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W dniach 18–19 stycznia 2017 r. w Hotelu 
Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym 
odbyła się Konferencja Naukowa z okazji 
100-lecia istnienia miesięcznika Przemysł 
Chemiczny. Organizatorami Konferencji 
były redakcja Miesięcznika i Wydawnictwo 
Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-
NOT, wydawca czasopisma, a Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem objęły Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
dr Andrzej J. Szyprowski, redaktor naczelny 
Miesięcznika, który powitał wszystkich zgroma-
dzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. 
mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny (prezes FSNT 
NOT), prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (prezes 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego, a także przewodniczący Rady 
Programowej Miesięcznika), dr Andrzej Kusyk 
(prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT), mgr Anna 
Rybacka-Dybcio (członek zarządu Wydawnictwa 
SIGMA-NOT), dr inż. Tomasz Zieliński (prezes 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego), Pan Piotr 
Chełmiński (członek zarządu ds. rozwoju i ener-
getyki PKN Orlen SA), Pan Adam Gąsiorowski 
(wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA), 
Pan Zbigniew Warmuz (prezes zarządu Synthos 
SA) oraz władze największych uczelni i insty-
tutów naukowych. Pan redaktor A. Szyprowski 
podziękował wszystkim autorom publikującym 
na łamach Miesięcznika i gorąco zachęcał do 
prenumerowania czasopisma. Wspominał czasy, 
kiedy w zakładach przemysłowych na każdej 
sterowni leżał egzemplarz miesięcznika i wszyscy 
inżynierowie mogli go przeczytać.

Konferencja obejmowała dwie sesje meryto-
ryczne, podczas których zaproszeni prelegenci 
wygłosili referaty przygotowane specjalnie na 
tę okazję. Konferencję prowadziła mgr Ewa 
Skupińska, redaktor naczelna Miesięcznika 
Gospodarka Wodna, która na początku przywo-
łała kilka kluczowych faktów z 1917 r., w któ-
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jubileusz 100-lecia 
Miesięcznika „przemysł chemiczny”

Fot. 1. Widok hotelu „Król Kazimierz” z reklamowym balonem PKN Orlen SA przy wejściu (Foto: HS)

Fot. 2. Dr Andrzej Szyprowski wita uczestników konferencji (Foto: HS)



254 96/2(2017)

rym to roku oprócz założenia pisma Metan, 
prekursora miesięcznika Przemysł Chemiczny, 
nie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii, nastąpił wybuch Rewolucji Lutowej 
i Rewolucji Październikowej, miało miejsce 
ostatnie zwiastowanie w Fatimie i pierwsze 
przyznanie Nagrody Pulitzera, a także urodziły 
się Ella Fitzgerald i Hanna Skarżanka. Jako 
pierwszy wystąpił prof. J. Kijeński z prezen-
tacją „Trwały jak metan. Przemysł Chemiczny 
– narodowa kronika chemików i przemysłu 
chemicznego”. Porównał pismo do kroniki, 
która jest zapisem dziejów historycznych z cza-
sów przednaukowych. Przemysł Chemiczny 
zawsze pisał o tym, co działo się w przemyśle 
chemicznym. Zarówno przed wojną, jak i po 
jej zakończeniu wszystkie nowe strategie były 
opisywane na jego łamach. Prof. J. Kijeński 
zaprezentował najważniejsze artykuły, które 
pojawiły się w miesięczniku na przestrzeni lat. 
Pełny tekst referatu drukujemy w bieżącym 
numerze na str. 259–265.

