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1. Imię i nazwisko 

 

Piotr Rusek 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

15.06.2011 – doktor nauk chemicznych 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki 

Tytuł pracy: Badanie procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych  

sorbentach nieorganicznych. 

23.06.2008 r – dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu inżynierii 

chemicznej i procesowej 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

1998 r – magister 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

Promotor: prof. dr hab. Emil Chibowski 

Tytuł pracy: Wpływ pola elektrycznego o częstotliwości radiowej na zmiany  

swobodnej energii powierzchniowej i potencjału zeta na tlenku glinu. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

od 19.04.2012 r   adiunkt 

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 

Zakład Nawozów 

od 15.03.1999 r  chemik  

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 

Zakład Nawozów 
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4. Wskazanie osiągnięcia1 wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2017 r. poz. 1789):  

 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,  

 

Zrealizowane oryginalne osiągnięcie technologiczne 

 

Technologie otrzymywania płynnych nawozów dedykowanych do zastosowań rolniczo  - 

środowiskowych 

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy),  

 

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego są zrealizowane 

oryginalne osiągnięcia technologiczne (3 opracowane i wdrożone technologie), dotyczące 

technologii otrzymywania nawozów płynnych typu NS, NP., NPK dedykowane do 

zastosowań rolniczo  - środowiskowych tj. : 

 

1. P. Rusek, M. Dawidowicz, Z. Zdeb Opracowanie i wdrożenie technologii  

otrzymywania płynnego nawozu azotowo siarkowego (Pulaska) na bazie 

mocznika i pokaprolaktamowego siarczanu amonu (2014 r). Zdolność 

produkcyjna  60 000 Mg/rok – GA Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

 

2. P. Rusek, K. Borowik Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania 

nawozów azotowo fosforowych na bazie RSM i polifosforanu amonowego. (2012 

r) Zdolność produkcyjna 10 000 Mg/rok – Agrochem Puławy Sp. z o.o.  

 

3. P. Rusek, M. Borowik, A. Myka Opracowanie i wdrożenie technologii  

otrzymywania wieloskładnikowych nawozów zwiesinowych na bazie odpadowych 

fosforanów z produkcji rokopoli z PCC Rokita (2012 r). Zdolność produkcyjna 3 

000 Mg/rok – Stacja Nawozów Płynnych INS – Łagiewniki Średzkie. 
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

wykorzystania. 

 

Wstęp i uzasadnienie celu badawczego 

Rosnąca produkcja nawozów mineralnych stanowi odpowiedź na wzrost populacji na 

naszej planecie i zwiększające się zapotrzebowania żywnościowe ludzkości. Najnowsze 

badania wykazują, że w najbliższych latach (2019-2022), czeka nas rozwój rynku nawozów 

mineralnych, zarówno jedno, jak i wieloskładnikowych. Wykorzystywane są one we 

współczesnym rolnictwie do maksymalizowania plonów. Istotnym trendem jest także rosnąca 

konsumpcja mleka oraz mięsa, które powodują wzrost zapotrzebowania na pasze, a w 

konsekwencji napędzają rozwój rynku nawozów na świecie. Przewiduje się dalsze 

utrzymywanie tego trendu.  

 

Obecnymi liderami produkcji nawozów mineralnych są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie oraz 

państwa Unii Europejskiej. Wytwarzanie nawozów stanowi obecnie jeden z najszybciej 

rozwijających się obszarów produkcji w wielkiej syntezie chemicznej w regionie Azji i 

Pacyfiku. Jednak także rynki wschodzące, takie jak Indie, Bangladesz, Indonezja czy Pakistan 

zgłaszają rosnące zapotrzebowanie na nawozy. Warto zaakcentować obserwację ekspertów
1
 

dotyczącą istnienia ogromnych możliwości poprawy produktywności przemysłu nawozów na 

rynkach wschodzących, takich jak Indie
2
 (które są trzecim największym konsumentem 

nawozów), poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i lepsze zarządzanie procesami.  

 

Zdaniem analityków, popyt na nawozy mineralne powinien utrzymać się na zbliżonym 

poziomie w okresie najbliższych dziesięciu lat. Dodatkowo, warto podkreślić, że 

prognozowany wzrost zapotrzebowania na nawozy w USA i Chinach będzie nadal związany z 

dążeniem supermocarstw do samowystarczalności żywieniowej. 

 
Rysunek 1. Zużycie nawozów mineralnych w Unii Europejskiej w mln ton oraz prognoza 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Fertilizers Europe 

 

                                                           
1
 Priyanka Khemka, Advancements in the Asian Fertilizer Market: Part 2, Word Fertilizers Magazine, Decemcer 

2018 
2
 Vijay Paul Sharma and Hrima Thaker, Demand for Fertilisers in India: Determinants and Outlook for 2020, 

Ind. Jn. of Agri. Econ. Vol.66, No.4, Oct.-Dec. 2011 
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W sezonie nawozowym 2018 r w Europie ponad 75% użytków nawożonych było nawozami 

mineralnymi. Na 134,1 mln hektarów użytków rolnych zużyto średnio 11,3 miliona ton azotu, 

2,6 miliona ton fosforu (P2O5) i 3,0 miliony ton potasu (K2O). Uwzględniając prognozy 

gospodarcze i strukturę upraw w Europie przewiduje się, że konsumpcja nawozów w sezonie 

2027/2028 w EU osiągnie 11,1 mln ton azotu, 2,8 miliona ton fosforu (P2O5) i 3,2 miliony ton 

potasu (K2O) na 133,4 milionach hektarów użytków rolnych – zatem nie będą to drastyczne 

zmiany, przy czym przewiduje się, że będzie spadać zużycie nawozów azotowych.  

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. produkują obecnie nawozy mineralne zarówno 

w postaci stałej (mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu) jak i płynnej (RSM, RSMS i 

PULASKA). Najbardziej znanymi i najszerzej stosowanymi w świecie płynnymi nawozami 

są nawozy typu RSM (roztwory saletrzano-mocznikowe). W innych krajach znane są pod 

nazwami UAN (kraje anglosaskie). AHL. ENSOL (Niemcy). KAS (WNP). DAM (Czechy i 

Słowacja). Nitrosol (Węgry).
3
 
4
 

Pracująca od 1990 r w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. instalacja RSM posiada wysoką 

zdolność produkcyjną i wytwarza swoje produkty na eksport, jak również na rynek krajowy.  

Światowe zdolności produkcyjne RSM (UAN) określane są na poziomie 28.7 mln ton,  

natomiast wyprodukowano 17.1 mln ton
5
. Globalna produkcja zlokalizowana jest w 25 

krajach na całym świecie.  

 

Rysunek 2. Zużycie RSM w Europie 2016 r /w tys. ton/ 

W Europie najwięcej RSM zużywa Francja natomiast zużycie RSM w Polsce jest 

porównywalne do takich krajów jak Anglia, Czechy czy Węgry.  

                                                           
3
 Skalski A., Pstrowski W., Kargul E., Produkcja płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego, Przem.Chem., 7 

1/3, 1992, s.97-99. 
4
 Fluid Nitrogen, Nitrogen, 1992, nr 196, s.50. 

