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C elem XI Konferencji Nauko-
wo-Technicznej „Przemysł
Szklarski”, która odbyła się
w październiku 2018 r.

w Ustroniu, było przedstawienie współ-
czesnych kierunków rozwoju technologii
szkła, techniki topienia masy szklanej
w przemysłowej produkcji wyrobów
szklanych i przetwórstwa szkła na potrze-
by budownictwa oraz wykorzystania od-
padów stłuczki szklanej w aspekcie ochro-
ny środowiska naturalnego. Konferencje
„Przemysł Szklarski” organizowane
w poprzednich latach spotkały się z zain-
teresowaniem i uznaniem środowiska naukowego i specjali-
stów z przemysłu szklarskiego.

Konferencję Naukowo-Techniczną „Przemysł Szklarski
2018” zorganizowały: Śląska Rada Naczelnej Organizacji
Technicznej FSNT w Katowicach; Ogólnopolska Sekcja Prze-
mysłu Szklarskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych; Instytut Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowla-
nych w Krakowie; Związek Pracodawców „Polskie Szkło”;
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządza-
jącej i kadry technicznej oraz technolodzy z hut szkła,
a także przedstawiciele zakładów przetwórstwa szkła oraz uczel-
ni i ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu szklarskiego.

Program konferencji podzielono na pięć sesji, podczas
których omówiono m.in. następujące zagadnienia:

● sesja I: współczesne rozwiązania różnorodności aplika-
cyjnych szkieł; inżynieria materiałowa w badaniach szkieł hi-
storycznych; mechanizmy korozji materiałów ogniotrwałych
w piecach szklarskich;

● sesja II: zarządzanie procesem inwestycyjnym w prze-
myśle szklarskim; optymalizacja konstrukcji pieców topli-
wych do wielkotonażowej produkcji szkła opakowaniowego;
korzyści wynikające z bieżącej analizy pracy wentylacji na-
turalnej w hucie szkła;

● sesja III: redukcja masy szkła a właściwości użytkowe
wyrobów szklanych; stłuczka szklana jako produkt uboczny
szansą dla producentów i przetwórców szkła;

● sesja IV: wpływ technologii produkcji na właściwości
mączki wapiennej, przeznaczonej do przemysłu szklarskiego;
ocena surowców skalnych na przykładzie badań termicznych
skaleni i piasków; zastosowanie wybranych surowców odpa-
dowych do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemiano-
wych; tradycyjne i alternatywne surowce do produkcji włó-
kien mineralnych; separacja szkło-ceramika;

● sesja V: nowoczesne szyby zespolo-
ne idealnym rozwiązaniem do domów pa-
sywnych; standardowe badania bezpiecz-
nego szkła warstwowego, przeznaczone-
go do budownictwa; nowe, niekonwen-
cjonalne zastosowanie badań termowizyj-
nych w przemyśle szklarskim.

Oprócz referatów przewidzianych
w programie, odbyła się bardzo ciekawa
prezentacja pana Andrzeja Werkowskie-
go na temat wykorzystania ciepła odpado-
wego w zakładach o energochłonnej pro-
dukcji, m.in. w hutach szkła. Korzyści
z tego rozwiązania, oferowanego przez

firmę Ormat, to przede wszystkim ograniczenie zużycia ener-
gii, a tym samym jej kosztów, a także zmniejszenie emisji CO2,
SO2, NO2 oraz poprawa konkurencyjności i wizerunku firmy.

Na zakończenie obrad podjęto dyskusję na temat zagadnień
do przedstawienia na przyszłych konferencjach „Przemysł
Szklarski”. Uczestnicy zaproponowali, aby w części ogólnej
konferencji omawiać aktualne regulacje prawne oraz stan
branży szklarskiej w Polsce i Europie, natomiast w części
technologicznej – produkcyjnej, upowszechniać to, co robią
poszczególne huty i zakłady przetwórstwa szkła oraz jakie
osiągają efekty, ponieważ postęp w przemyśle jest bardzo du-
ży. Należy więc mówić przede wszystkim o nowościach. Kon-
ferencja powinna mieć charakter praktyczny, szkoleniowy
– twierdzili uczestnicy. Były też głosy, aby zapraszać firmy
zagraniczne i podnieść jej rangę do imprezy międzynarodo-
wej oraz wprowadzić temat przewodni każdej konferencji.

Organizatorzy Konferencji Naukowo-Technicznej „Prze-
mysł Szklarski 2018” dziękują uczelniom technicznym, dyrek-
cjom hut szkła oraz innych instytucji i przedsiębiorstw za
wydelegowanie swoich przedstawicieli na konferencję szklar-
ską, a także autorom referatów i wszystkim uczestnikom
za udział w obradach i dyskusji.
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