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec wygło-
sił referat „Poznańska Dolina Krzemowa – 
współczesny model synergii nauki i gospo-
darki”, w którym przedstawił Wielkopolskie 
Centrum Zaawansowanych Technologii, 
integrujące poznańskie środowisko nauko-
we w obszarze zaawansowanych techno-
logii, głównie materiałów i biomateriałów. 
Podstawą WCZT jest multidyscyplinarny 
charakter odkryć naukowych w obszarze nauk 
ścisłych, przyrodniczych i technicznych pro-
wadzących do opracowania nowoczesnych 
technologii. Specyfiką programu badawczego 
Centrum jest wykorzystywanie do opraco-
wania technologii odkryć naukowych doko-
nanych w zespołach konsorcjantów i współ-
pracujących z nimi polskich i zagranicznych 
naukowców. Taki model zapewnia właściwą 
relację

nauka – badania podstawowe 
– badania stosowane i rozwojowe 

– innowacje

kluczowych dla wspierania zrównoważonego 
rozwoju regionu i kraju. Ważnym elementem 
w kreowaniu poznańskiego modelu transferu 
i komercjalizacji wiedzy są także wielowie-
kowe tradycje prywatnej przedsiębiorczości 
i rzemiosła, jak również 90-letnia działalność 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
które w różnych politycznie okresach stanowiły 
autentyczne światowe forum międzynarodowej 
wymiany handlowej. W przyszłości planowa-
ne jest przekształcenie WCZT w Europejskie 
Centrum Badawcze.

Trzeci referat wygłosiła dr hab. inż. Wioletta 
Raróg-Pilecka, a dotyczył on procesu Habera 
i Boscha, który również obchodzi swoje 
100-lecie Powietrze jest niewyczerpanym źró-
dłem azotu. Istnieją trzy sposoby wiązania 
azotu (i) wiązanie azotu z tlenem z powietrza 
w wysokiej temperaturze łuku elektrycznego, 
autorstwa prof. Ignacego Mościckiego, (ii) 
wiązanie azotu przez węglik wapnia (karbid), 
oraz (iii) wiązanie azotu z wodorem czyli 
synteza amoniaku. Na przełomie XIX i XX w. 
wielu ludzi bezpośrednio lub pośrednio praco-
wało nad tym problemem. Ich wiedza i deter-
minacja doprowadziły do rozwinięcia tego 
procesu. Zgodnie z powiedzeniem, że wszyscy 
grają w piłkę, ale wygrywają zawsze Niemcy, 
aż trzech obywateli niemieckich otrzymało 
Nagrody Nobla za zasługi w tej dziedzinie, 
a byli to Fritz Haber (1918 r.), Carl Bosch 
(1931 r.) i Gerhard Ertl (2007 r.). Amoniak 
tworzy się i zanika, do jego powstania niezbęd-
ne są określone warunki ciśnienia i temperatu-
ry. F. Haber wymyślił, że aby amoniak się nie 
rozpadał, należy go wydzielić z procesu (pętla 
syntezy amoniaku). Opracował więc metodę 
bezpośredniej syntezy amoniaku z wodoru 
i azotu, co umożliwiło produkcję amoniaku na 
skalę przemysłową przy użyciu katalizatorów 
i wysokiego ciśnienia metodą ekonomicznie 
opłacalną. Dnia 2 lipca 1909 r. zaprezentował 
on pierwszą instalację laboratoryjną do syntezy 
amoniaku, która wytwarzała amoniak w ilości 
80 g/h. Reaktor zawierał 98 g osmu i pracował 
pod ciśnieniem 175 barów (17,5 MPa). C. 
Bosch wraz z F. Haberem rozpoczął prace nad 
wdrażaniem technologii. Prowadzone bada-
nia miały na celu otrzymanie czystego gazu 
syntezowego, skonstruowanie wysokociśnie-
niowego reaktora przemysłowego oraz opra-

Fot. 3. Widok ogólny Sali konferencji podczas I dnia obrad (Foto: HS)

Fot. 4. Pani mgr Ewa Skupińska prowadząca 
obrady konferencji (Foto: HS)

poprzez wytworzenie wszystkich elementów 
niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy 
do praktyki gospodarczej. Modelowe rozwiąza-
nie relacji

nauka – innowacje – biznes
stanowi olbrzymią szansę na zatrzymanie 
w kraju (i w Poznaniu) najwybitniejszych przed-
stawicieli młodej generacji, realizujących swoje 
ambicje zarówno w nauce, jak i w biznesie high 
tech. Tak zaprojektowana „nauka przyszłości” 
ma ogromne szanse realizować swoją misję na 
światowym poziomie wykorzystując o najnow-
sze osiągnięcia nauki i technologii z dziedzin 

