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MiĊdzynarodowa Konferencja Naukowa
„Energia i Ğrodowisko w technologiach
materiaáów budowlanych, szklarskich,
ceramicznych i ogniotrwaáych”
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W konferencji wziĊáo udziaá 105 osób. Uczestnicy reprezentowali znaczące w kraju wyĪsze uczelnie m.in. AkademiĊ Górniczo-Hutniczą w Krakowie i PolitechnikĊ ĝląska.
Na konferencji obecni byli takĪe przedstawiciele przemysáu
mineralnego, a takĪe ¿rm wspóápracujących oraz producentów urządzeĔ i aparatury kontrolno pomiarowej.

W dniach 22-24.05.2012 r. w Hotelu Meta
w Szczyrku odbyáa siĊ MiĊdzynarodowa Konferencja Naukowa „Energia i Ğrodowisko w technologiach materiaáów budowlanych, szklarskich,
ceramicznych i ogniotrwaáych”. Tegoroczna byáa
szóstą z cyklu konferencji organizowanych od
roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiaáów Budowlanych, natomiast trzecią po integracji w 2007 roku trzech Instytutów, w wyniku której powstaá Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych.
Honorowy Patronat Konferencji objąá Minister Gospodarki oraz Marszaáek Województwa
Opolskiego.
Zakres Konferencji obejmowaá problematykĊ naukową i techniczną przemysáów ceramiki
budowlanej, szkáa i materiaáów ogniotrwaáych.
Z uwagi na szeroki zakres prezentowanych zaUczestnicy konferencji (zdjĊcie z zasobów ICiMB)
gadnieĔ obrady prowadzono w szeĞciu sesjach
tematycznych:
Streszczenia prezentowanych artykuáów zostaáy wydaSesja I. Niskoemisyjne technologie w przemyĞle ceramine w Materiaáach konferencyjnych oraz zamieszczone na
ki i materiaáów budowlanych,
stronie http://icimb.pl/oimpis. Peáne teksty artykuáów wydruSesja II Proekologiczne i energooszczĊdne technologie
kowano w Pracach ICiMB, Cement Wapno Beton oraz Maw przemyĞle ceramiki i materiaáów budowlanych,
teriaáy Ceramiczne/ Ceramic Materials.
Sesja III Paliwa alternatywne, emisje w przemyĞle ceramiki i materiaáów budowlanych,
E. Gáodek, P. Weisser
Sesja IV Popioáy lotne w przemyĞle ceramiki i materiai
áów budowlanych,
Sesja V Surowce odpadowe w przemyĞle ceramiki i materiaáów budowlanych,
Sesja VI Ksztaátowanie cech uĪytkowych materiaáów budowlanych.
Z 50. referatów prezentowanych podczas konferencji wygáoszono 34, a 16 przedstawiono w formie posterów.
Wygáoszone referaty spotkaáy siĊ z duĪym zainteresowaniem uczestników konferencji. OĪywiona dyskusja i wymiana poglądów Ğwiadczy o trafnoĞci podjĊtych na konferencji problemów, które nurtują szeroko pojĊty przemysá ceramiczny. Zgáoszone przez uczestników konferencji wnioski
