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Zakładów Azotowych w Tarnowie

Robert LICHWAŁA – Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2012, 66, 10, 1039-1056

Rozwój polskiego przemysłu chemicznego u zarania II Rzeczpo-

spolitej wiąże się z osobą profesora Politechniki Lwowskiej Ignacego 
Mościckiego, który został dyrektorem przejętej po powstaniach ślą-

skich z rąk niemieckich fabryki związków azotowych w Królewskiej 
Hucie (późniejszym Chorzowie). Głównym promotorem rozwoju 
przemysłu chemicznego, w tym związków azotowych w Polsce, był 
założony przez I. Mościckiego Chemiczny Instutut Badawczy w War-
szawie. W instytucie tym rodziły się plany rozbudowy przemysłu 
chemicznego, w tym pilnej budowy drugiej dużej fabryki związków 
azotowych [1]. Ostateczna decyzja o budowie nowej fabryki pod 
Tarnowem zapadła 12 marca 1927 r. [2]. 14 maja 1927 r. zakupiono 
od rodu Sanguszków dobra folwarczne o powierzchni 670 hektarów, 
za sumę 207 tys. dolarów amerykańskich. Pierwsze prace na placu 
budowy rozpoczęto 5 maja 1927 r. [3]. Powstała w 1927 r. Państwo-

wa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach była jedną z najwięk-

szych inwestycji odradzającej się Rzeczpospolitej, wyznaczając tren-

dy w polskim przemyśle chemicznym. Tradycje swojej poprzedniczki 
kontynuują do dziś Azoty Tarnów.

Prof. Ignacy Mościcki – inicjator budowy Mościc

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach

W październiku 1927 r. Polska uzyskała tzw. pożyczkę stabilizacyj-
ną w wysokości 62 mln dolarów i 2 mln funtów szterlingów, finansowa-

ną przez banki amerykańskie, z udziałem banków europejskich. Część 
wpływów z pożyczki w kwocie 23,8 mln złotych, zasiliło fundusze 
na budowę nowej fabryki związków azotowych [4]. Całkowite preli-
minowane koszty jej budowy wyceniono wstępnie na 75,7 mln złotych 
[5]. Budowę fabryki zlokalizowano w okolicach Tarnowa, ok. 4 kilome-

try od centrum miasta, w kierunku zachodnim. Teren fabryczny, znaj-
dujący się w granicach administracyjnych dwóch podtarnowskich gmin: 
Dąbrówka Infułacka i Świerczków (przemianowanych później w jedną 
gminę Mościce), miał kształt trójkąta. Jego bokami były od zachodu 
rzeka Dunajec, od wschodu rzeka Biała, a od południa linia kolejowa 
Kraków-Lwów. Kierownictwo poszczególnych wydziałów w budowie 
objęli w większości wychowankowie pofesora Ignacego Mościckiego, 
kierownika Katedry Chemii Fizykalnej i Elektrochemii Technicznej Po-

litechniki Lwowskiej, a w latach 1925-1926 rektora tej uczelni. Kierow-

nikiem grupy technicznej budowy fabryki, a następnie fabrycznego Biu-

ra Konstrukcyjnego został jeden z najbardziej uzdolnionych inżynierów 
wywodzących się z Politechniki Lwowskiej, Tadeusz Hobler [6].

Panorama fabryki w Mościcach, lata 30. XX w.

Większość wyposażenia dla instalacji produkcyjnych PFZA zaku-

piono za granicą, pozostałe u producentów krajowych. Montażu do-

konywały głównie polskie przedsiębiorstwa, przy pomocy pracowni-
ków fabryki. Polską myśl techniczno-technologiczną w rozwiązaniach 
zastosowanych w fabryce reprezentowały przede wszystkim wieże 
do absorpcji tlenków azotu (dziewięć sztuk), zaprojektowane przez 
Ignacego Mościckiego (tzw. wieże Mościckiego), patent na sposób 
wytwarzania roztworu soli amonowych inż. Mieczysława Kalousa 
oraz projekt metody technicznej produkcji siarczanu amonu z gipsu, 
firmowany przez Chemiczny Instytut Badawczy z Warszawy. Gru-

pa inżynierów fabrycznego Biura Konstrukcyjnego pod kierunkiem 
Tadeusza Hoblera zajmowała się opracowaniami dotyczącymi prak-

tycznego wykorzystania zakupionych technologii syntezy amoniaku 
i siarczanu amonowego. Kierownikiem grupy chemicznej został miano-

wany dr Stanisław Hempel. Jej głównym zadaniem było opracowanie 
technologii otrzymywania wodoru jako podstawowego, obok azotu, 
składnika do produkcji amoniaku. Wobec odmowy udzielenia licen-

cji przez firmy zagraniczne grupa S. Hempla dokonała adaptacji roz-

wiązań instalacji do konwersji gazu wodnego metodą Habera, której 
półtechniczna instalacja istniała od 1928 r. w łódzkiej gazowni. Prace 
obejmowały przygotowanie niezbędnego do przeprowadzenia proce-

su katalizatora żelazowo-chromowego oraz projektu całości instala-
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cji. Parametry technologiczne otrzymane w czasie pracy na instalacji 
półtechnicznej były podstawą do opracowania projektu technicznego 
instalacji konwersji CO zawartego w gazie wodnym przez inż. T. Ho-

blera. Również jego autorstwa były rozwiązania dotyczące technologii 
azotanu amonowego [7]. Surowcem wyjściowym w instalacji syntezy 