5
 Materiały informacyjne Grupy Azoty ; Rynek nawozów płynnych w Polsce (2016) 
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 Rozważając możliwości rozszerzenia asortymentu płynnych nawozów 

produkowanych przez Grupę Azoty ZA „Puławy” S.A. w pierwszej kolejności zajęto się 

nawozami azotowo-siarkowymi. W 2011 r opracowano we współpracy z Instytutem 

Nawozów Sztucznych w Puławach technologię wytwarzania nawozów typu NS 20 + 6 na 

bazie roztworu mocznika i siarczanu amonu pochodzącego z instalacji kaprolaktamu. Projekt 

ten zakładał wykorzystanie niepracującej instalacji nadboranu sodu. W trakcie prac 

projektowych wypracowano koncepcje wytwarzania nawozów typu NS w układzie ciągłym a 

instalacja do produkcji nawozów typu NS została zbudowana w Nowym Kompleksie 

Nawozowym.  

Argumentami przemawiającymi za uruchomieniem produkcji płynnych nawozów azotowo-

siarkowych w ZA „Puławy” S.A. była dostępność roztworów siarczanu amonowego 

(powstającego ubocznie przy produkcji kaprolaktamu) oraz mocznika oraz rosnące 

zainteresowanie tego typu nawozami wśród rolników. Prowadzono również prace nad 

możliwością wytwarzania nawozów typu NS na bazie tiosiarczanu amonowego.  W 

przypadku nawozów azotowo-siarkowych zawierających tiosiarczan amonowy należałoby 

liczyć się z importem surowca siarkowego lub uruchomieniem jego -produkcji w ZA 

„Puławy” S.A.  

Biorąc pod uwagę fakty, że w krajach o najwyższej kulturze rolnej udział płynnych form 

nawozów jest znacznie wyższy niż w Polsce a w Polsce udział tej formy nawozów w 

nawożeniu również rośnie postanowiono podjęcie przygotowań do wyraźnego rozszerzenia 

asortymentu tej formy nawozów. Rolnicy na szkoleniach prosili o opracowanie i wdrożenie 

do produkcji płynnych nawozów azotowych z siarką i fosforem.  

W Instytucie Nawozów Sztucznych (Instytucie Nowych Syntez Chemicznych) w Puławach 

prowadziłem prace mające na celu określenie optymalnych składów nawozów płynnych na 

bazie RSM i dodatkowych składników pokarmowych. których wprowadzenie na rynek 

powinno przyczynić się do wzrostu sprzedaży przez  GA ZAP S.A. tej formy nawozów.  

Grupa Azoty dysponując bazą surowcową w postaci RSM, roztworem mocznika, tiosiarczanu 

amonu (rozważana jest budowa instalacji), siarczanem amonu, azotanem magnezu mogłaby 

uruchomić produkcję nawozów płynnych klarownych , które znalazłyby zainteresowanie na 

rynkach krajowych i zagranicznych. Należy podkreślić, że wprowadzenie dodatkowych 

składników do nawozów płynnych produkowanych w GA ZAP S.A nie powoduje 

dodatkowych problemów z bezpieczeństwem obrotu nawozami. Proponowane nowe nawozy 

są, podobnie jak nawozy typu RSM, stosunkowo bezpiecznymi agrochemikaliami. dla 

nawozów zawierających polifosforan ograniczone są możliwości regulowania pH gdyż wiąże 

się to ze zmianą rozpuszczalności składników nawozów i nawóz w którym znacznie 

podwyższono pH wskutek dodatku amoniaku może wykazywać niestabilność składu w 

niskich temperaturach.  
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1. Opracowanie i wdrożenie technologii  otrzymywania płynnego nawozu azotowo 

siarkowego NS 20+6 (Pulaska®) na bazie mocznika i pokaprolaktamowego 

siarczanu amonu (2014 r). Zdolność produkcyjna  60 000 Mg/rok – GA Zakłady 

Azotowe Puławy S.A. 

 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania rolników na nawozy 

zawierające zarówno azot, jak i siarkę. Wynika, to w dużej mierze z obniżenia się zawartości 

siarki w glebie na skutek ograniczenia jej emisji do atmosfery
6
 Odpowiednie zaopatrzenie 

roślin w siarkę jest istotnym czynnikiem plonotwórczym oraz warunkiem uzyskania 

produktów roślinnych o pożądanej jakości. Nawozy z siarką należą do grupy nawozów 

zalecanych do stosowania pod większość roślin uprawnych, w tym w szczególności pod 

rośliny siarkolubne takie jak rzepak
7
. Należą one do nawozów poszukiwanych na rynku i są 

bezpieczne w użytkowaniu.  

Od 2011 r  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. realizowała inwestycję w Nowy 

Kompleks Nawozowy przygotowując się do uruchomienia produkcji nowych nawozów typu 

PULGRAN® S i PULASKA® i RSMS
8
 Te innowacyjne dwuskładnikowe nawozy mineralne 

dostarczają roślinom zarówno azotu jak i siarki przy jednorazowej aplikacji. Grupa płynnych 

nawozów azotowo-siarkowych typu PULASKA® i RSMS o zawartości 20-26 % azotu oraz 3 

% - 6 % siarki to produkty o nowym składzie i o znacznie korzystniejszej koncentracji dwóch 

składników pokarmowych jakimi są azot i siarka w porównaniu z własnościami dotychczas 

wytwarzanych na polskim rynku nawozów jednoskładnikowych, tj.: mocznika i siarczanu 

amonu. Obecność trzech związków chemicznych azotu jakimi są mocznik, azotan amonu  i 

siarczan amonu w jednym nawozie pozwala na wyeliminowanie wad zarówno mocznika 

(straty azotu w postaci amoniaku) jak i siarczanu amonu (kwaśny fizjologicznie charakter 

nawozu oraz wysoka zawartość siarki w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin), 

stosowanych jako odrębne nawozy jednoskładnikowe.  

Innowacyjny płynny nawóz azotowo-siarkowy PULASKA® o zawartości 20% azotu oraz 6% 

siarki nadaje się zarówno do samodzielnego stosowania w rolnictwie jak i aplikacji w postaci 

mieszanin z nawozami azotowymi płynnymi typu RSM®. Dzięki połączeniu dotychczas 

produkowanego przez Grupę Azoty ZA Puławy S.A. roztworu saletrzano-mocznikowego 

(RSM) z nowym nawozem PULASKA®, można wytwarzać formuły nawozowe o składach 

dopasowanych do potrzeb pokarmowych roślin uprawnych i wprowadzać do obrotu 

innowacyjne nawozy płynne z siarką, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników. Z 

                                                           
6
 1 A. Ahmad, Y.P. Abrol, M. Z. Abdin, Effect of split application of sulphur and nitrogen on growth and yield 

attributes of Brassica genotypes differing in time flowering. Can. J. Plant Sci. 1999, 79, 2 175-180. 
7
 J. Igras, R. Winiarski , M. Karsznia, P. Rusek., K. Topolewska., J. Wielicka, A. Dancewicz: Technologia 

otrzymywania nawozów płynnych typu NS oraz ocena ich wpływu na plony nasion rzepaku ozimego, 
Przem.Chem. 91, nr2, s.183-188, 2012 
8
 M. Karsznia, R. Winiarski, P. Rusek, M. Borowik, J. Igras, P. Bielski, U. Sienkiewicz-Cholewa: Technologia 

otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i 
jakość pszenicy ozimej, Przem.Chem. 92, nr5, s.705-709, 2013 
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rolniczego punktu widzenia produkcja nawozów azotowo-siarkowych na bazie mocznika i 

siarczanu amonu jest zatem przedsięwzięciem wysoce innowacyjnym. 

 

Technologia otrzymywania nawozów płynnych typu NS  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. produkują obecnie nawozy mineralne 

zarówno w postaci stałej (mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu) jak i płynnej (RSM). 