i propozycje tematów do rozwiązania są inspiracją do podejmowania nowych prac i szerszych zastosowaĔ juĪ opracowanych i zastosowanych w przemyĞle. Zdaniem uczestników konferencja speániáa zaáoĪony cel.
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Jubileusz 60-lecia istnienia Instytutu
Ceramiki i Materiaáów Budowlanych
W maju 2012 roku zakoĔczyáy siĊ obchody jubileuszu
60-lecia istnienia Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych.
MinĊáo szeĞüdziesiąt lat wytĊĪonej pracy. Swój Jubileusz Instytut obchodziá jako duĪa jednostka naukowa,
z powaĪnym dorobkiem i wielkim doĞwiadczeniem, która na staáe wpisaáa siĊ w polskie Ğrodowisko naukowe.
16 maja 2012 roku w OCH-teatrze
w Warszawie licznie zgromadzonych
goĞci (260 osób) powitaá dyrektor
ICiMB dr Stanisáaw Traczyk. WĞród
przybyáych na uroczystoĞü znaleĨli siĊ
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP (minister Olgierd DziekoĔski) i Ministerstwa Gospodarki (podsekretarz
stanu Pani GraĪyna Henclewska), reprezentanci Marszaáka Województwa
Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego, Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyĪszych
uczelni, instytutów naukowo-badawczych, agencji wspierających naukĊ (NCN, NCBiR), Rady Gáównej Instytutów Badawczych, przemysáu, jak równieĪ emerytowani i obecni pracownicy Instytutu.
W inauguracyjnym wystąpieniu dyrektor Stanisáaw Traczyk zwróciá uwagĊ m.in. na Ğcisáe kontakty wiąĪące ICiMB
z przemysáem, a wĞród nich z Ceramiką ParadyĪ, Ceramiką Tubądzin, Zakáadami Porcelany Stoáowej „Lubiana”, Zakáadami Ceramicznymi „Bolesáawiec” i Ceramiką Artystyczną
w Bolesáawcu, Zakáadami Magnezytowymi Ropczyce S.A.,
a takĪe z wieloma zakáadami wchodzącymi w skáad StowarzyszeĔ Producentów Cementu i Betonów. Dyrektor podkreĞliá, Īe osiągniĊcia 60. lat dziaáalnoĞci Instytutu to przede
wszystkim wynik duĪego zaangaĪowania i profesjonalnej pracy wysoko wykwali¿kowanej zaáogi. Serdecznie podziĊkowaá
pracownikom za dotychczasowe znaczące dokonania, wyraĪając przekonanie, Īe Instytut bĊdzie siĊ dalej rozwijaá i nadal bĊdzie uznanym, docenianym oĞrodkiem badawczym.
Niezwykle uroczystym momentem gali byá akt dekoracji 15 pracowników ICiMB najwyĪszymi odznaczeniami
paĔstwowymi (za osiągniĊcia w dziaáalnoĞci naukowowobadawczej oraz za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej). WrĊczaá je w imieniu prezydenta RP minister Olgierd DziekoĔski.
Przewodniczący Rady Naukowej ICiMB prof. dr hab. inĪ.
Jan Maáolepszy w swoim wystąpieniu dokonaá historycznego
przeglądu postaci wybitnych naukowców, którzy byli czáonkami Rady Naukowej i jej przewodniczącymi.
W trakcie uroczystoĞci dyrektor dr Stanisáaw Traczyk
otrzymaá takĪe pamiątkowe medale dla instytutu, w tym me-