amoniaku poprzedzonej oczyszczalnią gazu był koks hutniczy, z które-

go otrzymywano gaz wodny w sześciu generatorach okresowych sys-

temu Marischka-Brünn-Königsfelder A.G. Instalacja syntezy amoniaku, 

pracująca metodą inż. Fausera z włoskiej firmy Montecatini, składała się 

z 9 jednostek o zdolności produkcyjnej ok. 10 ton amoniaku na dobę 

każda. W tamtych czasach była to nowoczesna wytwórnia, oparta 

na wodorze ze zgazowania koksu, a nie na wodorze elektrolitycznym, 

jak wiele wówczas budowanych [8]. Dla potrzeb produkcji chemicz-

nej wybudowano elektrociepłownię, którą wyposażono w kotłownię 

opalaną miałem węglowym. Wyposażenie oddziału parowego elektro-

ciepłowni stanowiło sześć zespołów kotłowych. Dla produkcji energii 

elektrycznej zamontowano turbozespoły, w skład których wchodziły 

3 turbiny kondensacyjne oraz 1 turbina przeciwprężna [9]. Montaż 

maszyn i urządzeń elektrociepłowni został zakończony 2 października 

1929 r. Dzień ten uważa się za końcową datę budowy fabryki [10]. 

W 1928 r., obok instalacji azotowych, rozpoczęto budowę niemające-

go powiązania technologicznego z częścią azotową Wydziału Chloru, 

z elektrolizerami Billitera, który uruchomiono w lipcu 1930 r. [11].

Dom Chemika, lata 60. XX w.

Uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych 

odbyło się w Mościcach 18 stycznia 1930 r., z udziałem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, przedstawicieli rządu RP 

z premierem Kazimierzem Bartlem, Ministrem Przemysłu i Handlu 

Eugeniuszem Kwiatkowskim. PFZA produkowała w początkowym 

okresie swego istnienia ok. 60 ton amoniaku na dobę. Azot niezbędny 

do syntezy otrzymywany był w wyniku skraplania powietrza metodą 

Linde, a wodór z gazu wodnego. Część wyprodukowanego amonia-

ku podlegała przerobowi na 50% kwas azotowy (ok. 170 ton kwasu 

azotowego na dobę). Azotan amonu, powstający dzięki zobojętnie-

niu kwasu azotowego amoniakiem gazowym, przerabiano następnie 

na nawóz o nazwie nitrofos (ok. 240 ton na dobę) o zawartości azotu 

ok. 15,5%. [12]. Globalna produkcja Państwowej Fabryki Związków 

Azotowych w Mościcach w 1930 roku w masie wynosiła ok. 57 tys. t, 

z czego około 80% stanowiły nawozy azotowe [13]. Obok wymienio-

nych wyżej produktów, w 1930 r. wytwarzano także azotan amonu dla 

przemysłu zbrojeniowego, a spośród produktów chlorowych: chloro-

benzen, chloronaftalen, wapno chlorowe, a także stopiony wodoro-

tlenek sodowy.

Elektrociepłownia PFZA w Mościcach

Pierwszy rok działalności PFZA zbiegł się z pierwszym rokiem 

wielkiego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W krytycznej 

dla fabryki sytuacji jej dyrektorem naczelnym został dotychczasowy 

Minister Przemysłu i Handlu, Eugeniusz Kwiatkowski. Minister przy-

był do Mościc w połowie lutego 1931 r. Stanęło przed nim bardzo 

ważne zadanie – zapewnienie przetrwania fabryki, która tak wielkim 

nakładem sił i środków dopiero została uruchomiona, a już groziło jej 

zamknięcie. Fabryka w Mościcach, chcąc pozostawać konkurencyj-

na na rynku, musiała poszerzyć swoją ofertę nawozową, a istniejącą 

zmodernizować. W 1930 r. zdecydowano o modernizacji instalacji 

do produkcji kwasu azotowego i siarczanu amonu [14]. W tym okre-

sie najbardziej poszukiwanymi na rynkach zagranicznych nawozami 

były granulowana saletra wapniowa oraz grubokrystaliczny siarczan 

amonu. Licencję na produkcję grubokrystalicznego siarczanu amo-

nu o zdolności 60 ton na dobę zakupiono w Anglii, gdyż dotychczas 

produkowany siarczan pylisty otrzymywany według metody Fause-

ra przestawał znajdować nabywców [15]. Najważniejszym krokiem 

inwestycyjnym dla fabryki w okresie międzywojennym była decyzja 

o produkcji poszukiwanej na rynkach światowych granulowanej sa-

letry wapniowej (tzw. norweskiej), którą produkowały w tym czasie 

tylko dwie fabryki na świecie. Technologię zakupiono w Norwegii, po-

zostałe prace konstrukcyjne, budowę i montaż aparatury wykonano 

siłami własnymi. Instalacja zaprojektowana na wydajność 80 t saletry 

wapniowej na dobę, pod koniec lat 30. XX w. produkowała znacznie 

więcej, bo około 180 ton na dobę [16]. W 1934 r. została w mo-

ścickiej fabryce zbudowana pierwsza na świecie techniczna instalacja 

do produkcji stężonego kwasu azotowego 98,5% metodą Wendland-

ta (Ho-Ko, „hochkonzentriert”) o zdolności 20 ton na dobę [17].  

Oferta fabryki wzbogaciła się także o inne produkty. W tym samym 

roku uruchomiono instalację chloranu wapniowego, tzw. herbatoksu 

– środka chwastobójczego. Dwa lata później uruchomiono instalację 

sprężania tlenu do butli, poszukiwanego na rynku do prac spawalni-

czych. Z inicjatywy dyrektora Kwiatkowskiego, w ostatnim okresie 

jego pobytu w Mościcach, w celu utrzymania w odpowiednim stanie 

maszyn i urządzeń, stworzono w fabryce Oddział Ruchu Maszynowe-

go [18]. W 1932 r. sukcesem zostały uwieńczone starania o przyjęcie 

PFZA do Międzynarodowego Syndykatu Nawozowego, co m.in. wią-

zało się z przyznaniem kontygentu na eksport nawozów w wysokości 

32 tys. ton na rok.