Posiadając na te nawozy rynki zbytu oraz duży wolumen produkcji mocznika i siarczanu 

amonu, mogą uruchomić produkcję nawozów ciekłych azotowo -siarkowych typu NS 

otrzymywanych na bazie roztworu mocznika i siarczanu amonu, a także nawozów 

zawierających azotan amonu i mocznik z dodatkiem siarki czy magnezu. O takim doborze 

dodatkowych składników w nawozach decydują względy: 

 agrochemiczne, czyli zapotrzebowanie rolnictwa na nawozy zawierające siarkę i/lub 

magnez, 

 techniczne, czyli dostępność roztworów siarczanu amonu poekstrakcyjnego i 

pooksymacyjnego z instalacji kaprolaktamu, z zagospodarowaniem których występują 

problemy. 

Nawozy azotowo - siarkowe powinny posiadać skład chemiczny i własności zapewniające 

opłacalność ich wytwarzania i stosowania. Powinny one zawierać dużo składników 

nawozowych charakteryzujących się ponadto odpowiednim, dostosowanym do gleby i 

potrzeb roślin stosunkiem obydwu składników, czyli azotu i siarki. Ponadto muszą posiadać 

stabilny skład w czasie produkcji, transportu i przechowywania, zapewniający płynność całej 

masie nawozu. W produkcji nawozów tego typu należy brać również pod uwagę 

uwarunkowania wewnętrzne zakładu, ponieważ o opłacalności produkcji decyduje cena 

surowców i „prostota” technologii. 

 

Opis procesu technologicznego wytwarzania nawozu NS 20 + 6 PULASKA
®

 

Produkcja nawozu prowadzona jest w sposób ciągły przez 330 dni w roku, na bazie 

roztworu mocznika z Wydziału Mocznika i roztworu siarczanu amonu z węzła krystalizacji 

siarczanu amonu Zakładu Kaprolaktamu. Wydajność projektowa instalacji wynosi 60 000 

Mg/rok. Wytwarzanie tego nawozu polega na mieszaniu roztworów surowców ( mocznika i 

siarczanu amonu) przy pomocy pomp P3A i P3B oraz inhibitora korozji Ixonolu 5 przy 

pomocy pompy P01 na zasadzie cyrkulacji roztworów wprowadzonych do zbiornika B2. 

Nawóz po wymieszaniu przepompowywany będzie przy pomocy pomp P3 A/B do stanowisk 

nalewakowych. Schemat ideowy i technologiczny przedstawiono na rys. 3 i 4. 
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Rys. 3. Schemat ideowy wytwarzania nawozu NS 20+6 - PULASKA
® 
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Rys.4. Schemat technologiczny wytwarzania nawozu PULASKA

®
 gdzie: P6/AB –pompa 

dozująca roztwór mocznika, P432-XXAB pompa dozująca r-r siarczanu amonu, P01 – pompa 

dozująca inhibitor korozji, CH –chłodnica, A1-punkt poboru próbek mocznika, A2-punkt 

poboru próbek roztworu siarczanu amonu, Fl - pomiar ilości strumienia surowców, TI – 

pomiar temperatury, pomiar, LI – poziomu nawozu w zbiorniku B2 

 

Do produkcji nawozu PULASKA
®
 stosuje się roztwór mocznika o stężeniu ok. 79 % i 

roztwór siarczanu amonu z węzła krystalizacji siarczanu amonu instalacji kaprolaktamu o 

stężeniu ok. 42 %. oraz inhibitor korozji Ixonol 5. Charakterystykę surowców zawarto w 

tabeli 1 i 2.  

Tabela 1. Charakterystyka mocznika  

 

Parametr Wartość 

Zawartość CO(NH2)2 (%) 79 

Masa cząsteczkowa 60,06 

pH 10% roztworu 8,5-10 

Gęstość (kg/dm
3

)  1,158 

Temperatura topnienia (°C) 132,7 

Rozpuszczalność: w 100 g H2O temp. w 20
o

C  
52,0  
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Tabela 2. Charakterystyka siarczanu amonu 

 

Parametr Wartość 

Zawartość (NH4)2SO4 (%) 42 

Masa cząsteczkowa 132,14 

Temperatura wrzenia (°C) 102 

Temperatura roztworu (°C): 80 

CHZT mg/dm
3
 150 000 

Zawartość frakcji organicznej (%) 0,25 

pH 3,6 

Gęstość kg/dm
3
 1,23 

 

Bilans masowy i cieplny 

 

Bilans masowy i cieplny wykonano dla wydajności instalacji 60 000 t/rok i 330 dni pracy. 

Wyniki obliczeń zawarto w tabelach 3 i 4. W czasie wytwarzania produktów nie będą 

zachodziły reakcje chemiczne. W wyniku zmieszania strumieni surowców powstają produkty 

o temperaturze podanej w tabeli 4, gdzie zamieszczono także dane dotyczące ilości ciepła, 

którą należy odprowadzić przy ochłodzeniu produktu do temperatury 50
o
C w odniesieniu do 1 

t produktu. 
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Tabela 3. Bilans masowy otrzymywania nawozu NS 20+6 PULASKA
®
. 

BILANS MASOWY 

Wytwarzania nawozu typu NS 20 +6 (wariant produkcja ciągła) 

Składnik 1 2 3 4 

kg/h kg/h kg/h kg/h 

1. Roztwór mocznika 79 % 3078    

2. Roztwór siarczanu amonu 42 %  4522   

3. Ixonol 5   1,86  

4. RAZEM WEJŚCIE 3078 4522 1,86  

5 RAZEM WYJŚCIE    7600 

6 Temperatura  °C 100 70 20 30 

7. Ciśnienie bar abs. 11 11 atm 5,58 

8 Gęstość  kg/m
3 

1183 1300 - 1260 

9. Przepływ m
3
/h 2,6 3,47 - 6,03 

 

 

Tabela 4. Bilans cieplny wytwarzania 1 tony nawozu ciekłego typu NS 20+6, temperatura 

końcowa produktu 50 °C 

 

Lp Nawóz 

Roztwór CO(NH2)2 Roztwór (NH4)2SO4 Produkt 

Stężenie, 

% 

Masa, 

kg 

Temp., 
oC 

C wł, 

kJ/kg 

Masa,  

kg 

Temp, 
oC 

C wł, 

kJ/kg 

Temp. 
oC 

C wł, 

kJ/kg 

Ciepło do 

odprowadzenia, 

MJ/tonę 

1 
NS 

(20+6) 
80 400 115 2,3 600 80 3,03 91 2,75 936 

2 
NS 

(20+6) 
79 405 115 2,28 595 80 3,05 91,8 2,755 938 

3 
NS 

(20+6) 
78 410 115 2,27 590 80 3,07 92 2,75 958 

 

 

Produktem końcowym jest nawóz płynny klarowny, który może być stosowany samodzielnie 

bądź być półproduktem do wytwarzania RSM
®
S (NS 26+3). Podstawowe właściwości 

nawozu NS 20 + 6 PULASKA
®
 zestawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Właściwości fizykochemiczne nawozu azotowo siarkowego typu NS 20 + 6 

PULASKA
®

 

 

Parametr Wartość 

Postać ciecz 

Barwa Brunatno - zielona 

Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona 

Zapach bezwonny 

pH 5,8-6,1 

Temperature wrzenia,°C 109 

Temperature krystalizacji,°C -8 

Gęstość, g/dm
3 

1260  

Prężność par w temperaturze 20 °C, Pa 21 

Zawartość azotu, kg/t 200 

Zawartość siarki, kg/t 60 

Stosunek N amidowy/Ncałkowity 0,74 

Zawartość N amidowy, % 14,75 

Zawartość N amonowy, % 5,25 

 

Tabela 6. Właściwości fizykochemiczne nawozu RSM
®

S. 
 