dal Pro Masovia przyznany przez Marszaáka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika za wybitne zasáugi i caáoksztaát dziaáalnoĞci na rzecz województwa mazowieckiego
oraz dyplomy uznania i upominki od wielu osób i instytucji.
W tym miejscu warto wspomnieü o wspóápracy z Muzeum w Wilanowie przy odtworzeniu technologii produkcji
ceramicznych elementów XIX-wiecznej architektury ogrodowej „Chaussestaub” dla potrzeb rekonstrukcji rzeĨb i elementów architektonicznych na przykáadzie oráa z Wilanowa, czy
Mennicą Polską przy wykonaniu ceramicznej wkáadki z reliefem, umieszczonej w jednej ze srebrnych dwudziestozáotówek wchodzącej w skáad kolekcji monet numizmatycznych.

Referat okolicznoĞciowy pt. „PamiĊtamy” wygáosiá z erudycją i swadą, niezawodny jak zawsze prof. dr hab. inĪ. Wiesáaw Kurdowski. Profesor zaprezentowaá sylwetki wybitnych
naukowców – pracowników Instytutu, doceniając takĪe obecną kadrĊ i ich dokonania.
O¿cjalną czeĞü uroczystoĞci zakoĔczyáo wrĊczenie przez
dyrektora dr. Stanisáawa Traczyka oraz Przewodniczącego
Rady Naukowej prof. dr hab. inĪ. Jana Maáolepszego okolicznoĞciowych odznaczeĔ: „ZasáuĪony dla ICiMB”.
Po czĊĞci o¿cjalnej wystąpiáa Krystyna Janda w inscenizacji pt. „Piosenki z teatru”. Jubileuszowe spotkanie zakoĔczyá uroczysty poczĊstunek i dáugie rozmowamy uczestników.
NaleĪy dodaü, Īe wydarzenia jubileuszowe, w tym wczeĞniejsze konferencje i debaty naukowe, organizowane byáy pod
wspólnym hasáem „Tradycja i NowoczesnoĞü”. Trwaáym Ğladem Jubileuszu – pozostaną wydawnictwa, w tym monogra¿a.
Jubileusz 60-lecia ICiMB byá dobrym momentem na podsumowanie dotychczasowych osiągniĊü, a takĪe okazją
do przedstawienia przyszáej strategii rozwoju instytutu, która skupia siĊ na zapewnieniu najwyĪszego poziomu naukowo-technicznego oferowanych przez ICiMB rozwiązaĔ technologicznych i produktowych.
BieĪące prace badawcze, prowadzone w Oddziaáach
ICiMB, i ich rezultaty wyróĪniają siĊ, podobnie jak w latach
poprzednich, wysokim poziomem i róĪnorodnoĞcią. Minister
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego prof. Barbara Kudrycka 30
wrzeĞnia 2010 roku podpisaáa dokument z informacją, Īe
Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych od 1 paĨdziernika 2010 roku znajduje siĊ w grupie jednostek posiadających pierwszą kategoriĊ, tj. kategoriĊ A. Dla Instytutu jest to
wydarzenie o ogromnej wadze stwarzające podwaliny pod
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moĪliwoĞü realizacji dalszych wartoĞciowych badaĔ aplikacyjnych. KategoriĊ A (1) przyznano Instytutowi w oparciu o ankietĊ oceniającą dziaáalnoĞü w latach 2005–2009.
W ciągu ostatnich 3 lat innowacyjne rozwiązania pracowników Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych uhonorowane zostaáy blisko 60 medalami, nagrodami i wyróĪnieniami na miĊdzynarodowych targach wynalazków i innowacji. Z waĪniejszych osiągniĊü wymieniü naleĪy opracowanie technologii:
– cementów szkáo-jonomerowych dla otochirurgii i stomatologii,
– mieszanek egzotermicznych do regeneracji komór baterii koksowniczych metodą spawania ceramicznego,
– antybakteryjnych i reÀeksyjnych powáok na szkáo opakowaniowe,
– cementu romaĔskiego do konserwacji zabytków,
– produkcji betonu komórkowego z popioáów lotnych ze
spalania wĊgla w kotáach Àuidalnych,
