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INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Pawel Mazurkiewicz

Regulacje w sprawie materiałów 
ogniotrwałych z włókien ceramicznych 
i przyszłość wysokotemperaturowych 
włókien izolacyjnych

W KILKU SŁOWACH

Materiały ogniotrwałe z włókien cera-
micznych używane są w przemyśle już od 
50 lat. Zmieniły sposób projektowania pie-
ców dzięki możliwości stosowania izolacji 
o gęstości mniejszej niż tradycyjnych ma-
teriałów; cegieł i betonów, z jednocześnie 
większą energooszczędnością. W myśl nie-
dawnej propozycji, która padła w ramach 
unijnego rozporządzenia REACH, mate-
riały ogniotrwałe z włókien ceramicznych 
miałyby zostać objęte systemem zezwo-
leń. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta, 
użytkownicy tych materiałów w Europie 
musieliby rozważać alternatywne rozwią-
zania dla systemów okładzin ogniotrwa-
łych opartych na włóknach ceramicznych.

SUMMARY

Refractory ceramic fiber materials have 
been in use in the industry for 50 years. 
They changed the design concepts for 
furnaces, enabling the use of insulation 
materials with lower densities than co-
nventional materials, bricks and concre-
te, at the same time being comparatively 
more energy-efficient. A recent proposal, 
included in the REACH regulation of the 
European Union, recommends creation 
of a licensing scheme for refractory cera-
mic fiber materials. Should this proposal 
be approved, entities using such mate-
rials in Europe would have to search for 
alternatives to refractory facings made of 
ceramic fiber.

The regulation of RCF and future options for high temperature insulating 

fi bre

odnotowywały bardzo duży wzrost użycia aż do 
lat 90. XX wieku. 

Jednakże gdy odkryto, że pył azbestowy 
w  miejscu pracy może być niebezpieczny dla 
wdychających go osób, w latach 80. i 90. rozpo-
częto szeroko zakrojone badania nad tym za-
grożeniem na zwierzętach. W wyniku tych prac 
w 1988 r. Międzynarodowa Agencja Badań Raka 
(IARC) zakwalifi kowała ogniotrwałe włókna ce-
ramiczne jako substancję rakotwórczą klasy 2b, 
co potwierdzono po przeglądzie klasyfi kacyj-
nym w 2002 r. Unia Europejska zakwalifi kowała 
ogniotrwałe włókna ceramiczne jako substancję 
rakotwórczą klasy 2 w 1997 r.(3)

1. Wprowadzenie. Progresywna regulacja 

użytkowania materiałów ogniotrwałych 

z włókien ceramicznych

Wprowadzenie ogniotrwałych włókien ce-
ramicznych w  latach 50. ubiegłego stu-

lecia dało po raz pierwszy możliwość zastoso-
wania włókien izolacyjnych w  temperaturach 
przekraczających 700ºC, w których to przedtem 
używano twardych materiałów ogniotrwałych, 
np. cegieł lub mas lejnych. W  procesach wyso-
kotemperaturowych dość szybko i  bardzo po-
wszechnie uznano zalety nowych materiałów 
izolacyjnych. Ogniotrwałe włókna ceramiczne 
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Od 2007 r. w którym UE przyjęła rozporządze-
nie REACH, narastają coraz ostrzejsze regulacje 
i  ograniczenia w  zakresie użytkowania ognio-
trwałych włókien ceramicznych. W  2010 roku 
materiały te oznaczono jako substancję wzbu-
dzającą szczególnie duże obawy (SVHC) i doda-
no do Aneksu XV rozporządzenia REACH, zwa-
nego powszechnie "Kandydacką listą substancji 
docelowo wymagających zezwolenia". W czerw-
cu 2013 r. ECHA ujęła ogniotrwałe włókna cera-
miczne w  5. wydaniu rekomendacji w  sprawie 
substancji do ujęcia w Aneksie XIV REACH, tj. na 
"Wykazie substancji podlegających procedurze 
udzielania zezwoleń". W  poniższej tabeli zesta-
wiono kroki prawne podjęte przez władze UE 
w  sprawie regulowania ogniotrwałych włókien 
ceramicznych, ze streszczeniem obowiązków 
nakładanych na użytkowników tych substancji 
w postaci izolacji wysoko-ogniotrwałej.

