRENT
CHALLENGES AND STRATEGIES UNTIL THE YEAR 2050
The situation of the refractory industry in Europe and Poland is characterised. The leadership of European producers in the ¿eld of
innovative products is emphasised. An analysis of basic challenges facing the industry, which results from the European Union policy and
limited access to raw materials is presented. The European Committee’s plans regarding a reduction of greenhouse gases emissions and
the results of analysis of potential goals to be achieved by the ceramic industry until 2050 are characterised The current situation of raw
materials as well as steps taken in order to solve the problems related to a limited access to raw materials are presented. The necessity is
highlighted to reduce import dependence, to increase the effectiveness of the raw materials use, and to develop the recycling technology.
The effects of some EU regulations, including REACH, on the activity of the refractory industry are discussed. On the basis of the conducted analysis, an attempt to de¿ne major directions of research and development in the ¿eld of refractory materials has been undertaken.
Keywords: Direction of research, Refractory materials

1. WstĊp
O ksztaátowaniu siĊ rynku materiaáów ogniotrwaáych
decyduje w gáównej mierze wielkoĞü zbytu produktów wytwarzanych przez przemysáy uĪytkujące je. ToteĪ sytuacja
producentów materiaáów ogniotrwaáych bardzo silnie zaleĪy
od sytuacji gospodarczej w poszczególnych paĔstwach i regionach Ğwiata. Kryzys gospodarczy w sposób szczególny
odbiá siĊ na zapotrzebowaniu na te materiaáy w Europie
i Ameryce Póánocnej (Tabela 1). Znaczący wzrost, siĊgający
26% tonaĪowo w latach 2006–2011, nastąpiá jedynie w Azji,
gáównie dziĊki dynamice charakteryzującej gospodarkĊ
chiĔską.

ĝwiatowe zapotrzebowanie na materiaáy ogniotrwaáe
wyniosáo w 2011 r. 39,15 mln ton, a ich wartoĞü osiągnĊáa
blisko 35,9 mld USD. Zdaniem analityków [1] do roku 2016
wzroĞnie ono do 46,3 mln ton, a wartoĞciowo do 46,5 mld
USD, przy czym bĊdzie siĊ wiązaáo przede wszystkim
z szybko rozwijającymi siĊ regionami Ğwiata: Azją, ĝrodkowym Wschodem, Centralną i Poáudniową Ameryką i Europą
Wschodnią. W Europie Zachodniej wystĊpuje tendencja
wzrostowa, ale roczny wzrost zapotrzebowania wyniesie
tylko ok. 0,5%.
Produkcja materiaáów ogniotrwaáych w Unii Europejskiej znacząco przekracza zapotrzebowanie wewnĊtrzne.
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Tabela 1. Zapotrzebowanie na materiaáy ogniotrwaáe.
Table 1. Demand for refractory materials.
Zapotrzebowanie w tysiącach ton
2011

2016

ĝwiat

35 250

39 150

Ameryka Pn.

3 465

2 695

2006–2011

2011–2016

46 300

2,1

3,4

2 855

-4,9

1,2

Europa Zach.

3 785

2 960

3 035

-4,8

0,5

Azja i Oceania

21 470

27 150

32 900

4,8

3,9

Ameryka Pád. i Centr.

1 650

1 675

2 070

0,3

4,3

Europa Wsch.

3 090

2 660

3 015

-3,0

2,5

Afryka/ĝrodk. Wschód

1 790

2 010

2 425

2,3

3,8

Rys. 1. Bilans handlu zagranicznego materiaáów ogniotrwaáych
w Unii Europejskiej.
Fig. 1. Trade balance of refractories in EU.