Fot. 5. Profesor Jacek Kijeński podczas swo-
jego referatu o historii mieisęcznika Przemysł 
Chemiczny (Foto: HS)

Fot. 6. Profesor Bogdan Marciniec mówi o „Po-
znańskiej Dolinie Krzemowej” (Foto: HS)



25596/2(2017)

cowanie efektywnego katalizatora. W 1908 r. 
uruchomiono w Niemczech pierwszą instalację 
półtechniczną, w 1910 r. odbyły się pierwsze 
próby reaktora, który niestety uległ zniszczeniu 
na skutek odwęglania stali i korozji wodorowej. 
W 1911 r. rozwiązano problem poprzez zasto-
sowanie podwójnego płaszcza reaktora pomy-
słu C. Boscha, a w 1913 r. w Oppau (Niemcy) 
uruchomiono pierwszą wytwórnię, która skła-
dała się z 10 reaktorów, z których każdy produ-
kował 3–5 t/dobę. Wykorzystano w niej reaktor 
o średnicy 0,3 m oraz katalizator żelazowy 
(300 kg). Alwin Mittasch kontynuował badania 
nad katalizatorami. W ciągu 11 miesięcy prze-
prowadził 6,5 tys. eksperymentów na 2,5 tys. 
katalizatorach i stwierdził, że istnieją dodat-
ki do katalizatorów, które mogą usprawniać 
proces katalizy. W ten sposób opracowano 
pierwszy w historii katalizator do syntezy 
amoniaku, w którym fazą aktywną było żela-
zo, a promotorami najczęściej tlenek glinu, 
tlenek potasu lub tlenek wapnia, a rzadziej 
tlenek magnezu, tlenek krzemu oraz tlenek 
tytanu. Katalizator ten był aktywny w zakre-
sie temp. 400–500°C. Na świecie w 2014 r. 
wyprodukowano 140 mln t amoniaku (53% 
w Chinach i Indiach, 11% w Europie), a jego 
produkcja wciąż rośnie. W Polsce produkuje 
się ponad 2 mln t amoniaku rocznie w 5 
zakładach przemysłowych. Amoniak stoso-
wany jest głównie do produkcji nawozów 
mineralnych, kwasu azotowego i tworzyw 
sztucznych. Pani dr W. Raróg-Pilecka wspo-
mniała w swojej prezentacji także o Wacławie 
Hennelu z Instytutu Nawozów Sztucznych 
w Puławach (obecnie Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych), który opracował najwięk-

szy w Polsce reaktor do syntezy amoniaku, 
zainstalowany w ZA Kędzierzyn (1,5 tys. 
t/dobę). Zastosowano w nim katalizator żelazo-
wy PS-3INS oraz PS-3-INS-R.

Jako czwarty wystąpił prof. dr hab. inż. 
Janusz Igras z prezentacją pt. „Źródła sukcesu 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – efek-
tywny model współpracy nauki z przemysłem”. 
Dotyczyła ona niezwykłej innowacyjności 
Instytutu, a pełny tekst referatu został wydruko-
wany w jubileuszowym numerze Miesięcznika 
(Przem. Chem. 2017, 96, nr 1, 110).

Ostatni referat w tej sesji wygłosił prof. dr 
hab. inż. Stanisław Ostrowski z Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Była to prezentacja pt. „Historia pewnej tech-
nologii czyli jak odnieść sukces w biznesie che-
micznym”. Jej pełny tekst został również opubli-
kowany (Przem. Chem. 2017, 96, nr 1, 140).