Parametr wartość 

Zawartość azotu całkowitego, % 26 (±0,6) 

Zawartość azotu amidowego dopełnienie, % 15,2 (±0,6) 

Zawartość siarki, % 3 (±0,36) , 7,5  w przeliczeniu SO3 

Temperatura początku krystalizacji - 7°C 

Zawartość sumy azotu amonowego 6,6% (±0,6) 

Zawartość azotu azotanowego - 4,2 

Gęstość w temperaturze 20°C, kg/dm
3
 ok. 1,28 kg/dm3 

Zawartość biuretu, % <0,5 
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Fot. 1 Instalacja produkcyjna nawozu NS 20+6 Pulaska 

 
Efekty dla gospodarki i rolnictwa 

Opracowana i wdrożona technologia otrzymywania innowacyjnego nawozu azotowo 

siarkowego NS 20 +6 Pulaska® jest jedyną tego typu instalacja w Polsce, pozwala na 

uzyskanie efektów: 

 

a) ekonomicznych:  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. produkują rocznie ok. 60 000 Mg nawozu 

płynnego NS 20 + 6 (Pulaska®). Jest to produkt wysokomarżowy z uwagi na niższe w 

porównaniu z nawozami granulowanymi kosztami produkcji - nie wymaga granulacji, 

konfekcjonowania, a magazynowanie w zbiornikach stokażowych jest tańsze niż nawozów 

stałych.  

Roczne przychody ze sprzedaży nawozu NS 20+ 6 Pulaska® szacuje się na 42 000 000 zł. 

Pulaska to najbardziej efektywny produkcyjnie i ekonomicznie nawóz wytwarzany w Grupie 

Azoty; cena czystego składnika (N) jest niższa min. 10% w stosunku do saletry amonowej. 

 

b) rolniczych  

Pulaska i RSMS może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb – do przedsiewnego i 

pogłównego nawożenia: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych 

oraz upraw warzywniczych i sadowniczych, również w aplikacji pożniwnej, wspomagającej 

mineralizację resztek pożniwnych; 

Płynna forma to szybkie wchłanianie i przyswajanie azotu przez rośliny, co gwarantuje 

maksymalne wykorzystanie zawartych składników oraz stały dopływ azotu w okresie 

wegetacji. 

Nawóz doskonale sprawdza się w warunkach suszy, zawiera wagowo 20-30% wody w 

zależności od stężenia azotu; wykazuje wysoką skuteczność w okresach suszy, działając o 

wiele szybciej od nawozów stałych, wsiąkając równomiernie w okolice systemu 

korzeniowego, dając tym samym lepsze efekty plonotwórcze (wzrost plonów od 10 do 15 %); 

Dzięki precyzyjnej aplikacji uzyskujemy równomierny rozkład składników na całej 

szerokości stosowania, lepsze wyrównanie roślin; pozwala na pełną mechanizację nawożenia, 
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co prowadzi do oszczędności nakładów na robociznę – standardem jest obsługa 

jednoosobowa. 

 

c) środowiskowych 

Ograniczone przemieszczanie się składników do wód gruntowych zmniejsza straty związków 

azotu i korzystnie wpływa na środowisko
9
. 

 

2. Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania nawozów azotowo 

fosforowych na bazie RSM i polifosforanu amonowego. (2012 r) Zdolność 

produkcyjna 20 000 Mg/rok – Agrochem Puławy Sp. z o.o.  

 

APP (polifosforan amonu) jest wodnym roztworem fosforanu amonu, zawierającym dwa 

składniki pokarmowe: azot i fosfor w proporcjach 11 % N-37% P2O5. Azot obecny w postaci 

orto i polifosforanów, jest w pełni przyswajalny APP jest nawozem o szybkim i skutecznym 

działaniu, przeznaczonym do przedsiewnego i pogłównego nawożenia dla  wszystkich upraw, 

we wszystkich regionach, polecany szczególnie na gleby wapienne. APP zawierający 

wszystkie niezbędne składniki pokarmowe  ma wyraźną przewagę  - w porównaniu z 

nawozami stałymi -  wysoką efektywność, fosfor całkowicie rozpuszczalny w wodzie, . APP 

jako nawóz płynny jest przede wszystkim bardzo dobrze przyswajany przez rośliny, można go 

też dość łatwo wzbogacać o dodatkowe składniki . APP można łączyć  (stosować 

jednocześnie ) ze środkami ochrony roślin, innymi nawozami. Stosowanie  APP jest tez 

korzystniejsze z punktu widzenia wymogów ekologicznych, gdyż azot ze względu na płynną 

postać nawozu i możliwość równomiernego nim pokrycia upraw jest pełniej i efektywniej 

pobierany przez rośliny. Nawóz nie zwiera szkodliwych substancji,  jest przyjaznym do 

środowiska. 

Tab. 7 Właściwości fizykochemiczne nawozu APP (polifosforan amonu) 

 

1.  Postać ciecz 

2.  Barwa zielono-niebieska 

3.  Zapach  bezwonny 

4.  pH 6-7 

5.  Temperature wrzenia  110 [°C] 

6.  Temperature krystalizacji -20 [°C] 

7.  Gęstość  1440 [g/dm
3
] 

8.  Lepkość 20°C 80 [cP] 

9.  Rozpuszczalność w 

wodzie 

nieograniczona 

10.  Zawartość azotu 110 [kg/t] 

11.  Zawartość P2O5 370 [kg/t] 

 

                                                           
9
 Dawidowicz M., Rusek P., Rolewicz M., Bogusz P.: Ocena strat amoniaku z nawozów modyfikowanych 

inhibitorami ureazy, Przemysł Chemiczny, t.94, nr5, s.784-786, 2015 
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APP można w dowolnym stosunku mieszać z RSM 32%. Rekomendowana formułę nawozu 

RSMP  wraz z bilansem materiałowym przedstawiono w tabeli 8. a właściwości 

fizykochemiczne w tabeli 9. 

 

Opis procesu technologicznego wytwarzania nawozu NP na bazie RSM i APP 

 

Produkcja nawozu prowadzona jest w sposób periodyczny, na bazie roztworu 

saletrzano mocznikowego 32 % N z  Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.  i roztworu 

polifosforanu amonowego 11% N i 37 % P2O5 . Wydajność projektowa instalacji wynosi 

60 000 Mg/rok. Zmagazynowany w zbiorniku Z1 RSM 32 przepompowywany jest przy 

pomocy pompy P03 do zbiornika z mieszadlem M1. Równolegle ze zbiornika Z2 przy 

pomocy pompy P04 przepompowywany jest do zbiornika  M1 roztwór polifosforanu amonu. 