Postępowanie w sprawie wprowadzenia sub-
stancji do wykazu w Aneksie XIV obejmuje sze-
reg etapów przedstawionych w poniższej tabeli. 
W  przypadku ogniotrwałych materiałów cera-
micznych pozostaje już tylko ostatni z nich. 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Krok prawny Wpływ na użytkowników ognio-
trwałych włókien ceramicznych

1997 Substancja rako-
twórcza kl. 2

Nanoszenie etykiet ostrzegawczych 
na opakowania, ograniczenia w 
handlu publicznym, ograniczenia w 
zakresie utylizacji, obowiązek poszu-
kiwania rozwiązań alternatywnych

2009 Rejestracja w
zakresie REACH 

Wprowadzenie oznakowania 
opakowań zgodnego z CLP (CLP 
klasa 1b)

2010 Aneks XV REACH
Obowiązek zamieszczania infor-
macji o zawartości ogniotrwałych 
włókien ceramicznych w wyrobach

2014? Aneks XIV REACH

Obowiązek wnoszenia o zezwole-
nie na użytkowanie ogniotrwałych 
włókien ceramicznych w razie 
niemożności ich zastąpienia innymi 
substancjami

2018? Termin ostateczny
Ogniotrwałe włókna ceramiczne 
można dostarczać tylko do zastoso-
wań, które uzyskały zezwolenia

Termin Etap postępowania

Czerwiec 2013

ECHA wydaje 5. rekomendację w sprawie 
substancji do włączenia pod Aneks 
XIV (uwzględnia ogniotrwałe włókna 
ceramiczne)

Lipiec - wrzesień 2013
Etap konsultacji społecznych, w ramach 
którego strony zainteresowane mogą 
wnosić własne uwagi do postępowania

Październik 2013 - 
Luty 2014

Komisja państw członkowskich dokonuje 
przeglądu uwag uzyskanych w trybie 
konsultacji społecznych

Termin Etap postępowania

Luty 2014 ECHA przekazuje 5. rekomendację do 
Komisji Europejskiej

? 2014

Komisja Europejska dokonuje przeglądu 
rekomendacji i podejmuje decyzję w 
sprawie włączenia substancji do Aneksu 
XIV

c.d.

Należy przy tym podkreślić, że KE nie potwier-
dziła jeszcze, czy ogniotrwałe włókna ceramicz-
ne trafi ą do Aneksu XIV. Niemniej w  niniejszej 
pracy porusza się alternatywy dla ogniotrwa-
łych włókien ceramicznych z  założeniem, że 
przyjęty zostanie wymóg uzyskiwania zezwoleń 
dla substancji. 

2. Zalety włókien izolacyjnych

Niska gęstość włókien izolacyjnych od same-
go początku była zrozumiałą zaletą dla konstruk-
cji pieców. Najlepiej to zilustrować porównując 
wykresy przewodnictwa cieplnego dla trzech 
standardowych wyrobów Thermal Ceramics®:  

Moduły włókniste Pyro-Bloc® mają jedną 
czwartą gęstości izolacyjnej cegły ogniotrwałej 
(IFB) o  tej samej temperaturze klasyfi kacyjnej. 
Skutkiem powyższego jest znacznie mniejsza 
ilość akumulowanej energii, co przekłada się 
na większą wydajność pieców o  pracy okreso-
wej. Niska gęstość i  włóknista struktura modu-
łu włóknistego eliminuje ryzyko powstawania 
udarów cieplnych, dzięki czemu można szybciej 
schładzać i rozgrzewać piec. Właśnie z powodu 
powyższych czynników włókna izolacyjne już 
od ponad 50 lat zastępują cegły ogniotrwałe 
w wielu branżach przemysłowych. 

Ponadto w  temperaturach poniżej 1000°C 
włókna izolacyjne odznaczają się niższą prze-
wodnością ciepła niż cegły ogniotrwałe. Z tego 
powodu okładziny z włókien ceramicznych czę-
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sto pełnią rolę izolacji pomocniczej, leżącej za 
warstwą roboczą z cegieł lub betonów.