1 sierpnia 1933 r. doszło do połączenia PFZA Chorzów i PFZA 

Mościce w jedno skomercjalizowane przedsiębiorstwo własności 

Skarbu Państwa pod nazwą Zjednoczone Fabryki Związków Azoto-
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fabryka „Azot” w Jaworznie. Pod taką nazwą przedsiębiorstwo funk-

cjonowało do wybuchu II wojny światowej. W 1934 r. zapadła decy-

zja o rozbudowie fabryki oraz o budowie Laboratorium Badawcze-

go. Posiadało ono pracownie badawcze, hale półtechnik, bibliotekę 
naukową oraz własne biuro konstrukcyjne [19]. W skład Laborato-

rium weszła także pracownia analityczna i wytwórnia katalizatorów. 
Uruchomienie Laboratorium wywarło wielki wpływ na rozwój po-

stępu technicznego w fabryce. W 1936 r. opracowano plan dalszego 
rozwoju „Mościc”, który zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 
14,8 mln złotych na modernizację instalacji do produkcji amonia-

ku, kwasu azotowego, chloru, saletry wapniowej oraz rozpoczęcie 
produkcji metanolu i formaliny [20]. W sierpniu 1933 r. rozpoczęto 
prace nad doprowadzeniem do Mościc gazu ziemnego rurociągiem 
z zagłębia lwowskiego i krośnieńskiego. Inwestycja stanowiła część 
programu gazyfikacji Centralnego Okręgu Przemysłowego, a wy-

konawcą było przedsiębiorstwo” Polmin”. Gazyfikacja COP w la-

tach 1937-1938 kosztowała państwo ok. 14 mln złotych [21]. Prace 
związane z doprowadzeniem gazu do Mościc ukończono w 1937 r. 
Początkowo gaz używano w fabryce do opalania kotłów elektrowni, 
co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów transportu i składowa-

nia węgla. Następnie przeprowadzono próby rozkładania metanu 
w generatorach. Po osiągnięciu pozytywnych wyników podwyższyła 
się zawartość wodoru w gazie surowym, co wpłynęło na wzrost 
produkcji amoniaku w Mościcach, średnio o ok. 10% [22]. Zapo-

czątkowało to przechodzenie na gaz ziemny jako podstawowy suro-

wiec i zarazem obniżyło koszty produkcji. Pod koniec lat 30. XX w.  
produkcja amoniaku w mościckiej fabryce oparta była na gazie pozy-

skiwanym z generatorów zgazowujących koks i dodatkowo dwóch 
generatorów dostosowanych do zgazowania koksu i metanu. Rów-

nolegle przystąpiono do budowy nowej instalacji (zwanej potocz-

nie I rozkładnią metanu), mającej produkować wodór na bazie gazu 
ziemnego przy współudziale katalizatora niklowego. Była to instala-

cja bezciśnieniowa systemu amerykańskiej firmy Hercules Powder 
Co. Inwestycję realizowaną przez niemiecką firmę Bamag IG zakoń-

czono na krótko przed wybuchem wojny, ale uruchomiono ją do-

piero w okresie okupacji [23]. W opisywanym okresie uruchomiono 
także pilotażową instalację do produkcji nowego nawozu azotowo-
fosforowego – precypitatu (dwufosfatu), którego produkcję oparto 
na fosforytach importowanych z ZSRR [24]. W 1938 r. wyproduko-

wano łącznie około 750 ton tego nawozu [25]. Badania prowadzone 
w fabrycznym laboratorium doprowadziły do uruchomienia instala-

cji półtechnicznych do syntezy metanolu oraz formaliny. W latach 
1933-1938 fabryka w Mościcach produkowała z nawozów azoto-

wych: siarczan amonu, saletrzak, saletrę wapniową, w początkowym 
okresie także nitrofos, a pod koniec tego okresu, precypitat (dwu-

fosfat). Z produktów azotowych technicznych wytwarzano: azotan 
amonowy (używany również jako nawóz), kwas azotowy stężony 
i techniczny, nitrozę, amoniak skroplony.

We wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Po zakończe-

niu kampanii wrześniowej fabrykę uruchomiono ponownie w paź-

dzierniku 1939 r. W okresie okupacji produkowano w Mościcach 
z nawozów: saletrę wapniową, siarczan amonu, saletrzak oraz nie-

wielką ilość nawozów fosforowych: dwufosfatu i mączki fosforyto-

wej, a ponadto m.in.: kwas azotowy techniczny oraz stężony, nitro-

zę, saletrę amonową, tlen sprężony, sodę kaustyczną, kwas solny, 
chlor skroplony, herbatox (chloran wapnia) [26]. W latach okupacji 
wiele produkcji ograniczono, bądź ich zaprzestano. Okupant dążył 
do utrzymania głównie produkcji wyrobów mających zastosowanie 
w warunkach wojennych. W tym okresie rozpoczęto, na bazie insta-

lacji nitrofosu, produkcję 20,5% saletrzaku granulowanego. Od po-

czątku 1944 r. Niemcy w obliczu klęski militarnej zalecili demontaż 
wyposażenia fabrycznego i jego wywóz w głąb Rzeszy. Produkcja 
została praktycznie zaprzestana.