Wytwarzanie tego nawozu polega na mieszaniu roztworów surowców (roztworu saletrzano 

mocznikowego 32 % N i roztworu polifosforanu amonowego 11% N i 37 % P2O5).  . Nawóz 

po wymieszaniu przepompowywany będzie przy pomocy pompy P06 do stanowisk 

nalewakowych. Schemat technologiczny przedstawiono na rys. 5 

 

 
Rys. 5 Schemat technologiczny wytwarzania nawozów NP w bazie Grupy Azoty Agrochem 

Dobre Miasto.  
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Tabela 8. Bilans masowy wytwarzania nawozów typu RSMP RSM (32%N)+ polifosforan 

amonu (11,1%N, 37,7%P2O5) na 1000 kg produktu (masy podane w kilogramach) 

 

N:P2O5 RSM Polifosforan amonu Lepkość 

[mPas] / 

t=24°C 

Gęstość 

[kg/dm
3
] 

kg dm
3 

kg dm
3
 

29:5 868 655,5 132 91,9 16 1,337 

 

 

Tab. 9 Właściwości fizykochemiczne nawozu azotowo potasowego typu NP 29 + 5 

 

1.  Postać ciecz 

2.  Barwa brunatno - zielona 

3.  Zapach  bezwonny 

4.  Masa cząsteczkowa M CO(NH2)2 = 60,06 g/mol  

M ( NH4NO3) = 80 g/mol 

5.  pH  

6.  Temperature wrzenia  110 [°C] 

7.  Temperature krystalizacji -18 [°C] 

8.  Gęstość  1337 [g/dm
3
] 

9.  Prężność par w 

temperaturze 20 °C 

21 [Pa] 

10.  Lepkość 24°C 16 [mPas] 

11.  Rozpuszczalność w 

wodzie 

nieograniczona 

12.  Zawartość azotu 290 [kg/t] 

13.  ZawartośćP2O5 50 [kg/t] 

 

Spośród przebadanych i wytworzonych mieszanin nawozowych na bazie RSM 32% ,w tabeli 

10 mieszaniny rekomendowane przez INS do wytwarzania i aplikacji pod główne uprawy 

towarowe roślin tj. pszenicy ozimej, rzepaku i kukurydzy. W tabelach poniżej zawarto 

formuły nawozów , wraz z bilansami materiałowymi służącymi do ich wytwarzania.  

 

Tabela 10. Bilans masowy wytwarzania nawozów typu RSMP RSM (32%N)+ polifosforan 

amonu (11,1%N, 37,7%P2O5) na 1000 kg produkty (masy podane w kilogramach) 

N:P2O5 RSM Polifosforan amonu Lepkość 

[mPas] / 

t=24°C 

Gęstość 

[g/cm
3
] 

kg l Kg l 

29:5 868 655,5 132 91,9 16 1,337 

28:7 814,4 615,1 185,6 129,2 18 1,342 

27:9 761,3 575 238,7 166,2 20 1,349 

26:11 708,3 534,9 291,7 203,1 22 1,352 
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Fot. 2 Instalacja do produkcji i stokażowania nawozow typu NP. w Agrochem Dobre Miasto 

(źródło http://m.agrochemdm.pl/dobrofosy) 

 

Tab. 11 Właściwości fizykochemiczne nawozu azotowo potasowego typu NP 29 + 5 

 

1.  Postać ciecz 

2.  Barwa brunatno - zielona 

3.  Zapach  bezwonny 

4.  Masa cząsteczkowa M CO(NH2)2 = 60,06 g/mol  

M ( NH4NO3) = 80 g/mol 

5.  pH  

6.  Temperature wrzenia  110 [°C] 

7.  Temperature krystalizacji -18 [°C] 

8.  Gęstość  1337 [g/dm
3
] 

9.  Prężność par w 

temperaturze 20 °C 

21 [Pa] 

10.  Lepkość 24°C 16 [mPas] 

11.  Rozpuszczalność w 

wodzie 

nieograniczona 

12.  Zawartość azotu 290 [kg/t] 

13.  ZawartośćP2O5 50 [kg/t] 
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Efekty dla gospodarki i rolnictwa 

Opracowana i wdrożona technologia otrzymywania innowacyjnego nawozu azotowo 

fosforowego jest jedyną tego typu instalacją w Polsce, pozwala na uzyskanie efektów: 

 

a) ekonomicznych:  

Agrochem Puławy Baza Dobre Miasto jako pierwsza w kraju produkowała płynne nawozy 

typu NP w skali przemysłowej na bazie RSM.  

Płynne nawozy typu NP to najbardziej efektywny produkcyjnie i ekonomicznie nawóz 

azotowo siarkowy wytwarzany w Grupie Azoty; cena czystego składnika (N) jest niższa min. 

10% w stosunku do Polidapu. 

 

b) rolniczych  

Nawozy typu NP mogą być stosowane na wszystkie rodzaje gleb – do przedsiewnego i 

pogłównego nawożenia: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych 

oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. Bardzo dobrze sprawdzają się przy nawożeniu 

wiosennym , uzupełnianiu niedoborów fosforu. 

Płynna forma to szybkie wchłanianie i przyswajanie azotu i fosforu przez rośliny, co 

gwarantuje maksymalne wykorzystanie zawartych składników oraz stały dopływ azotu i 

fosforuw okresie wegetacji. 

Nawóz doskonale sprawdza się w warunkach suszy, wykazuje wysoką skuteczność w 

okresach suszy, działając o wiele szybciej od nawozów stałych, wsiąkając równomiernie w 

okolice systemu korzeniowego, dając tym samym lepsze efekty plonotwórcze.  

Dzięki precyzyjnej aplikacji uzyskujemy równomierny rozkład składników na całej 

szerokości stosowania, lepsze wyrównanie roślin; pozwala na pełną mechanizację nawożenia, 

co prowadzi do oszczędności nakładów na robociznę – standardem jest obsługa 

jednoosobowa. 

 

c) środowiskowych 

Ograniczone przemieszczanie się składników do wód gruntowych zmniejsza straty związków 

azotu i fosforu korzystnie wpływa na środowisko . 
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3. Opracowanie i wdrożenie technologii  otrzymywania wieloskładnikowych 

nawozów zwiesinowych na bazie odpadowych fosforanów z produkcji rokopoli z PCC 

Rokita (2012). Zdolność produkcyjna 3 000 Mg/rok – Stacja Nawozów Płynnych INS – 

Łagiewniki Średzkie. 

 

W grupie nawozów płynnych rozróżnia się roztwory nawozowe i nawozy 

zawiesinowe, w których oprócz form składników nawozowych całkowicie rozpuszczonych w 

wodzie, występują również składniki w formie zdyspergowanej, drobnokrystalicznej, 

utrzymywane w fazie ciekłej na ogół za pomocą dodatkowego czynnika stabilizującego. 

Podstawową zaletą nawozów zawiesinowych jest większa zawartość składników 

nawozowych niż w nawozach klarownych, co należy brać pod uwagę w ocenie jakości 

nawozów zawiesinowych, podobnie jak w przypadku nawozów stałych. 

W ciągu ostatnich lat zanotowano znaczący wzrost zużycia nawozów zawiesinowych 

w USA. Zużycie nawozów zawiesinowych w Polsce szacuje się na 10 000 t/rocznie a liderem 

w produkcji nawozów zawiesinowych jest Stacja Nawozów Płynnych INS w Łagiewnikach 

Średzkich.  

Przedstawiono wyniki badań nad możliwościami wytwarzania nawozów 

zawiesinowych z wykorzystaniem soli technicznych jak również odpadowych fosforanów z 

produkcji Rokopoli - polialkilenoglikoli (PAG) z PCC Rokita. 

 

W tabeli 12 zamieszczono podstawowe składy nawozów zawiesinowych wytwarzanych w 

SNP. 

 

Tabela 12. Podstawowe składy nawozów zawiesinowych oferowane przez Stację Nawozów 

Płynnych w Łagiewnikach Średzkich. 
 

Lp. 
Skład nawozu  

N-P2O5-K2O, [%] 
Przeznaczenie-roślina 

Termin  

stosowania 

1 3 - 9,5 - 12,5 rzepak, jęczmień, pszenica ozima Jesień 

2 6 - 9,5 - 12,5 zboża jare Wiosna 

3 9,5 - 9,5 - 9,5 burak cukrowy, kukurydza Wiosna 

4 16 - 10 - 0 różne uprawy Wiosna 

5 0 - 10 - 15 różne uprawy Jesień 

 

 

Schemat technologiczny instalacji wytwarzania nawozów zawiesinowych w Stacji 

Nawozów Płynnych przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys.5 Schemat technologiczny instalacji wytwarzania nawozów zawiesinowych. 