Izolacyjne Cegły Ogniotrwałe odznaczają 
się pewnymi zaletami, których próżno szukać 
w  przypadku włókien ceramicznych, a  tym sa-
mym nadal są istotną częścią konstrukcji pieców. 
Piece do pracy ciągłej, w których ilość energii za-
kumulowana w okładzinie ogniotrwałej ma nie-
wielkie znaczenie, wykonywane są często z izo-
lacyjnych cegieł ogniotrwałych, które wydłużają 
do maksimum trwałość eksploatacyjną urządze-
nia. Cegły ogniotrwałe, dzięki małej porowatości 
struktury, nadają się do pracy w zanieczyszczo-
nej atmosferze komory spalania. Niemniej duża 
część przemysłu eksploatującego piece preferu-
je ogniotrwałe włókna ceramiczne.

Z  porównania ogniotrwałych włókien cera-
micznych i  cegieł ogniotrwałych jasno wynika, 
że w wielu przypadkach istniejące włókna cera-
miczne trzeba będzie zastąpić alternatywnymi 
surowcami włóknistymi, zachowującymi zalety 
ogniotrwałych włókien ceramicznych. Jest to 
kwestia kluczowa, którą należy uwzględnić oce-
niając alternatywy dla ogniotrwałych włókien 
ceramicznych w świetle nadchodzących wymo-
gów uzyskiwania zezwoleń REACH.

Podgrzewacz petrochemiczny : klasyczne zastosowanie cegieł ognio-
trwałych w ciągłym procesie technologicznym.

Piec do ceramiki sanitarnej: klasyczne zastosowanie ogniotrwałych 
włókien ceramicznych w cyklicznym procesie technologicznym.

3. Alternatywne technologie na bazie włókien

 
Istnieją dwie klasy technologii opartych na 

włóknach izolacyjnych, a mogących stanowić al-
ternatywę dla ogniotrwałych włókien ceramicz-
nych, tj. włókna o niskiej trwałości biologicznej 
oraz wełny polikrystaliczne.

 Pierwsza z  alternatyw jest nową rodziną 
włókien odznaczających się małą biotrwało-
ścią. Włókna tej klasy muszą odpowiadać jed-
noznacznym wymaganiom zawartym m.in. 
w  dyrektywie unijnej w  ramach której nadano 
bieżąca klasyfi kację ogniotrwałych włókien ce-
ramicznych.(3) 

Regulacja ta nakłada klasyfi kację substancji 
słabo rakotwórczej (typu 3) na sztuczne włókna 
szklane (krzemianowe) o przypadkowej orienta-
cji, zawierające tlenki alkaliczne oraz tlenki ziem 
alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
w ilości przekraczającej 18% udziału wagowego. 
Z kolei ogniotrwałe włókna ceramiczne, zakwa-
lifi kowane jako substancje rakotwórcze typu 2, 
zawierają 18% tych tlenków lub mniej. 

W  przypadku włókien zawierających ponad 
18% wymienionych tlenków przepisy regulacyj-
ne umożliwiają w trybie Noty Q wykazanie małej 
trwałości biologicznej poprzez badanie ich dzia-
łania na zwierzętach, a  tym samym zwolnienie 
z wszelkiej klasyfi kacji jako substancji rakotwór-
czej. Nota Q dopuszcza 4 metody badań służące 
zwolnieniu z  klasyfi kacji. Producent materiału 
określa sposób postępowania w  tej sprawie. 
Dopuszczalne badania zestawiono w  poniższej 
tabeli:

Metoda badania 
celem zwolnienia z 
klasyfi kacji w trybie 

Noty Q

Warunek zwolnienia

1
Badanie krótkiej 
biotrwałości metodą 
wziewną 

Czas półrozpadu < 10 dni

2

Badanie krótkiej 
biotrwałości metodą 
wkroplenia śródt-
chawicznego (IT)

Czas półrozpadu < 40 dni

3 Badanie drogą 
dootrzewnową

Brak nadmiernego działania 
rakotwórczego

4 Badanie przewlekło-
ści metodą wziewną

Brak istotnego działania pato-
genicznego i zmian nowotwo-
rowych
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Powyższymi metodami badawczymi włókna 
Superwool® Thermal Ceramics zostały wyłączo-
ne z klasyfi kacji rakotwórczej. W poniższej tabeli 
zilustrowano w jaki sposób przyjęto Notę Q dla 
każdej z odmian włókien Superwool: 