– farb bezoáowiowych do zdobienia szkáa i ceramiki.
Instytut osiąga takĪe obiecujące wyniki w pracach nad
otrzymywaniem ceramicznych materiaáów optycznych i laserowych nowej generacji, w skrócie okreĞlanych jako ceramiki przezroczyste.
Instytut jest wyposaĪony w nowoczesną aparaturĊ badawczą. Inwestycje w zakup nowej aparatury w ostatnich latach
osiągnĊáy wysoki poziom ¿nansowania. Niektóre z posiadanych
urządzeĔ są unikalne w skali miĊdzynarodowej, inne naleĪą do
bardzo wyspecjalizowanych, jak np. HIP (Hot Isostatic Press),
czy nowoczesne urządzenie HMOR 422 ¿rmy Netzsch GmbH
do kontrolowanego badania przebiegu kruchego pĊkania wyrobów ogniotrwaáych w wysokiej temperaturze (do 1450oC), pozwalające wyznaczyü pracĊ pĊkania i moduá Younga.
W Instytucie dziaáają Zakáady doĞwiadczalne pozwalające na wykonywanie prób w skali póátechnicznej i technicznej. Obok dziaáalnoĞci naukowo-badawczej Ğwiadczymy
takĪe usáugi w zakresie badaĔ laboratoryjnych i certy¿kacji.
W strukturze ICiMB dziaáa 11 laboratoriów akredytowanych
przez Polskie Centrum Akredytacji.
ICiMB przygotowuje siĊ teĪ do podjĊcia nowych zadaĔ.
Otwarcie w dniu 6 sierpnia 2012 r. Galerii Lipowa 3 w Krakowie jest pierwszym etapem projektu „Centrum Szkáa i Ceramiki”. Jego celem jest stworzenie miejsca, które wpisze siĊ
w szeroko rozumiany proces rewitalizacji poprzemysáowego
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krajobrazu dzielnicy Zabáocie w Krakowie. Na terenie dawnej huty szkáa, powstaáej jeszcze przed II Wojną ĝwiatową,
juĪ w przyszáym roku zostanie uruchomiona wystawa szkáa
zabytkowego i nowoczesnego oraz pokaz rĊcznego formowania szkáa. Centrum bĊdzie takĪe prowadziü prace badawcze nad ceramicznymi i szklanymi materiaáami do konserwacji zabytków oraz zajĊcia teoretyczne i praktyczne dla studentów krakowskich uczelni.
Od wrzeĞnia 2012 roku zaplanowano uruchomienie internetowej platformy sprzedaĪy naukowych wyników pracy pracowników Zakáadu ĝrodków Zdobniczych ICiMB (sklep internetowy: www.e-zdobnictwo.pl). Dziaáania pilotaĪowe obejmą m.in. bezoáowiowe farby do zdobienia szkáa i ceramiki.
Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych w miarĊ swoich moĪliwoĞci stara siĊ wspieraü organizacje i instytucje niosące pomoc osobom potrzebującym. Co roku na przeáomie
kwietnia i maja udostĊpniona zostaje na 2 dni sala konferencyjna na akcjĊ charytatywną „Za jeden uĞmiech”, podczas której
uczestniczki szyją patchworkowe koáderki dla chorych dzieci.
Staáym zadaniem ICiMB jest upowszechnianie i promocja
nauki. Podczas gali jubileuszowej w Och-teatrze zaprezentowano ¿lm, przygotowany przez pracowników ICiMB , który
przybliĪyá goĞciom róĪne aspekty pracy naukowców i pokazaá
„zakamarki” niedostĊpne na co dzieĔ osobom postronnym.
„KreatywnoĞü, niekonwencjonalne myĞlenie, pasja w poszukiwaniu nowych rozwiązaĔ, otwartoĞü na nowe – to nasz
potencjaá. JeĞli do tych przymiotów doáączymy umiejĊtnoĞü
wspóádziaáania, dzielenia siĊ wiedzą i kompetencjami, tworzenia mechanizmów synergii miĊdzy myĞlą i kapitaáem, to
z pewnoĞcią bĊdziemy coraz szybciej goniü czoáówkĊ Ğwiatowej gospodarki. MoĪemy byü dumni- stworzyliĞmy wspólnie silną organizacjĊ, która jest zauwaĪana.”- tymi sáowami podsumowaá 60-lecie dyrektor ICiMB Stanisáaw Traczyk.