 

Proces produkcji nawozów zawiesinowych prowadzony jest periodycznie przy użyciu dwóch 

mieszalników o pojemności 8 m
3
 każdy. W zależności od składu nawozu jaki chcemy 

otrzymać do mieszalników wprowadza się wodę oraz RSM 32 (w przypadku nawozów typu 

NPK), następnie na tacę dozuje się odpowiednią ilość surowca fosforowego, który jest 

spłukiwany strumieniem cyrkulującej zawiesiny do miksera. Następnie na tacę dozuje się 

odmierzoną ilość chlorku potasu lub siarczanu potasu. Po dokładnym rozdrobnieniu i 

wymieszaniu wszystkich komponentów nawóz filtruje się na filtrze siatkowym, gdzie 

zatrzymywane są cząstki fazy stałej powyżej 1 mm. Zatrzymana na filtrze siatkowym faza 

stała okresowo zawracana jest do miksera celem rozdrobnienia. Po filtracji nawóz 

przepompowywany jest do cystern transportowych lub zbiornika aplikatora. Z uwagi na 

właściwości fizykochemiczne nawozów zawiesinowych tj. dużą gęstość 1,25-1,40 kg/dm
3
 i 

czas wypływu 10-30 s ( wg PN-75/C-81508) do aplikacji stosuje się specjalne samojezdne 

aplikatory.  

Do produkcji wykorzystywany jest roztwór fosforanów sodu i potasu powstający przy 

produkcji związków typu PAG o strukturach polioksyalkilenotrioli o średnich masach 

cząsteczkowych (Mn) 3600, 5000, 6000 o nazwach handlowych Rokopol F 3600, M 1170, M 

6000 oraz sorbitol-polioksyalkilowany MH 2000. Producent Rokopoli PCC Rokita w 

układzie technologicznym dąży do maksymalnego obniżenia zawartości substancji typu PAG 

w roztworze neutralizacyjnym. Jako pomoc filtracyjna stosowana jest ziemia okrzemkowa. 

Pozostałości PAG wydzielane są poprzez przemycie mieszaniny gorącą wodą, co umożliwia 

separację fazy zawierającej fosforany sodu i potasu. W tabeli 13 zawarto charakterystykę 

roztworów fosforanów. 

Roztwory fosforanów z produkcji Rokopoli po separacji zawierają poniżej 0,5 % substancji o 

strukturze PAG. Substancje organiczne w roztworach odpadowych fosforanów, nie należą do 

tzw. substancji PBT
1011

, to znaczy trwałych, ulegających bioakumulacji i toksycznych oraz 

nie należą do substancji vPvB to znaczy bardzo trwałych i ulegającym bioakumulacji w 

dużym stopniu. Wynika to z faktu, że należą one do związków polialkilenoglikoli (PAG) o 

Mn>1000, które charakteryzuje (współczynnik podziału n-oktanol/woda) log Pow<3, 

                                                           
10

 Matlock P.L., Brown W.L. Clinton N.A., Polyalcylene Glycols W: Rudnick, Shubkin L.R., (Eds.) Synthetic 
Lubricants and High Performance Functional Fluids. Marcell Dekker Inc.;New York, 1999. 
11

 Lawford S. Polyacylene Glycols. W: Rudnicki, L.R. (Ed.) Synthetics, mineral oils, and bio-based lubricants: 
Chemistry and Technology. CRC/Taylor and Francis ; Boca Raton London New York, 2006. 
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BCF<100, oraz niska ekotoksyczność (testy przeżywalności organizmów wodnych) 

LC50<EC50<IC50>100 do 20 000 mg/dm
3
. 

 

 

 

Tabela 13. Skład chemiczny odpadowych roztworów zawierających fosforany z PCC Rokita z 

produkcji PAG. 
 

Lp. Charakterystyka 

roztworu 

ChZT 

[mg 

O2/dm
3
] 

Zawartość 

P2O5 całk. 

[% m/m] 

Zawartość 

PO4
3-

 

[% m/m] 

Zawartość K 

[% m/m] 

Zawartość Na 

[% m/m] 

1 Faza wodna z M 

6000 

1,27 15,81 13,02 5,74 5,12 

2 Faza wodna z 

F3600 

4,71 19,23 15,26 10,13 6,23 

3 Faza wodna z MH 

2000 

2,24 16,14 13,81 5,61 5,23 

4 Faza wodna z M 

1170 

7,87 13,30 10,65 4,23 4,31 

 

Rokopole zanieczyszczające odpadowe roztwory fosforanów, chociaż nie są klasyfikowane 

jako łatwo biodegradowalne substancje, to cechuje je potencjalna zdolność do biodegradacji, 

co dowodzi, że zarówno biologiczne jak i abiotyczne przemiany struktur Rokopoli będą 

przyczyniać się do redukcji ich koncentracji w środowisku. Bazując na powyższych danych 

można stwierdzić, że substancja organiczna występująca w roztworach odpadowych 

fosforanów nie będzie wpływać na środowisko naturalne przy nawozowym przeznaczeniu 

tych odpadów. 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zagospodarowania odpadowych 

fosforanów sodowo potasowych z produkcji Rokopoli z firmy PCC Rokita. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowany odpad nie zawiera w swoim składzie 

substancji szkodliwych dla roślin, zawiera natomiast znaczne ilości fosforu, potasu i sodu co 

czyni go atrakcyjnym surowcem do produkcji nawozów. Kryteria oceny przydatności 

nawozowej otrzymanych zawiesin zestawiono w tabeli 14.  Wyniki badań przedstawiono w 

tabeli 15. 
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Tabela 14 Kryteria oceny przydatności nawozowej nawozów zawiesinowych. 

 

Parametr Wielkość 
liczbowa 

Ocena 
przydatności Zalecenia i uwagi 

Lejność 
<10,0 

10,0 – 15,0s 
>15,0s 

niezadowalająca 
-trudności z aplikacją 

- możliwość zwiększenia koncentracji składników 
pokarmowych 

zadowalająca 

niezadowalająca 
- zawiesina zbyt gęsta i lepka 

- trudności z aplikacją 
- konieczność rozcieńczania 

Stopień synerezy 
0 – 20% 
20-40% 
>40% 

zadowalająca wysoka stabilność 
dobra średnia stabilność 

niezadowalająca Słaba stabilność 

Gęstość 
zawiesiny 

1,150-1,340g/cm3 
1,340-1,420g/cm3 

>1,420g/cm3 

zadowalająca 
dobra 

niezadowalająca wymaga przecechowania urządzeń dozujących 
pH 4,5-7,5 zadowalająca 
 

 

Tabela 15. Zestawienie własności i składów badanych nawozów zawiesinowych. 
 

Lp Zawartość składników 

nawozowych Gęstość zawiesiny 

[g/cm
3
] 

pH Czas wypływu z kubka 

Forda [s] 

Rozwarstwienie 

[%] 

N P2O5 K2O Po przyg. Po 336 h Po 24 h Po 336 

h 

1 3 9,5 12,5 1,43 6,4 13,0 14,0 16 18,0 

2  10 15 1,40 6,3 12,0 13,0 17,6 18,1 

3 5 15 - 1,38 6,4 10,0 12,0 14 16 

 

 

 Jak należało się spodziewać największą stabilnością wykazały się nawozy o składzie 

(N:P2O5) 5-15 przy średnim stopniu synerezy 15,0 %, dla pozostałych nawozów wynosił 

odpowiednio (N:P2O5:K2O) 3-9,5-12,5 – 17%, (P2O5:K2O) 10-15 – 17,85 %. 