W latach 2006–2011 rósá udziaá eksportu wynoszący ok.
44% w 2005 r. i siĊgający blisko 62% caákowitej sprzedaĪy
w okresie najgáĊbszego zaáamania gospodarczego w 2009 r.
Bardzo korzystny bilans handlu zagranicznego pomimo
naporu wyrobów importowanych z Chin, po okresie nieznacznego spadku w latach 2009 i 2010 wykazuje tendencje
wzrostową. W 2011 r. jego wartoĞü osiągnĊáa blisko 1,8 mld
euro powracając do poziomu maksymalnego, osiągniĊtego
w 2008 r. (Rys. 1).
Europejscy producenci materiaáów ogniotrwaáych zawdziĊczają mocną pozycjĊ na rynkach Ğwiatowych jakoĞci
i innowacyjnoĞci swoich produktów. NaleĪy podkreĞliü, Īe
producenci materiaáów ogniotrwaáych w Polsce osiągają
równieĪ powaĪne sukcesy w walce o rynki zagraniczne.
WartoĞü eksportu, uwzglĊdniając w tym równieĪ rynki innych krajów unijnych, wzrosáa w latach 2006–2011 blisko
trzykrotnie, a wartoĞü bilansu handlu zagranicznego aĪ
oĞmiokrotnie (Rys. 2).
Charakterystyczny jest wzrost udziaáu eksportu do paĔstw
poza Unią Europejską, który w 2011 r. osiągnąá 28% wartoĞci
caáej produkcji (Rys. 3). To efekt dziaáaĔ marketingowych,
ale przede wszystkim dziaáalnoĞci badawczo-rozwojowej.
Pomijając charakterystyczną dla ludzkiej natury ciekawoĞü, która niejednokrotnie decyduje o nowych odkryciach
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Rys. 2. Bilans handlu zagranicznego p.m.o. w Polsce w latach
2006–2011.
Fig. 2. Trade balance of refractories in Poland in 2006–2011.

Rys. 3. Udziaá eksportu w stosunku do wartoĞci sprzedaĪy ogóáem.
Fig. 3. Quota of export relatively to total sale value.

znajdujących póĨniej praktyczne zastosowanie, podstawowym czynnikiem determinującym badania i rozwój jest
konkurencja.
Spodziewane efekty konkurencji na rynku materiaáów
ogniotrwaáych to:
1. doskonalenie istniejących i opracowanie nowych materiaáów zapewniających dáuĪszą trwaáoĞü w warunkach
eksploatacji w stosunku do obecnie stosowanych;
2. coraz wiĊksze dostosowywanie materiaáów do indywidualnych warunków stosowania;
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3. wzrost stosowania lepszych
gatunków produktów;
4. wzrost zapotrzebowania na
materiaáy monolityczne.
Wyzwania stojące przed producentami materiaáów ogniotrwaáych
w Europie, które obecnie silnie
wpáywają na ukierunkowanie badaĔ
wiąĪą siĊ z:
1. regulacjami prawnymi dotyczącymi redukcji gazów cieplarnianych i koniecznoĞci poszukiwania substytutów dla niektórych
substancji chemicznych uznanych za szkodliwe w wyniku
wprowadzenia REACH,
2. rosnącymi cenami surowców
i ograniczonym dostĊpem do
bazy surowcowej w wyniku
wprowadzenia przez Chiny
limitów i ceá eksportowych.
Komisja Europejska poĞwiĊca
wiele uwagi dąĪeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
czego efektem byáo opracowanie
aktów prawnych takich jak Dyrektywa o emisjach przemysáowych
(IED) czy Dyrektywa o handlu
emisjami (ETS) oraz program
strategiczny do 2050 r. dotyczący
konkurencyjnej niskoemisyjnej
gospodarki [2]. Zgodnie z tym
ostatnim ustalono, Īe w 2050
roku emisja CO2 w UE winna ulec
obniĪeniu o co najmniej 80% w stosunku do 1990 r. (Rys. 4). BĊdzie
to wymagaáo podjĊcia szeregu
dziaáaĔ innowacyjnych w wielu
dziedzinach gospodarki, bowiem
przy aktualnych rozwiązaniach
moĪliwe byáoby osiągniĊcie spadku
emisji jedynie o 40%.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji, Unia Ceramiczna
opracowaáa MapĊ Drogową Przemysáu Ceramicznego do 2050 r.
[3], poĞwiĊcając w tym dokumencie
szczególnie wiele miejsca analizie
moĪliwoĞci ograniczenia emisji
CO2.
W 2010 r. sektory materiaáów
budowlanych, materiaáów ogniotrwaáych i páytek ceramicznych
wyemitowaáy 19 mln ton CO2, co
stanowiáo 90% caákowitej emisji
przemysáu ceramicznego. 66%
emisji pochodzi ze spalania paliw,
18% wiąĪe siĊ ze zuĪywaną energią elektryczną, a 16% stanowi
energia procesowa. Istotnym jest
równieĪ fakt, Īe ok. 30% kosztów