Odbudowa i rozbudowa w kierunku produkcji organicznej

Po zakończeniu okupacji, w czerwcu 1945 r. rząd podjął uchwa-

łę o odbudowie i rozbudowie PFZA w ramach ogólnokrajowego 
programu produkcji nawozów dla rolnictwa. Za ponownym uru-

chomieniem przemawiał fakt, że większość budynków fabrycznych 
pozostało niezniszczonych. Z ważniejszych urządzeń zachowały się 
zdekompletowane generatory gazowe, tlenownia, stacja sprężania 
tlenu, gazometry. Wywiezione maszyny i urządzenia pochodzące 
z Mościc, dzięki zaangażowaniu załogi sukcesywnie odnajdywano 
– m.in. w Brzegu Dolnym na Śląsku i w kamieniołomach w Grabach 
na trasie Ścinawa-Rawicz. W czerwcu 1945 r., z inicjatywy załogi oraz 
dzięki przyznanym kredytom z Wojewódzkiego Wydziału Przemy-

słowego w Krakowie, w Państwowej Fabryce Związków Azotowych 
w Mościcach w ruchu była elektrownia, produkcja tlenu sprężonego 
oraz warsztat mechaniczny [27]. W tym samym roku uruchomiono 
na niewielką skalę produkcję metanolu [28]. W listopadzie 1946 r. 
oddano do użytku półtechniczną instalację formaliny oraz podjęto 
uchwałę o odbudowie chlorowni [29]. Lata 1947-1949, to okres Pla-

nu Trzyletniego. Dzięki odzyskaniu zrabowanej aparatury, już w maju 
1947 r. oddano do użytku instalację do produkcji katalizatora żelazo-

wo-chromowego do konwersji tlenku węgla, a w lipcu – instalację 
amoniaku syntetycznego o zdolności produkcyjnej 30 ton na dobę, 
następnie instalację do produkcji kwasu azotowego technicznego 
o zdolności 140 ton na dobę oraz saletrzaku (20,5% N) o zdolno-

ści 214 ton na dobę [30]. Pierwsze tony saletrzaku wyprodukowano  
27 sierpnia tego roku [31]. Instalację saletry wapniowej o zdolno-

ściach 220 ton na dobę odbudowano w 1948 r. i uruchomiono rok 
później [32]. Latem 1948 r., po ośmiu miesiącach odbudowy, oddano 
do użytku chlorownię [33]. Chlor otrzymywany z elektrolizy soli był 
surowcem wyjściowym do produkcji wapna chlorowanego, kwasu 
solnego, chlorobenzenów i woskoli. Odbudowana chlorownia Bil-
litera posiadała zdolność produkcyjną 2800 ton chloru, a instalacja 
wapna chlorowanego 2100 ton na rok [34].

W 1949 r. tarnowskie Azoty wytwarzały już 20 produktów [35]. 
Udział nawozów azotowych w globalnej produkcji fabryki utrzymywał 
się początkowo na podobnym poziomie jak przed wojną (ok. 80% 
w masie). Pozostałe 20% stanowiła produkcja innych chemikaliów. 
W dalszym ciągu była to fabryka produkująca praktycznie wyroby 
nieorganiczne. Zapotrzebowanie gospodarki kraju było dużo wyższe 
i stale rosło. Rozbudowa i modernizacja Azotów była nieodzowna 
i wymagała zmiany koncepcji technologicznej. „Ucieczka od koksu” 
i zastąpienie go w pierwszej fazie gazem ziemnym stała się jednym 
z głównych kierunków modernizacji produkcji. Do takiego posunię-

cia predystynowała zakłady ich lokalizacja na terenach, przez które 
przebiegała południowa magistrala gazowa wschód – zachód. Leżąc 
najbliżej złóż gazu ziemnego spośród wszystkich jego największych 
odbiorców, Azoty posiadały dogodne warunki korzystania z tego 
surowca. Podobnie uważano, że zasoby soli kuchennej w okolicach 
Bochni umożliwiały rozwój produkcji na bazie chloru. W rozwój 
technologii w zakładach duży wkład miał m.in. Instytut Syntezy Che-

micznej, powstały z Centralnego Laboratorium Doświadczalnego 
PFZA. Program intensyfikacji produkcji amoniaku i nawozów, na-

zywany także „Tarnów I”, realizowano etapami. W pierwszym eta-

pie rozbudowano instalację syntezy amoniaku do zdolności 160 ton 
na dobę (rok 1953), a następnie, w dwa lata później, do 240 ton 
na dobę [36]. Docelowo zakładano rozbudowę wytwórni amoniaku 
do 480 ton na dobę (co było finalizowane w okresie „Tarnowa II”), 
poprzez zabudowę dwóch nowych generatorów gazu do syntezy 
amoniaku z koksu i dwóch generatorów produkujących gaz do syn-

tezy amoniaku na bazie gazu ziemnego, budowę dwóch instalacji 
konwersji gazu ziemnego, modernizację oczyszczania gazu do syn-

tezy amoniaku z tlenku węgla poprzez wprowadzenie tzw. metody 
mycia miedziowego. Zabudowano także nowe sprężarki gazu oraz 
przebudowano wnętrza reaktorów syntezy amoniaku z typu Fauser 
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na typ NEC. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych kwasu 
azotowego oddano do użytku 5 nowych jednostek kwasu azotowe-

go technicznego metodą ciśnieniową współautorstwa inż. T. Hoblera 

(tzw. Hydro-Nitro-Hobler), wybudowano drugą jednostkę kwasu 

azotowego metodą bezciśnieniową, a następnie zintensyfikowano 

instalację kwasu azotowego stężonego do 110 ton na dobę i nitroz 

do 180 ton na dobę. W 1953 r. wznowiono produkcję saletry amono-

wej krystalicznej używanej do produkcji materiałów wybuchowych 

o zdolności 120 ton na dobę [37].

Koncentracja wysiłków w latach 50. XX w. na rozbudowie 

ciągu nawozowego nie oznaczała jednostronnej modernizacji fa-

bryki. W tym okresie rozpoczęto także przygotowania do dalszej 

rozbudowy, zmierzającej do wzbogacenia asortymentu produktów 

i wprowadzenia nowoczesnych wysoko uszlachetnionych wyrobów. 

W latach 1952-1953 wybudowano i uruchomiono instalację syntezy 

metanolu na bazie doświadczeń z istniejącej od 1934 r. w Labora-

torium Badawczym instalacji półtechnicznej. Produkowany meta-

nol stanowił surowiec dla produkcji formaliny i urotropiny na wy-

budowanych i uruchomionych w tym okresie nowych instalacjach. 

