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1.1. Produkcja wyrobów ogniotrwałych w Polsce  
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 W Polsce wyprodukowano w 2015 roku 313,9 tys. ton materiałów ogniotrwałych 

– ich produkcja wzrosła o 2,9 proc r/r - wynika z danych Hutniczej Izby 

Przemysłowo– Handlowej. 
 

 Wśród wyrobów ogniotrwałych segment produktów formowanych stanowi  

70 proc. całej produkcji a nieformowanych - 30 proc. W grupie materiałów 

formowanych dominują wyroby zasadowe, których wytworzono 108 tys. ton  

(49,2 proc.). 
 

  Największym odbiorcą materiałów ogniotrwałych jest branża hutnictwa żelaza  

i stali. Sprzedaż do tego sektora stanowiła 62 proc.  zużycia ogółem.  
 

 Cały przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce tworzą cztery zakłady: 

Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe, Arcelor Mittal Refractories oraz krajowe 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce i Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów.  
 

 Eksport towarów ogniotrwałych w 2015 roku był na poziomie 190 tys. ton. Do 

kraju przywieziono natomiast 108 tys. ton.  



 

  

 

 

 

1.2. W Polsce produkuje się głównie materiały formowane  
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 Produkcja materiałów ogniotrwałych była wyższa o 2,9 proc. w porównaniu do  

2014 roku i wyniosła 313,9 tys. ton. Wzrost odnotowano zarówno w segmencie 

wyrobów formowanych (o 1,6 proc.) jak i nieformowanych (o 2,6 proc.). 

 W grupie materiałów formowanych dominują wyroby zasadowe, których 

wyprodukowano 108 tys. ton (49,2 proc.). Produkty wysokoglinowe odpowiadały za  

23,7 proc. udział wśród wszystkich wyrobów formowanych. Niewiele mniej, bo  

22,3 proc. stanowiły ogniotrwałe materiały szamotowe. Pod względem tonażowym ich 

produkcja była na poziomie 49 tys. ton.  

Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2015 roku  
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 Przemysł stalowy, odlewnie stopów żelaza oraz przedsiębiorstwa należące do 

sektora metali nieżelaznych oraz cementu i wapnia odpowiadają łącznie za 80 proc. 

zużycia wszystkich materiałów ogniotrwałych.  

 Krajowy i zagraniczny przemysł stalowy wykorzystał w 2015 roku o 6,5 proc. mniej 

wyrobów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce (w 2014 roku zużycie było na 

poziomie 68,5 proc.). Podobnie jeśli chodzi o odlewnie stopów żelaza  (rok temu zużyły 

one łącznie 6,7 proc. wyrobów - spadek o 0,7 proc. r/r). 

 

  

 

1.3. Najwięcej materiałów ogniotrwałych zużywa przemysł stalowy  
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Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce  
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 Jak wynika z raportu HIPH, bilans handlu zagranicznego w ubiegłym roku był dodatni 

zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. 

 Od 2013 roku rośnie eksport materiałów ogniotrwałych. W 2015 roku za granicę 

wysłano 190 tys. ton polskich wyrobów, co stanowiło 60,5 proc. całkowitej produkcji. 

 Do kraju przywieziono 108 tys. ton produktów ognioodpornych, czyli dokładnie tyle 

samo, ile w 2014 roku. 

 Zużycie materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2015 roku było wyższe  

o 4,6 proc. r/r.  

 

 

1.4. Eksport materiałów ogniotrwałych stanowi ponad 60 proc. produkcji  
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Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2011 – 2015 [tys. t] 

Źródło: HIPH  



 

  

 

 

 

1.5. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

raporty@keralla.pl 
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