Rys. 4. WielkoĞü emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. zgodnie z planami Komisji Europejskiej.
Fig. 4. Emission of greenhouse gases to 2050 according to EC strategy.

Rys. 5. Modele redukcji emisji przez przemysá ceramiczny UE.
Fig. 5. Models for CO2 emission reduction by ceramic industry in EU.
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Rys. 6. Wzrost cen surowców ogniotrwaáych w stosunku do 2005 r.
w latach 2005–2012.
Fig. 6. Increase of refractory raw materials prices in 2005–2012
compared to 2005.

produkcji ceramiki stanowią koszty energii, przy czym
w miksie energetycznym 85% stanowi gaz, a 15% energia
elektryczna. Przeprowadzona analiza moĪliwoĞci redukcji
emisji CO2 przez przemysá ceramiczny w Unii Europejskiej
wykazaáa, Īe podejmując szereg dziaáaĔ innowacyjnych
docelowo moĪliwe byáoby obniĪenie emisji o 65% (Rys. 5).
OsiągniĊcie spadku na poziomie 78% staáoby siĊ moĪliwe w przypadku dodatkowego zastąpienia czĊĞci pieców
opalanych gazem piecami elektrycznymi, ale takie dziaáanie
jest ekonomicznie nieopáacalne. NiezaleĪnie od tego, przed
sektorem materiaáów ogniotrwaáych naleĪącym, jak wyĪej
wspomniano, do gáównych emitentów w europejskim przemyĞle ceramicznym, stoją powaĪne wyzwania w zakresie
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Istotnym problemem dla producentów materiaáów ogniotrwaáych są równieĪ regulacje związane z wprowadzeniem
REACH. Znalezienie siĊ na liĞcie substancji szczególnie
szkodliwych ceramicznych wáókien ogniotrwaáych oraz smóá
i paków wĊglowych stwarza koniecznoĞü podejmowania prac
nad substytutami.
Sektor materiaáów ogniotrwaáych w Europie, a w szczególnoĞci w Polsce bazuje w duĪej mierze na surowcach importowanych. Restrykcyjna polityka Chin, gáównego dostawcy takich surowców jak gra¿t, boksyt, klinkier magnezjowy,
i wprowadzenie limitów i ceá eksportowych wpáynĊáy w ostatnich latach na ograniczenie podaĪy i gwaátowny wzrost cen
surowców. W latach 2005 latach na ograniczenie podaĪy
i gwaátowny wzrost cen surowców. W latach 2005–2012 cena
surowców ogniotrwaáych wzrosáa Ğrednio o 75%, a gra¿tu
ponad trzykrotnie (Rys. 6).
Podejmowane przez KomisjĊ Europejską dziaáania na
szczeblu ĝwiatowej Organizacji Handlu (WTO) mają na celu
eliminowanie ograniczeĔ dostĊpu do surowców importowanych. Na efekty tych dziaáaĔ, chociaĪ juĪ dzisiaj jest dostrzegalny skutek odnoszący siĊ do boksytów, trzeba jednak dáugo
czekaü. Zgodnie ze skomplikowanymi procedurami proces
taki moĪe trwaü do 30 miesiĊcy i niekoniecznie skoĔczyü siĊ
sukcesem dla strony zainteresowanej zdjĊciem ograniczeĔ
eksportowych.
Równolegle KE wprowadza regulacje uáatwiające eksploatacjĊ surowców w krajach Unii Europejskiej [4-5]. Ze
wzglĊdu na to, Īe baza surowcowa przemysáu materiaáów
ogniotrwaáych w Europie jest bardzo ograniczona trudno
oczekiwaü istotnej poprawy sytuacji tego przemysáu w efekcie