Po wystąpieniach prelegentów Pani E. 
Mańkiewicz-Cudny wręczyła odznaczenia 
najbardziej zasłużonym pracownikom redakcji 
Przemysłu Chemicznego. Dr inż. Jerzy Polaczek 
otrzymał Diamentową Odznakę Honorową 
NOT, dr A. Szyprowski, prof. dr hab. inż. A. 
Świątkowski, redaktor działowy miesięcznika, 
oraz mgr inż. Marian Paszkowski, który przez 
43 lat prowadził dział „Z prasy zagranicznej”, 

otrzymali Złotą Odznakę Honorową NOT, 
a mgr inż. Zofia Machowska została odznaczo-
na Medalem im. Feliksa Kucharzewskiego za 
zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopi-
śmiennictwa technicznego. Po części oficjalnej 
uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu 
tercetu akordeonistów „Pomarszczeni”, któ-
rzy swoją muzyką umilali czas także podczas 
uroczystej kolacji. W czasie kolacji na ręce 
redaktora naczelnego złożono liczne gratulacje 
i podziękowania, a także bardzo miłe upominki.

Następnego dnia konferencji miała miej-
sce druga sesja merytoryczna. Ponownie 
poprowadziła ją mgr E. Skupińska, a uczest-
nicy wysłuchali trzech bardzo ciekawych 
referatów. Jako pierwszy wystąpił prof. dr 
hab. inż. Andrzej Czerwiński, były pra-
cownik Uniwersytetu Warszawskiego, 

Fot. 7. Pani dr hab. Wioletta Raróg Pilecka 
wygłasza referat o 100-leciu procesu Habera 
i Boscha (Foto: HS)

Fot. 8. Profesor Janusz Igras przedstawia osią-
gnięcia Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
w Puławach (Foto: HS)

Fot. 9. Profesor Stanisław Ostrowski prezentu-
je dorobek swojego doktoranta, Pana Jerzego 
Guzińskiego (Foto: HS)

Fot. 10. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny dekoruje 
dr. Jerzego Polaczka Diamentową Honorową 
Odznaką NOT (Foto: HS)

Fot. 11. Pani mgr inż. Zofia Machowska prezen-
tuje swój Medal im. Feliksa Kucharzewskiego 
(Foto: HS)

Fot. 12. Tercet „Pomarszczeni” podczas kon-
certu (Foto: HS)

Fot. 13. Podczas uroczystej kolacji – frontem 
do kamery od lewej Panowie: Piotr Chełmiński, 
Tomasz Zieliński, Zbigniew Warmuz, Andrzej 
Szyprowski (Foto: HS)
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obecnie zatrudniony w Instytucie Chemii 
Przemysłowej, który wygłosił referat pt. 
„Nowe materiały w starych typach baterii. 
Wysokoenergetyczny węglowy akumulator 
kwasowo-ołowiowy (CLAB)”. Od 1991 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim w ramach badań 
statutowych oraz KBN były realizowane prace 
nad udoskonaleniem komercyjnych akumu-
latorów kwasowo-ołowiowych. W latach 
2011–2014 konsorcjum Uniwersytetu 
Warszawskiego z Instytutem Chemii Prze- 
mysłowej, Instytutem Metali Nieżelaznych 
oraz spółką Jenox Akumulatory kontynuowa-
ło te badania w ramach programu InnoTech. 
Od 2015 r. spółka Global GMP Centrum 
Innowacji oraz UW prowadzą prace nad 
nowymi rozwiązaniami dotyczącymi zasto-
sowania matryc węglowych w kolejnych 
konstrukcjach akumulatorów. Zakończone 
dotychczas prace nad akumulatorami CLAB 
potwierdziły możliwość zastosowania tam 
matryc węglowych. Opracowywane od 2015 r. 
nowe materiały węglowe poprawiają znacznie 
parametry użytkowe akumulatorów kwaso-

wo-ołowiowych, m.in. pojemność właściwą 
o ponad 50 Wh/kg. Wartość ta jest na tym 
samym poziomie jak dla ogniw Ni-Cd, ale 
przy kilkakrotnie niższych kosztach produkcji 
jednostki energii! Przewiduje się, że przy 
zastosowaniu zmodyfikowanych materiałów 
akumulator CLAB osiągnie gęstość energii 
ok. 60 Wh/kg. Przy produkcji CLAB zmniej-
sza się ilość wykorzystywanego ołowiu o ok. 
50 g/Wh (w akumulatorze 42 Ah jest to 2–2,5 kg 
ołowiu mniej co znacznie obniża jego masę 
z 2,5 kg do 0,5 kg). W porównaniu z ogniwa-
mi litowymi koszt wyprodukowania akumula-
tora kwasowo-ołowiowego jest 7–10-krotnie 
niższy (wiąże się to z brakiem litu w Europie). 
Ważną zaletą CLAB jest także 100-proc. 
recykling ołowiu (nie ma jednak technolo-
gii recyklingu litu). Poza tym, akumulatory 
ołowiowo-kwasowe są prostsze w produkcji 
i mają znacznie wyższe bezpieczeństwo użyt-
kowania w porównaniu z ogniwami litowymi. 
Niższy (dwa razy) jest także koszt wybudo-
wania zakładu produkującego CLAB.