W 1953 r. rozpoczęto wytwarzanie w skali technicznej pierwszego 

produktu organicznego – formaliny o zdolnościach 4500 ton na rok. 

W 1954 r. w obiektach wytwórni formaliny uruchomiono instalację 

półtechniczną do produkcji tiomocznika o zdolności 30 ton na rok 

[38]. Zarówno intensyfikacja amoniaku jak i instalacja formaliny były 

inwestycjami projektowanymi i realizowanymi własnymi siłami [39]. 

Kolejnym milowym krokiem zmierzającym do zmiany profilu pro-

dukcyjnego firmy było rozpoczęcie budowy instalacji kaprolaktamu, 

półproduktu do produkcji włókien i tworzyw poliamidowych [40]. 

Rok 1957, jubileuszowy, bo trzydziesty w historii „Mościc”, nazwano 

„rokiem wielkich uruchomień”. Obok uruchomienia wytwórni ka-

prolaktamu, oddano do użytku nową rtęciową elektrolizę soli o zdol-

ności produkcyjnej 1 8000 ton na rok. Ponadto rozpoczęto produkcję 

chlorowodoru, metanolu dla celów farmaceutycznych oraz kataliza-

tora niklowo-glinowego do produkcji cykloheksanolu [41]. Intensy-

fikacja produkcji i budowa nowych instalacji spowodowała wzrost 

zapotrzebowania zakładów na parę i energię elektryczną, czego nie 

można było uzyskać przez intensyfikację istniejącej elektrociepłowni 

(EC I). Podjęto decyzję o budowie nowej elektrociepłowni o mocy 

50 MW z możliwością dalszej jej rozbudowy. Nowa elektrociepłow-

nia (tzw. EC II), wyposażona w urządzenia importowane z ZSRR, 

budowana była w latach 1954-1958. Pierwszy etap budowy EC II 

polegał na zainstalowaniu trzech kotłów parowych oraz dwu turbin 

upustowo-kondensacyjnych [42]. W 1958 r. Dyrektorem Naczelnym 

firmy został Stanislaw Opałko, który funkcję tę pełnił w latach 60. i 70. 

ub.w., zaliczanych do okresu największego rozwoju firmy w drugiej 

połowy XX w.

„Tarnów II”, chemia acetylenu. Rozwój kaprolaktamu

W maju 1961 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwier-

dził „podstawowe zasady założeń rozbudowy Zakładów Azotowych 

w Tarnowie”, czyli przekształcenia przedsiębiorstwa w duży kom-

binat chemiczny. Za sumę 4,8 mld ówczesnych złotych zaplano-

wano na lata 1962-1967 rozbudowę zakładów oraz intensyfikację 

dotychczasowego asortymentu produkcji na istniejących instalacjach 

(w tym wspomnianego wcześniej rozwoju produkcji amoniaku z 260 

do 480 ton na dobę). O lokalizacji największej inwestycji przemysłu 

syntezy chemicznej w Tarnowie zadecydowało kilka istotnych czyn-

ników. Kadra techniczna zakładów posiadała wieloletnie doświad-

czenie w realizacji prac inwestycyjnych nie tylko w Tarnowie, ale 

także w innych zakładach chemicznych w kraju. Przedsiębiorstwo 

dysponowało wolnymi terenami zlokalizowanymi po stronie północ-

no-wschodniej, co pozwalało na ich stosunkowo szybkie zagospo-

darowanie i uzbrojenie. Innymi ważnymi czynnikami były: dogodne 

połączenia komunikacyjne, rozbudowana infrastruktura techniczna, 

posiadanie własnej wytwórni aparatury chemicznej, a także sto-

sunkowo mała odległość od nowo odkrytych złóż gazu ziemnego 

w rejonie podkarpackiego Lubaczowa [43]. Program rozbudowy 

zakładów otrzymał nazwę „Tarnów II”. Obejmował budowę trzech 

instalacji wytwarzania acetylenu w procesie półspalania metanu 

wraz z tlenownią i nową instalacją syntezy amoniaku (3 jednostki 

po ok. 200 ton na dobę), nową wytwórnię chloru metodą rtęciową 

o zdolności około 30 tys. ton na rok, budowę zużywających acetylen 

wytwórni chlorku i polichlorku winylu o zdolności 80 tys. ton na rok, 

wytwórni cyjanowodoru i akrylonitrylu (półproduktu do produkcji 

włókna wełnopodobnego) o zdolności 16 tys. ton na rok [44], a także 

budowę wytwórni krzemu półprzewodnikowego. W ramach pro-

gramu zaplanowano również rozbudowę zdolności produkcyjnych 

kaprolaktamu wraz z instalacjami wytwarzającymi półprodukty: 

kwas siarkowy i oleum, azotyn amonowy, siarczan hydroksyloaminy 

oraz przerabiającymi ubocznie powstający przy produkcji kaprolak-

tamu siarczan amonu [45].

Wytwórnia kaprolaktamu, I połowa lat 60. XX w.