Włókna z  rodziny Superwool wykonywane są 
w  procesie zbliżonych do produkcji ogniotrwa-
łych włókien ceramicznych, a  tym samym oferta 
tych wyrobów jest również podobna. Dotychczas 
włókna te, odznaczające się małą biotrwałością, 
nie dorównywały w  pełni zakresowi zastosowań 
ogniotrwałych włókien ceramicznych. Nie można 
nimi zastąpić ogniotrwałych włókien ceramicznych 
w procesach o temperaturze powyżej 1150°C lub 
silnie zanieczyszczonych atmosferach gazowych. 

Niemniej trwają obiecujące prace rozwojo-
we. Superwool Plus i  Superwool HT to w  pełni 
komercyjne wyroby o  udowodnionej skutecz-
ności użytkowej. Dzięki udoskonaleniu techno-
logii wytwarzania włókna Superwool Plus mają 
o  20% niższą przewodność cieplną niż ognio-
trwałe włókna ceramiczne, a  zatem są lepszy-
mi izolatorami ciepła. Superwool klasy 1400 to 
wynik nowego procesu technologicznego pro-
dukcji włókien izolacyjnych. Nadal przechodzi 
próby eksploatacyjne, ale już udowodniono, że 
znosi temperatury do 1250°C.

Drugą alternatywą dla ogniotrwałych włó-
kien ceramicznych jest rodzina włókien polikry-
stalicznych. Włókna te, podobnie jak klasyczne 
włókna ceramiczne, zbudowane są na bazie 
tlenków glinu i krzemionki. Niemniej ich zawar-
tość tlenków glinu wynosi 72% lub więcej, co 
wymaga odmiennego procesu produkcji. Włók-
na te wytwarza się w  temperaturze otoczenia 
z  koloidu wodnego, następnie suszy i  wypieka 
do postaci włókna ceramicznego. W  efekcie 
procesu technologicznego otrzymuje się włók-
na bardzo odporne na działanie ciepła, nawet 
do 1600°C, posiadają one krystaliczną strukturę 
włókien – stąd nazwa "polikrystaliczne".

Typ włókna 
Superwool

Tlenki rozpuszczalne > 
18%

Badania przyjęte 
z Noty Q

Superwool Plus CaO, MgO 2 i 4

Superwool HT CaO 2

Superwool (klasa 
1400) K2O 2

Proces produkcji włókien polikrystalicznych 
umożliwia dokładniejszą kontrolę nad średnicą 
wytwarzanych włókien niż w przypadku produk-
cji ogniotrwałych włókien ceramicznych. W pro-
dukcji omawianych włókien polikrystalicznych 
dąży się do otrzymania struktury o niskim udziale 
włókien drobnych, dzięki czemu spada prawdo-
podobieństwo wydzielania się pyłów respirabil-
nych. Z powyższego względu włókna polikrysta-
liczne nie podlegają klasyfi kacji REACH.

Kontrola średnicy włókien przyjęta w produk-
cji włókien polikrystalicznych jest podejściem do 
redukcji ryzyka w miejscu pracy odmiennym niż 
w produkcji włókien o małej biotrwałości. O ile 
włókna polikrystaliczne mają zmniejszać ryzyko 
niebezpiecznego narażenia poprzez wzbijanie 
mniejszej ilości pyłu włóknistego, o tyle włókna 
o małej biotrwałości ograniczają ryzyko szkodli-
wego narażenia wydzielając pył kompatybilny 
z  naturalnymi mechanizmami oczyszczania, tj. 
klirensu płuc. Obie strategie ograniczenia ryzy-
ka dla zdrowia od wdychanego pyłu włókniste-
go pozwalają zastąpić omawianymi włóknami 
istniejące dziś klasyczne włókna ceramiczne. 