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tych dziaáaĔ. Analizując dáugofalową politykĊ trzeba mieü
równieĪ ĞwiadomoĞü faktu, Īe baza surowcowa w sposób
nieodwracalny bĊdzie siĊ wyczerpywaü. Pozostaje zatem
skoncentrowaü siĊ przede wszystkim na efektywnoĞci wykorzystania surowców.
W przypadku materiaáów ogniotrwaáych to przede
wszystkim wydáuĪanie trwaáoĞci produktów w warunkach
stosowania oraz recykling, którego skala systematycznie
wzrasta. Wedáug aktualnych analiz [2] 35% materiaáów
ogniotrwaáych ulega destrukcji w czasie eksploatacji, 20%
zuĪytych wyrobów jest wtórnie wykorzystanych przez ten
przemysá, 27% poza tym przemysáem, a tylko 18% stanowią
nieuĪyteczne odpady.
Dalszy rozwój przemysáu materiaáów ogniotrwaáych
w Europie, zachowanie konkurencyjnoĞci i utrzymanie jego
wiodącej roli, tak w odniesieniu do jakoĞci jak i innowacyjnoĞci w skali globalnej, bĊdzie wymagaáo skoncentrowania
siĊ na nastĊpujących gáównych kierunkach badaĔ:
A. W zakresie ograniczenia szkodliwego oddziaáywania na
otoczenie, w tym w szczególnoĞci zmniejszenia emisji
CO2:
1. na etapie produkcji:
– opracowanie urządzeĔ oraz metod przetwórstwa
i wypalania ograniczających szkodliwe emisje,
– opracowanie nowych spoiw i niewypalanych materiaáów ogniotrwaáych do zastosowaĔ, w których
dotychczas niezastąpione byáy materiaáy wypalane oraz do regeneracji urządzeĔ cieplnych,
– dalsze doskonalenie betonów ogniotrwaáych,
w tym rozwój ukáadów wiąĪących,
– opracowanie metod przetwórstwa umoĪliwiających obniĪenie temperatur syntezy póáproduktów
ogniotrwaáych,
– zastosowanie alternatywnych technologii wytwarzania wyrobów ogniotrwaáych, np. wykorzystanie
spiekania mikrofalowego,
– opracowanie alternatywnych materiaáów izolacyjnych w miejsce materiaáów na bazie ogniotrwaáych wáókien ceramicznych.
2. u uĪytkowników:
– opracowanie materiaáów o wiĊkszej trwaáoĞci
w stosunku do dotychczas osiąganej,
– opracowanie nowych i doskonalenie istniejących
materiaáów do zastosowaĔ w niskoemisyjnych
procesach otrzymywania energii,
– doskonalenie materiaáów izolacyjnych, opracowanie materiaáów gradientowych.
B. W zakresie surowców i zwiĊkszenia efektywnoĞci ich
wykorzystania:
– przetwórstwo surowców uznawanych dotychczas
za niepeánowartoĞciowe lub pozabilansowe w celu
poprawy ich jakoĞci,
– przetwórstwo záomów ogniotrwaáych w celu
unieszkodliwienia skáadników niebezpiecznych
dla otoczenia i zwiĊkszenie wykorzystania
záomów zarówno w procesach otrzymywania
materiaáów ogniotrwaáych jak i w innych zastosowaniach,
– wykorzystanie odpadów przemysáowych do
wytwarzania syntetycznych póáproduktów dla
potrzeb materiaáów ogniotrwaáych.
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Przedstawione kierunki badaĔ bĊdą wymagaáy równolegáego rozwoju coraz bardziej wyra¿nowanych metod i technik
w celu modelowania produktów i procesów oraz lepszego
charakteryzowania wáaĞciwoĞci materiaáów.
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