Bazą surowcową dla instalacji „Tarnowa II” był gaz ziemny wy-

sokometanowy (w ilości około 450 mln m3 rocznie [46]), z którego 

wytwarzany był acetylen według nowoczesnej wówczas metody ci-

śnieniowego półspalania z tlenem. Acetylen przetwarzany był następ-

nie na suspensyjny polichlorek winylu i akrylonitryl. Gaz dostarczany 

był do zakładów rurociągami ze złóż daszawskich okręgu lwowskiego 

i okręgu krośnieńskiego [47]. Budowa „Tarnowa II” rozpoczęła się 

w 1962 r. i była początkiem ponad 30-letniego okresu tzw. „chemii 

acetylenu” w tarnowskich Azotach. Znamiennym było to, że z wielu 

nowo projektowanych procesów technologicznych tylko dwa oparte 

były na zakupionych za granicą licencjach. Dotyczyło to wytwórni 

acetylenu (kontrakt z firmą Montecatini w 1959 r.) i akrylonitrylu 

wraz z cyjanowodorem (kontrakt w 1961 r. z firmą Ugine). W opra-

cowaniu dokumentacji programu „Tarnów II” brało udział wiele kra-

jowych biur projektowych, których koordynatorem było zakładowe 

Biuro Projektowe [48]. W 1963 r. roku dyrektorem technicznym 

fabryki został Zbigniew Szczypiński, który był jednym z głównych 

autorów kształtu technologicznego kombinatu w następnych dzie-

sięcioleciach [49].

W lipcu 1966 r. rozpoczęto rozruch pierwszej jednostki półspala-

nia metanu, najważniejszej wówczas inwestycji rodzimego przemysłu 

chemicznego [50]. Trudności technologiczne przy uruchamianiu tej 

instalacji, a w konsekwencji opóźnienia w dostawie acetylenu dla wy-

budowanych już wytwórni polichlorku winylu i akrylonitrylu, spowo-

dowały potrzebę pilnej budowy innego źródła acetylenu. W trzecim 

kwartale 1966 r. została podjęta decyzja o zakupie w firmie Messer 

z RFN dwóch kompletnych instalacji do produkcji acetylenu na ba-

zie karbidu. W 1967 r. podjęto decyzję o rezygnacji z usług firmy 

Montecatini przy uruchomieniu instalacji półspalania. Zdecydowano 

również o rezygnacji z budowy trzeciej jednostki półspalania i okre-
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legle rozpoczęto negocjacje celem zakupu know-how dla tego proce-

su. Rozruch pierwszej jednostki instalacji półspalania metanu przejęli 

pracownicy zakładów. Z instalacji półspalania równolegle z acetyle-

nem otrzymywany miał być gaz do wytwarzania mieszanki do syntezy 

amoniaku. Dla przerobu tej mieszanki wybudowano w latach 1964-

1967, a następnie oddano do użytku, nową instalację syntezy amonia-

ku o zdolności 540 ton na dobę (trzy linie po 180 ton na dobę) [51]. 

Systematyczna poprawa ciągłości pracy pierwszej instalacji półspala-

nia pozwoliła na przekazanie w kwietniu 1967 r. acetylenu niezbędne-

go do rozpoczęcia rozruchu najpierw instalacji do produkcji chlorku 

winylu, a następnie instalacji jego polimeryzacji [52]. Licencjodawcy 

włoskiemu wytoczono proces w Międzynarodowym Trybunale Han-

dlowym w Szwajcarii o poniesienie milionowych strat z tytułu opóź-

nień. Proces ten zakończył się pomyślnym dla Azotów wyrokiem 

i strona włoska musiała zapłacić odszkodowanie [53]. Brak acetylenu 

był także powodem opóźnienia przy uruchamianiu pierwszych linii 

cyjanowodoru i akrylonitrylu. Rozruch tych instalacji przy współ-

udziale specjalistów francuskich rozpoczęto w sierpniu 1967 r. [54]. 

5 września 1967 r. napełniono pierwszym polskim akrylonitry-

lem, otrzymanym z własnego acetylenu, 50-tonową cysternę [55].  

W 1973 r., wykorzystując nadmiar cyjanowodoru wynikający z ogra-

niczonego popytu krajowego na akrylonitryl, rozpoczęto na jego ba-

zie produkcję acetonocyjanohydryny w ilości 6500 ton na rok oraz 

cyjanku i rodanku sodowego w roztworach wodnych. W ramach 

inwestycji określanych mianem „Tarnów II” budowana była również 

pierwsza polska wytwórnia krzemu półprzewodnikowego, znajdują-

cego coraz szersze zastosowanie w przemyśle elektronicznym jako 

półprzewodnik. Budowę wytwórni rozpoczęto w 1962 r., a ukoń-

czono w 1965 r. [56].

Realizacja inwestycji „Tarnowa II” wymagała znacznej rozbudowy 

infrastruktury zakładowej i szeregu obiektów pomocniczych. Wybu-

dowano m.in. stację uzdatniania wody specjalnie dla potrzeb nowych 

instalacji, ujęcie wody na Dunajcu, pompownie wody obiegowej, cen-

tralną stację sprężania i wymrażania powietrza niezbędną dla potrzeb 

powszechnie zastosowanego w nowych wytwórniach sterowania 

pneumatycznego. Powstały także nowe stacje zasilania, rozdzielnie 

i podstacje elektryczne wraz z nowymi sieciami kablowymi. Prowa-

dzono też dalszą rozbudowę elektrociepłowni EC II poprzez dobu-

dowanie nowych kotłów parowych nr 4 i 5 oraz zabudowę dwóch 

turbin parowych węgierskiej firmy Lang [57]. W ramach „Tarnowa II” 

uruchomiono również nową wytwórnię (w nowym budynku) do pro-

dukcji katalizatorów: żelazowo-chromowego do konwersji CO
, 
żela-

zowego do syntezy amoniaku oraz miedziowego do syntezy metanolu, 

a w starej wytwórni zintensyfikowano produkcję katalizatorów niklo-

wych do konwersji metanu [58]. W latach 1962-1964 wybudowano 

instalację kwasu azotowego półciśnieniowego o zdolności 100 ton 

na dobę, w której po raz pierwszy w kraju wprowadzono pianowy 

system absorpcji tlenków azotu. Od 1964 do 1968 r. sukcesywnie włą-

czano do eksploatacji wytwórnię kwasu azotowego metodą średnio-

ciśnieniową, składającą się z 4 jednostek o zdolności łącznej 800 ton 

na dobę. W pierwszej połowie lat 60. ub.w. została wybudowana nowa 

wytwórnia saletry amonowej i saletrzaku granulowanego metodą wie-

żową wg projektu biura projektowego „Prosynchem” z Gliwic. Budo-

wę realizowano w dwóch etapach. W 1963 r. uruchomiono pierwszy 

ciąg instalacji do produkcji saletrzaku o zdolności 750 ton na dobę. 