4. Zamiennik dla ogniotrwałych włókien ce-

ramicznych

Obie omówione rodziny włókien mogą w za-
dowalającym stopniu zastępować ogniotrwałe 
włókna ceramiczne we wszystkich dziedzinach 
zastosowania. O ile jednak koszt włókien o ma-
łej biotrwałości jest zbliżony do kosztu włókien 
ceramicznych i surowiec ten jest dostępny w ilo-
ściach pokrywających popyt, o tyle włókna po-
likrystaliczne są znacznie droższe i jest ich mało. 
Wynika to właśnie z dużych kosztów produkcji 
i  niskiej wydajności procesu koloidalnego ko-
niecznego do otrzymania wyrobu.

Możliwe zamienniki dla ogniotrwałych włó-
kien ceramicznych przedstawiono w  poniższej 
tabeli:

Włókna o małej 
biotrwałości

Ogniotrwałe włókna 
ceramiczne

Włókna polikry-
staliczne

Maks. 1150°C Maks. 1300°C Maks. 1600°C

Wrażliwe na zanie-
czyszczenia

Mniej wrażliwe na zanie-
czyszczenia

Mniej wrażliwe 
na zanieczysz-

czenia

Możliwości wzra-
stają z postępem 

badań i testów 
Gotowa technologia

Większe 
możliwości niż 
włókien cera-

micznych
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Włókna o małej 
biotrwałości

Ogniotrwałe włókna 
ceramiczne

Włókna polikry-
staliczne

Koszt zbliżony do 
włókien ceramicz-

nych
-

Koszt znacznie 
wyższy od 

kosztu włókien 
ceramicznych

Duża 
dostępność

Duża 
dostępność

Ograniczona 
dostępność, lecz 

rośnie

Podsumowując: wymóg uzyskiwania zezwo-
leń na ogniotrwałe włókna ceramiczne najpraw-
dopodobniej umożliwi ich stosowanie jeszcze 
przez jakiś czas w  warunkach, w  których będą 
bezwzględnie konieczne, zanim zapadnie osta-
teczna decyzja ECHA. Niemniej zezwolenia pod-
legają okresowym przeglądom; poza tym luka 

dzieląca rodzinę włókien o  małej biotrwałości 
i  włókien polikrystalicznych będzie wciąż ma-
lała. Potencjał techniczny włókien o  małej bio-
trwałości nadal rośnie dzięki trwającym pracom 
działów badań i  rozwoju; z  kolei dostępność 
włókien polikrystalicznych będzie coraz więk-
sza, ponieważ trwają kolejne inwestycje w moce 
produkcyjne.

Należy również podkreślić, że włókna o  ma-
łej biotrwałości i  polikrystaliczne można łączyć 
ze sobą, ponieważ materiały o  wysokim kosz-
cie konieczne są tylko w  obszarach o  najwyż-
szej temperaturze. Takie hybrydowe podejście 
do konstrukcji wykładzin izolacyjnych pieców 
może znacznie zmniejszyć całkowity koszt wy-
konania. Przewiduje się, że technologia zastoso-
wań w tym obszarze stanie się kwestią kluczową 
w nadchodzących latach.
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REACH: the regulation of RCF and future 
options for high temperature insulating 
fi bre

1. Introduction – The Progressive Regulation 

of RCF

The development of RCF (Refractory Ceramic 
Fibre) in the 1950’s introduced for the fi rst time 
the possibility to use fi bre insulation at tempera-
tures above 700ºC where previously hard insula-
ting refractories such as bricks or castables had 
been used. The advantages of fi bre insulation 
were recognised widely across the high tempe-
rature processing industry and RCF saw strong 
growth in its use through to the 1990’s. 

However, following the realisation that asbe-
stos dust in the workplace could be harmful to 
health if inhaled, the respirable dust generated 
by the new manmade fi bres was also investiga-
ted intensively by animal testing in the 1980’s 
and 1990’s. Based on this work, IARC classifi ed 
RCF as a carcinogen type 2b in 1988(1) and 

SUMMARY

Refractory ceramic fiber materials have 
been in use in the industry for 50 years. 
They changed the design concepts for 
furnaces, enabling the use of insulation 
materials with lower densities than co-
nventional materials, bricks and concre-
te, at the same time being comparatively 
more energy-efficient. A recent proposal, 
included in the REACH regulation of the 
European Union, recommends creation 
of a licensing scheme for refractory cera-
mic fiber materials. Should this proposal 
be approved, entities using such mate-
rials in Europe would have to search for 
alternatives to refractory facings made of 
ceramic fiber.
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