i

Targi CERAMITEC 2012, które odbyáy siĊ w dniach 22-25
maja 2012 roku w Monachium zgromadziáy 613 wystawców
z 43 krajów. Prezentowali oni swoje rozwiązania i produkty
w czterech halach Messe München. NajwiĊksza liczba wystawców pochodziáa z Chin (62), Wáoch (54) i Francji (43).

Targi odwiedziáo 16 733 zwiedzających z ponad 100 krajów. NajwiĊcej goĞci (wyáączając Niemcy) przybyáo z Wáoch,
Austrii, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Rosji, Turcji, Szwajcarii i Brazylii.
Program imprez towarzyszących obejmowaá 55 wydarzeĔ, które odwiedziáo ponad 3000 goĞci.

NastĊpne Targi CERAMITEC 2015 odbĊdą siĊ od 20 do
23 paĨdziernika 2015 roku.
Z. PĊdzich

i
ZdjĊcia publikujemy dziĊki
uprzejmoĞci Biura Targów
Monachijskich w Polsce
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WIMiC AGH

Nowy pawilon dydaktyczny Wydziaáu
InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki
W dniu 19 czerwca 2012 roku, uroczyĞcie otwarto nowy
pawilon, który okreĞlany bĊdzie w kampusie AGH jako pawilon B-8; razem z pawilonem B-6 i halą technologiczną B-6
bĊdzie tworzyá Centrum Ceramiki AGH. PomiĊdzy budynkami Centrum utworzyá siĊ maáy dziedziniec, miejsce spotkaĔ
studentów, jak równieĪ miejsce zgromadzeĔ np. przed tradycyjnym pochodem na inauguracjĊ roku akademickiego
na naszej uczelni.

Fot. Z. PĊdzich

Pawilon B-8 jest pawilonem dydaktycznym o ogólnej powierzchni uĪytkowej 5591 m2, w pawilonie mieszczą
siĊ: duĪa sala wykáadowa na ok. 400
miejsc, która moĪe byü dzielona na
dwie mniejsze, dwie sale seminaryjne (na ok. 80 osób) oraz szeĞü sal seminaryjnych na ok. 40 osób, wszystkie wyposaĪone w nowoczesny sprzĊt
audio-video. W budynku, oprócz pomieszczeĔ biurowych, mieszczą siĊ
liczne laboratoria i pracownie naukowo-dydaktyczne (ok. 40); na parterze
mieĞci siĊ równieĪ dziekanat WIMiC
stanowiący zintegrowane centrum obsáugi studentów.
Pawilon i jego wyposaĪenie jest ¿nansowane w ramach projektu: „Modernizacja Wydziaáu InĪynierii MateriaFot. Z. PĊdzich
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áowej i Ceramiki AGH Kraków” (Projekt nr POIS.13.01.00-00014/08) realizowanego w ramach XIII osi priorytetowej: Infrastruktura szkolnictwa wyĪszego, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ĝrodowisko. Program ten na lata 2007–2014
obejmowaá nie tylko typową infrastrukturĊ (drogi, wodociągi
itp.), ale po raz pierwszy infrastrukturĊ szkolnictwa wyĪszego. Wáączenie szkolnictwa wyĪszego do POIS jest wielką zasáugą rządu koalicyjnego PIS, a szczególnie zespoáu ministerialnego prof. Michaáa SeweryĔskiego (prof. Stefan Jurga
i prof. Krzysztof Kurzydáowski), a spirytus movens tych staraĔ byá niewątpliwie prof. Jurga. DziĊki ich staraniom polskie
szkolnictwo wyĪsze otrzymaáo dodatkowo 600 mln euro (ok.
2,5 mld PLN) na inwestycje w infrastrukturĊ dydaktyczną.
27 lutego 2007 roku Rada Ministrów przyjĊáa indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko, na liĞcie tej
znalazá siĊ nasz projekt. Nowy rząd pod koniec roku 2007
zdecydowaá o wery¿kacji tej listy i uruchomiá ponowną procedurĊ skáadania wniosków, szczĊĞliwie nasz projekt przeszedá pomyĞlnie takĪe wery¿kacjĊ i w dniu 30 kwietnia zapadáa decyzja o jego ¿nansowaniu w kwocie 32,340 mln PLN,
nieco niĪszej niĪ siĊ spodziewaliĞmy. Pozytywna
decyzja o ¿nansowaniu
mogáa byü podjĊta dziĊki temu, Īe cel projektu,
tj. modernizacja wydziaáu umoĪliwiająca wzrost
liczby studentów na II i III
stopniu studiów (magistranci i doktoranci), doskonale wpasowywaá siĊ
w cele programu. Pierwotna wartoĞü projektu
– 32,340 mln PLN obejmowaáa tylko koszty budowy – 29 mln PLN oraz
elementarne wyposaĪenie i wrĊcz symbolicznie
aparaturĊ – 3,340 mln
PLN. W trakcie realiza-