Drugi ciąg saletrzaku został uruchomiony w dwa lata później. Dzięki 

temu wytwórnia uzyskała zdolność 1500 ton nawozów na dobę. No-

wością w produkcji saletrzaku i saletry amonowej były kolumny z od-

zyskiem ciepła neutralizacji kwasu azotowego gazowym amoniakiem 

[59]. W latach 60. ub.w. zintensyfikowano również elektrolizę Billitera 

i I elektrolizę rtęciową. W związku z budową Wytwórni Polichlorku 

Winylu podjęto także decyzję o budowie drugiej jednostki elektrolizy 

rtęciowej. Jej realizacja została zakończona w 1967 r. W 1971 r. zakoń-

czono budowę i uruchomiono drugą jednostkę instalacji półspalania. 

Rozwiązania techniczno-technologiczne zastosowane na tej instalacji 

zawierały zakupione w Japonii know-how oraz własne usprawnienia 

wypracowane po rezygnacji ze współpracy z Włochami. Instalacja pra-

cowała stabilnie i efektywnie. W 1972 r. przeprowadzono moderniza-

cję pierwszej jednostki półspalania, wprowadzając na niej rozwiązania 

wg wzoru z instalacji drugiej. Uruchomienie pierwszej jednostki pół-

spalania po jej zmodernizowaniu przyjęto jako zakończenie realizacji 

„Tarnowa II”. Technologia półspalania obejmująca japońskie know-how 

i szereg własnych rozwiązań była na tyle oryginalna, a pracujące w opa-

ciu o nią instalacje niezawodne, że w drugiej połowie lat 70. stała się 

ona przedmiotem eksportu myśli technicznej, dając początek nowej 

intensywnie rozwijającej się w późniejszych latach działalności tarnow-

skich Azotów.

Instalacja półspalania metanu, lata 70. XX w.

Lata budowy „Tarnowa II”, to także okres zmian dla istnieją-

cych w tym czasie w tarnowskich Azotach placówek badawczych. 

Powstałe w połowie lat 30. Laboratorium Badawcze w okresie 

powojennym podległo kilku przekształceniom organizacyjnym, bę-

dących głównie następstwem pozycji branży chemicznej w gospo-

darce krajowej. W 1947 r. włączono je w struktury Centralnego 

Laboratorium Doświadczalnego (CLD), a w 1952 r. przekształcono 

w oddział zamiejscowy Instytutu Syntezy Chemicznej w Gliwicach, 

by w 1958 r. podnieść tarnowski oddział ISCh do rangi samodziel-

nej placówki badawczej o nazwie Instytut Nawozów Sztucznych 

z siedzibą w Tarnowie. W 1968 r. INS przeniesiono decyzją Ministra 

Przemysłu Chemicznego do Puław. W Tarnowie pozostała tylko filia. 

Po włączeniu tarnowskiego Laboratorium Badawczego w struktury 

CLD w latach 50. XX w. powołano komórkę zakładowego laborato-

rium badawczego, któremu w następnych latach nadano rangę Za-

kładu Badawczego. W 1963 r. rozpoczęto budowę nowego budynku 

z przeznaczeniem dla tego Zakładu jak i Działu Kontroli Jakości [60]. 

Zakład Badawczy podlegał kilku przekształceniom wynikającym z re-

strukturyzacji przedsiębiorstwa i obecnie nosi nazwę Centralnego 

Laboratorium Badawczego.
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Po uruchomieniach głównych instalacji „Tarnowa II”, w tarnow-

skich Azotach wyraźnie wyodrębniły się 4 podstawowe ciągi techno-

logiczne: związków azotowych, związków organicznych pochodnych 

metanu, związków chlorowych i kaprolaktamu. W pierwszej poło-

wie lat 70. XX w. przeprowadzono dalszą zmianę bazy surowcowej 

dla produkcji amoniaku. Zdecydowały o tym względy ekonomiczne 

i niższa zdolność produkcyjna instalacji produkujących gaz do synte-

zy amoniaku, od zdolności zmodernizowanych oraz wybudowanych 

w okresie Tarnowa II syntez amoniaku. W celu zmiany bazy surowco-

wej zdecydowano o zakupie instalacji konwersji metanu z parą wodną 

na katalizatorze niklowym, o zdolności 500 ton na dobę w przelicze-

niu na amoniak. Licencję zakupiono w duńskiej firmie Haldor-Topsøe. 

Jednostka ta otrzymała kolejny numer rozkładni nr 5, a potocznie 

nazywana była „zmianą bazy” [61]. Nowa instalacja ruszyła we wrze-

śniu 1973 r. W wyniku jej uruchomienia zaprzestano wytwarzania 

amoniaku na bazie gazu wodnego z drogiego koksu. Przestarzałe ge-

neratory, będące jedną z najważniejszych instalacji przedwojennych 

Azotów, zostały wyłączone z eksploatacji.