Rozwarstwienie próbek następowało nie wcześniej niż po 48 godzinach, nie stanowi to jednak 

problemu z uwagi na to, że nawozy zawiesinowe są aplikowane w ciągu kilku godzin od 

wytworzenia. Ponadto wszystkie wytworzone nawozy na bazie odpadu z PCC Rokita 

charakteryzowały się zadowalającą lejnością, której wartości zawierały się pomiędzy 10 s-14 

s. Według normy, czas wypływu zawiesiny z kubka Forda o średnicy dyszy 4 mm nie 

powinien przekraczać 15 s.  

Praca ta miała na celu określenie możliwości wykorzystania odpadowych fosforanów sodowo 

potasowych z produkcji polieterów PCC Rokita do produkcji nawozów zawiesinowych 

według formuł nawozów zawiesinowych wytwarzanych w Stacji Nawozów Płynnych w 

Łagiewnikach Średzkich. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że odpad ten 

zawiera znaczące ilości składników pokarmowych takich jak fosfor, potas i sód i może być 

wykorzystany jako surowiec do produkcji nawozów zawiesinowych. Otrzymane na bazie 

odpadu  nawozy charakteryzowały się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi takimi 

jak lejność, gęstość, zmiana stopnia synerezy w czasie oraz pH. Badany odpad oprócz źródła 

składników pokarmowych, spełnia także rolę czynnika stabilizującego zawiesinę. Próby na 
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instalacji produkcyjnej potwierdziły możliwość wytwarzania nawozów zawiesinowych na 

bazie odpadu z PCC Rokita a także możliwość aplikacji otrzymanych nawozów przy pomocy 

typowego sprzętu rolniczego. 

Technologia otrzymywania nawozów zawiesinowych została wdrożona w Stacji Nawozów 

Płynnych w Łagiewnikach Średzkich. Roczna produkcja wynosi 3000 Mg/rok. 

 

 

Efekty dla gospodarki i rolnictwa 

Opracowana i wdrożona technologia otrzymywania innowacyjnych wieloskładnikowych 

nawozów zawiesinowych pozwala na uzyskanie efektów: 

 

a) ekonomicznych: 

Kłopotliwy odpad jakim są fosforany z produkcji polialkilenoglikoli, zostały wykorzystane 

jako pełnowartościowy surowiec do produkcji nawozów zawiesinowych. Rocznie w Stacji 

Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich przetwarzane jest ok. 1200 Mg odpadowych 

fosforanów. Łączna produkcja nawozów zawiesinowych wynosi ok. 3000Mg/rok.  

Przychody z tytułu odbioru odpadu z PCC Rokita i sprzedaży wytworzonych na jego bazie 

nawozów wynoszą ok. 1 350 000 zł.  

b) rolniczych: 

Zastosowanie nawozów zawiesinowych pozwala na bardziej równomierne rozmieszczenie 

składników na powierzchni pola (nie występuje zjawisko rozdzielania się składników). 

Stosowanie nawozów zawiesinowych typu NPK i NP. zwiększa możliwość dostosowania 

składu nawozu do potrzeb pokarmowych roślin i umożliwia precyzyjne dozowanie 

składników pokarmowych roślin również w okresie ich wzrostu. 

 

c) Środowiskowych 

Pozwala stosować jako źródło makroskładników odpady z różnych gałęzi gospodarki. 

Powoduje mniejsze przechodzenie składników do wód gruntowych ze względu na lepsze 

wykorzystanie przez rośliny jak również możliwość nawożenia pod powierzchnią gleby co 

zmniejsza straty związków azotu i korzystnie wpływa na stan środowiska 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych, 

W roku 1993 r rozpocząłem studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom magistra chemii uzyskałem w roku 1998 na 

podstawie pracy ” Badanie wpływu pola elektromagnetycznego o częstotliwości 44 MHz na 

zmiany składowej swobodnej energii powierzchniowej i potencjału zeta na tlenku glinu.” Z 

dniem 15.03.1999 r zostałem zatrudniony na stanowisku chemika w Pracowni Ochrony 

Środowiska w Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.  

Z dniem 01.10. 2005 r zostałem słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę badawczą prowadziłem w 

Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa 

Hubickiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskałem 23.06.2011 r na podstawie pracy 

doktorskiej „Badanie procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych 

sorbentach nieorganicznych.” Wyniki pracy doktorskiej opublikowane zostały w Przemyśle 

Chemicznym oraz Acta Physica Polonica ( Zał. 3 pkt. II A poz . 3, 5, 7, 15). 

Głównym celem mojej rozprawy doktorskiej było zbadanie przebiegu procesów sorpcji 

wybranych jonów metali ciężkich tj. Cu(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II) oraz amonu na naturalnych 

sorbentach nieorganicznych, takich jak klinoptylolit, pałygorskit oraz bentonit. Pozwoliło to 

na określenia warunków usuwania wymienionych jonów z modelowych roztworów azotanów 

i wód osadowych powstających w procesie filtracji osadów ściekowych w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków. Aby zrealizować powyższy cel: 

● przeprowadziłem badania składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych 

wytypowanych naturalnych sorbentów nieorganicznych obejmujących: 

- analizę ich składu pierwiastkowego stosując ISP OES, 

- analizę termiczną, tj. termograwimetryczną (TG) oraz termiczną  

analizę różnicową (DTA), 

- wyznaczanie wielkość powierzchni właściwej oraz rozmiarów  

objętości porów badanych sorbentów, 

- określenie rozkładu, rozmiaru i kształtu cząstek badanych sorbentów. 

● przeprowadziłem badania kinetyczne sorpcji wspomnianych jonów metali ciężkich i 

amonu na rozpatrywanych sorbentach nieorganicznych, metodą statyczną. 

● wyznaczyłem izotermy adsorpcji w/w jonów metali oraz amonu na rozpatrywanych 

sorbentach, 

● określiłem wpływ wartości (pH) fazy wodnej na przebieg procesu adsorpcji w/w 

jonów metali i amonu na badanych sorbentach. 

 określiłem wpływ temperatury na przebieg procesu adsorpcji w/w jonów metali i 

amonu na badanych sorbentach 

● dokonałem analizy powierzchni sorbentów stosując metodę skaningowej mikroskopii 

elektronowej (SEM i TEM). 
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● opracowałem na podstawie przeprowadzonych badań proces technologicznego 

usuwania w/w jonów metali ciężkich i amonu z wód osadowych przy użyciu będących 

przedmiotem badań naturalnych sorbentów nieorganicznych. 

Na podstawie badań opracowałem zgłoszenie patentowe P 390 089 „Sposób oczyszczania 

wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków.” Następnie uzyskując patent PL 

215357. 

Wykazałem , że bentonit, klinoptylolit i pałygorskit mogą być wykorzystane jako 

naturalne sorbenty nieorganiczne do wydzielania jonów Ni(II), Zn(II), Cu(II), Pb(II) oraz 

amonu z wód osadowych pochodzących z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Puławach, 

obniżając ich zawartość do wymaganego ustawowo poziomu, a ich obecność w osadzie 

ściekowym powstającym w procesie odwadniania osadów ściekowych poprawia właściwości 

reologiczne osadów ściekowych. Otrzymane w wyniku badań parametry dotyczące wartości 

pH, czasu kontaktu faz, pojemności sorpcyjnej dają podstawę do opracowania technologii 

wydzielania badanych jonów metali i amonu (oczyszczania) wód osadowych powstających w 

procesie oczyszczania ścieków komunalnych. 