Drugi referat, pt. „Niektóre elektroche-
miczne zastosowania materiałów węglo-
wych”, wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej 
Świątkowski z Politechniki Warszawskiej. 
Pełny tekst tego referatu został opublikowa-

Fot. 14. Dr A. Szyprowski przyjmuje gratulacje 
i okolicznościowy obraz od przedstawicieli In-
stytutu Nowych Syntez Chemicznych, Panów 
prof. Janusza Igrasa i dr. Józefa Sasa (Foto: HS)

Fot. 15. Gratulacje składa Pan Piotr Chełmiński 
(Foto: HS)

Fot. 16. Drugi dzień konferencji otwiera dr A. Szyprowski (Foto: HS)

ny w jubileuszowym wydaniu Miesięcznika 
(Przem. Chem. 2017, 96, nr 1, 92).

Jako ostatni wystąpił prof. dr hab. 
Dobiesław Nazimek z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, który wygło-
sił referat „O sposobach konwersji ditlenku 
węgla i metanu do metanolu”. Wybrane frag-
menty tego referatu zostały opublikowane 
w jubileuszowym numerze Miesięcznika 
(Przem. Chem. 2017, 96, nr 1, 170).

Uczestnicy Konferencji wzięli udział 
w wycieczkach po Kazimierzu Dolnym oraz 
do zakładów Grupy Azoty w Puławach. 
Obydwie wycieczki, choć bardzo różne, były 
niezwykle ciekawe. Szczególnie emocjonu-
jąca była wyprawa do Puław, niecodzien-
nie bowiem zdarza się okazja, aby zwie-
dzić Zakłady Azotowe, które są pierwszym 
w Polsce i drugim w Unii Europejskiej produ-
centem nawozów azotowych, a także trzecim 
na świecie producentem melaminy.

Łącznie w konferencji wzięło udział 121 osób. 
Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele 
prawie wszystkich uczelni i instytutów od lat 
współpracujących z Przemysłem Chemicznym, 
a także osoby reprezentujące sponsorów wyda-
rzenia. Diamentowymi Patronami konferencji 
były Grupa Azoty SA oraz PKN Orlen SA, 
Złotym Patronem BASF Polska Sp. z o.o., 
Patronem Srebrnym Synthos SA, Patronem 
Brązowym Ciech Sarzyna SA. Patronat nad 
konferencją objęły także Instytut Nafty i Gazu 
– Państwowy Instytut Badawczy, Fluor SA oraz 
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

Konferencja była dla redakcji Miesięcznika 
wielkim wydarzeniem. Stworzyła ona okazję 
do spotkania z Autorami publikującymi na 
jego łamach, władzami (lub przedstawiciela-
mi) największych firm chemicznych i rekla-
modawcami, bez których Miesięcznik nie 
mógłby istnieć. Wspólnie z nimi świętowali-
śmy wspaniały jubileusz, jaki z pewnością nie 
powtórzy się już za naszego życia.

Mgr Anna Skurzewska,
Warszawa

Fot. 17. Uczestnicy Konferencji na wyciecz-
ce w zakładach Grupy Azoty w Puławach, 
na szczycie wieży granulacyjnej mocznika, 
od lewej Pani mgr E. Skupińska, Pan prof. 
S. Ostrowski, Pani mgr Anna Skurzewska (se-
kretarz redakcji Miesięcznika) i Pan Michał 
Skurzewski (Foto: Stanisław Ostrowski)