Fot. Z. Sulima

cji projektu udaáo siĊ uzyskaü dodatkowe do¿nansowanie projektu przez NCBiR przeznaczone na
wyposaĪenie (dygestoria, stoáy laboratoryjne) i dodatkowe roboty
budowlane (2 mln PLN), a takĪe
na aparaturĊ badawczą (4,5 mln
PLN). Rektor AGH prof. A. TajduĞ
dodatkowo, z funduszu rozwoju, wspará zakupy aparatury o kolejne 1,5 mln PLN, caákowity budĪet projektu wyniósá wiĊc 40,340
mln PLN.
8 wrzeĞnia 2009 roku ogáoszony zostaá przetarg na budowĊ nowego pawilonu dydaktycznego, 15
paĨdziernika 2009 roku decyzją
komisji przetargowej, przetarg wygraá Zakáad Remontowo-Budowlany MURDZA, niestety z powo- Fot. Z. Sulima
du moich káopotów zdrowotnych,
podpisanie umowy miĊdzy AGH a ¿rmą Murdza nastąpiáo w rektoracie uczelni dopiero 9 kwietnia 2010 roku. Tego
samego dnia przekazano plac budowy w celu rozpoczĊcia
realizacji prac budowlanych ¿rmie ZRB „Murdza”. 24 wrzeĞnia 2010 roku o godzinie 10:00 nastąpiáo uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowĊ nowego pawilonu dydaktycznego. Oprócz wielu znakomitych goĞci, uroczystoĞü
uĞwietnili swoją obecnoĞcią: prof. Jerzy Buzek (Przewodni-

czący Parlamentu Europejskiego),
prof. Barbara Kudrycka (Minister
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego)
oraz prof. Antoni TajduĞ (Rektor
AGH). W marcu 2010 roku Rektor
AGH prof. A. TajduĞ powoáaá Biuro Projektu w skáadzie: prof. Mirosáaw Handke – kierownik projektu, prof. Wáodzimierz Mozgawa,
mgr inĪ. Barbara Chlubny, mgr inĪ.
Izabela Rumian i mgr inĪ. Bartosz
Ostrowski. Zespóá ten we wspóápracy z administracją i sáuĪbami
technicznymi uczelni nadzorowaá
i koordynowaá prace budowlane,
jak i wyposaĪenie pawilonu B-8.
Obecnie budynek jest wyposaĪany i zagospodarowywany przez
administracjĊ Wydziaáu InĪynierii
Materiaáowej i Ceramiki, KatedrĊ

Ceramiki i Materiaáów Ogniotrwaáych oraz KatedrĊ Chemii
Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, wspóágospodarzy nowego pawilonu. Opuszczone przez te katedry
pomieszczenia w pawilonach A-3 i B-6 zostaną po remoncie przejĊte przez katedry mające swoje siedziby w pawilonie A-0. MoĪna stwierdziü, Īe Wydziaá InĪynierii Materiaáowej przejdzie, zgodnie z tytuáem projektu, gruntowną modernizacjĊ.
M. Handke, Z. PĊdzich

i

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 2, (2012)

299