W 2006 r powierzono mi funkcję pełnomocnika dyrektora ds. stacji nawozów płynnych i 

gospodarstwa doświadczalnego INS. Od marca 2006 do września 2006 kierowałem Stacją 

Nawozów Płynnych INS w Łagiewnikach Średzkich i nadzorowałem Gospodarstwo 

Doświadczalne INS w Goczałkowie Górnym na Dolnym Śląsku. W okresie tym prowadziłem 

badania nad wykorzystaniem rożnych odpadów z przemysłu do wytwarzania 

pełnowartościowych nawozów płynnych i zawiesinowych. ( Zał. 3 pkt. II A poz. 1, 2, 4). 

Prowadziłem prace nad opracowaniem technologii otrzymywania innowacyjnych nawozów 

płynnych: azotowo siarkowych, azotowo fosforowych, wieloskładnikowych NPK ( Zał. 3 pkt. 

II A poz. 10, 15, 20, 26). Badania te miały charakter interdyscyplinarny uwzględniający 

wpływ nowych formuł nawozowych na wzrost i plonowanie roślin w różnych warunkach 

klimatycznych na terenie Polski i za granicą.  

Byłem wykonawcą zadań realizowanych w ramach konsorcjów naukowych w grantach 

finansowanych przez NCBiR. W projekcie Azomais realizowanym w ramach Programu 

Badań Stosowanych ( Zał. nr 3 pkt. II J poz. 3)  kierowałem pracami w INS, których celem 

było opracowanie technologii wytwarzania nawozu typu NPS(M) na bazie superfosfatu 

mocznikowego, o roboczej nazwie UreaPhoS(M). Na podstawie wyników badań 

przeprowadzonych w skali laboratoryjnej i ½ technicznej została opracowana technologia 

wytwarzania nawozu (nawozów) typu UreaPhos(M). W ramach prac opracowano pełną 

dokumentację technologiczną, obejmującą bilanse masowe i energetyczne schemat blokowy, 

PFD, wraz z opisami poszczególnych węzłów technologicznych. ( Zał. 3 pkt.II A poz. 27, 33, 

34, 38, 39, 42). Na podstawie wyników badań współopracowałem zgłoszenia patentowe (Zał. 

3 pkt.II C poz. 12, 13). 

Kierowałem pracami w zadaniach INS w projekcie Bluegas ( Zał. nr 3 pkt. II J poz. 4). Celem 

projektu było opracowanie technologii zagospodarowania płuczek i zwiercin z procesu 

wydobywania gazu łupkowego oraz osadów ściekowych z Biologicznej Oczyszczalni 
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Ścieków Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (Zał. 3 pkt. II A poz. 35,41). Na 

podstawie wyników badań opracowałem zgłoszenie patentowe (Zał. 3 pkt.II C poz. 10) 

Kolejnym projektem, w którym kierowałem pracami w INS był Biofert ( Zał. nr 3 pkt. II J 

poz. 2). Celem projektu było opracowanie technologii produkcji nowych nawozów 

fosforowych na bazie surowców odnawialnych. Przeprowadzono badania laboratoryjne oraz 

½-techniczne otrzymywania nawozów zawiesinowych oraz granulowanych na bazie 

surowców odpadowych z wykorzystanie solubilizujących mikroorganizmów. (Zał. 3 pkt. II A 

poz. 24, 31, 46). Jestem współautorem zgłoszenia patentowego, które powstało w wyniku 

realizacji projektu. (Zał. 3 pkt.II C poz. 14).  

Aktualnie jestem kierownikiem zadań INS w projekcie Biofertil ( Zał. nr 3 pkt. II J poz. 1) . 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych bionawozów wzbogaconych 

mikrobiologicznie oraz ocena efektów ich zastosowania w uprawach roślin i w 

mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb. Nowo opracowane bionawozy 

wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski4 i Super Fos Dar 40 z nośnikami i 

pożytecznymi mikroorganizmami o działaniu biostymulującym i ochronnym projekt jest w 

trakcie realizacji. 

Od 01.01.2014 r jestem kierownikiem Zakładu Nawozów w Instytucie Nowych Syntez 

chemicznych. W ramach mojej podstawowej działalności prowadzę prace badawczo 

rozwojowe i wdrożeniowe na rzecz przemysłu. Współpracuję z wszystkimi wytwórniami 

nawozów mineralnych w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat byłem kierownikiem 15 umów 

realizowanych na rzecz przemysłu. ( Zał. nr 3 pkt. II M poz. 1-15). W wyniku tych prac 

zostały opracowane oryginalne rozwiązania technologiczne (Zał. nr 3 pkt. II B poz. 1-5), 

publikacje ( Zał nr 3 pkt. II A poz. 1,2,4,9,13,14,18,19,26,33,34,42) i patenty ( Zał. nr 3 pkt II 

C poz. 1,3,9-13). 

Wyniki swoich prac i mojego zespołu badawczego prezentowałem na 54 konferencjach w 

tym 28 międzynarodowych. (zał. nr 3 pkt. III B). Byłem wielokrotnie wyróżniany i 

nagradzany za osiągniecia naukowe, oryginalne rozwiązania technologiczne (Zał. nr 3 pkt II 

K poz. 1-8).  

Od 2017 r prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów chemia techniczna z 

przedmiotu technologia nawozów mineralnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

 

6. Plany naukowo badawcze 

Moje plany badawcze skupiają się wokół tematyki nawozowej. W ciągu najbliższych 

2 lat chciałbym zrealizować badania w ramach rozpoczętych grantów dotyczących 

technologii otrzymywania nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie. Chciałbym 

kontynuować współpracę z przemysłem nawozowym w zakresie poprawy jakości 
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produkowanych nawozów jak również rozwoju nawozów typu „smart fertilizers” którymi 

wszystkie wytwórnie nawozowe są zainteresowane.  

Duże nadzieje wiąże z realizacją projektów międzynarodowych, aktualnie czekamy na 

wyniki konkursów z Horyzontu 2020 na który złożyliśmy dwa wnioski w konsorcjach 

międzynarodowych.: 

1. Innovative and sustainable bio-based fertilisers from animal manure supported by 

an original technology and on-line data hub and digital tools: A solution to 

leverage bioeconomy in agriculture. – Fertilmanure  

2. Valorising anaerobic digestates into bio-fertilisers through decentralised 

integration systems. - Ad2Fert 

 

7. Wykaz dorobku naukowego 

 

7.1. Zestawienie osiągnięć naukowych z podziałem na: oryginalne prace twórcze, artykuły 

przeglądowe, popularno-naukowe, monografie, prace, komunikaty konferencyjne i 

patenty. 

Rodzaj osiągnięcia Liczba 

publikacji 

IF
a 

Suma punktów 

MNiSW
b 

Oryginalne prace twórcze 

Opublikowane w czasopismach z bazy JCR 

47 30,167 800 

Opublikowane w czasopismach spoza bazy JCR 13   

Monografie 11  35 

Ogółem oryginalne prace twórcze 71 30,167  

Materiały konferencyjne    

Komunikaty 42   

Streszczenia i postery 58   

Ogółem publikacje naukowe    

Patenty    

- przyznane 10   

- zgłoszenia  3   

Ogółem dorobek naukowy 184 30,167 835 

 

a) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 
b) Suma punktów za publikacje wg ujednoliconego wykazu czasopism MNiSW z dnia 25 marca 2019 r 
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