Okres „Tarnowa II” to także sukcesy tarnowskich chemików 

w usprawnianiu technologii kaprolaktamu. Po rozruchu instalacji 

w 1957 r., jej zdolność projektowa 4000 ton została osiągnięta, 

a następnie przekroczona [62]. W cztery lata później zwiększono 

zdolność instalacji już do 16,2 tys. ton rocznie. Niemal czterokrotne 

zwiększenie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu prowadzone 

było w czynnych obiektach, co wymagało od projektantów, wyko-

nawców i wszystkich służb sporego wysiłku i umiejętności. Dalsze 

prace nad modernizacją i intensyfikacją kaprolaktamu, obejmują-

ce m.in. budowę oczyszczania kaprolaktamu poprzez krystalizację, 

budowę opartej na szwajcarskich rozwiązaniach destylacji filmowej 

„Luwa”, budowę instalacji do otrzymywania cykloheksanonu na ba-

zie fenolu kumenowego – doprowadziły do osiągnięcia w 1975 r. 

zdolności 55 tysięcy ton na dobę. Największym przełomem w pro-

dukcji kaprolaktamu było uruchomienie w 1973 r. na skalę prze-

mysłową, na bazie opracowań Instytutu Przemysłu Chemicznego 

w Warszawie i własnych, nowej, oryginalnej metody produkcji cy-

kloheksanonu z benzenu. Proces, który otrzymał nazwę „Cyclopol”® 

stał się szlagierem w zakresie eksportu polskiej myśli technicznej, 

nie tylko w odniesieniu do przemysłu chemicznego, ale dla całego 

polskiego przemysłu.

Fot. 7. Instalacja utleniania cykloheksanu, lata 70. XX w.

Na początku lat 70. ub.w. podjęto decyzję o rozbudowie ist-

niejącej do tej pory w skali półtechnicznej instalacji przetwórstwa 

polichlorku winylu. Uruchomiono produkcję poszukiwanych przez 

rolnictwo rur drenarskich i rur teletechnicznych z PCW. Z końcem 

1975 r. dokonano w wydziale przetwórstwa PCW rozruchu tech-

nologicznego dwóch, pochodzących z RFN, ciągów do produkcji 

rur drenarskich. W kolejnym roku dokupiono jeszcze dwa bliźniacze 

ciągi produkcyjne. Dzięki temu Tarnów stał się potentatem zarówno 

w ilości jak i jakości rur drenarskich. W latach 80. ub.w. Azoty produ-

kowały rocznie 20 tys. km rur z PCW, czyli łącznie więcej niż pozo-

stałe krajowe wytwórnie w Oławie, Sochaczewie i Wąbrzeźnie [63].  

W sierpniu 1975 r. uruchomiono na instalacji doświadczalno-pilo-

tażowej produkcję politrioksanu, o nazwie handlowej Tarnoform® 

[64]. Była to instalacja o niewielkiej zdolności (ok. 1000 ton proszku 

na rok), ale skalą trudności technologicznych oraz walorami wytwa-

rzanego polimeru kwalifikowała się do grupy poważnych osiągnięć 

technologicznych [65]. Decyzję o budowie technicznej wytwórni 

politrioksanu podjęto dopiero w 1985 r. [66]. W 1987 r. Instytut Na-

wozów Sztucznych w Puławach wraz z Instytutem Chemii Przemy-

słowej w Warszawie opracowały, na bazie doświadczeń zebranych 

na instalacji pilotażowej, założenia projektowe instalacji technicznej 

Tarnoformu®. Projekt wykonało zakładowe Biuro Projektów [67]. 

Kolejnym novum w tarnowskich Azotach było uruchomienie pro-

dukcji policzterofluoroetylenu (PTFE) o nazwie handlowej Tarflen®, 

odpowiednika znanego na świecie pod nazwą teflonu, produkowa-

nego przez firmę „Du Pont”. Zespół Zakładu Badawczego opra-

cował najpierw technologię wytwarzania półproduktów: freonu 

i czterofluoroetylenu, a następnie policzterofluoroetylenu. Produk-

cję tego unikalnego tworzywa w skali półtechnicznej opanowano 

już w 1970 r. Rozruch prototypowej instalacji o zdolności 500 ton 

na rok, której projekt opracowało zakładowe Biuro Projektów, 

rozpoczął się w 1978 r. [68]. Sukces ten wywołał zainteresowanie 

kontrahentów zagranicznych i sprawił, że technologia ta stała się 

w następnych latach, obok technologii kaprolaktamu, przedmiotem 

eksportu myśli technicznej. W zakładach doceniono rolę eksportu 

myśli technicznej, nie tylko jako źródła dodatkowych przychodów 

firmy, ale również jako motywacji rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

przez kadrę specjalistów.

W latach 80. XX w. nastąpiły ograniczenia w dostępie do środ-

ków inwestycyjnych, w następstwie czego w Zakładach Azotowych 

prowadzone były tylko działania modernizacyjne. Pod koniec dekady 

rozpoczęto budowę nowej instalacji kwasu azotowego techniczne-

go [69]. Ulepszoną technologię dla instalacji opracowali naukowcy 

z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, a projekt procesowy 

wykonano w gliwickim Prosynchemie [70]. Bez zastąpienia starych 

jednostek kwasowych nową instalacją, spełniającą normy ekologicz-

ne, produkcja nawozów azotowych musiałaby się w Tarnowie za-

kończyć [71]. Instalację uruchomiono w kwietniu 1992 r.

Okres przekształceń i restrukturyzacji.  

W kierunku prywatyzacji

21 lutego 1991 r. podpisano w Warszawie akt przekształcenia 

Zakładów Azotowych w Tarnowie z Przedsiębiorstwa Państwowego 

w jednoosobową Spółkę Akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa. 

Spółka została zarejestrowana z dniem 1 marca 1991. Zmierzch tzw. 

chemii acetylenu i znaczny wzrost cen gazu ziemnego spowodowa-

ły, że w stosunku do większości instalacji uruchomionych w okre-

sie „Tarnowa II” od początku lat 90. ub.w. stopniowo wdrażano 

„strategię wyjścia”. Jako pierwsza, niewytrzymująca uwarunkowań 

wprowadzanej gospodarki rynkowej, w 1990 r. wyłączona została 

instalacja akrylonitrylu. Do 1989 r. produkowano w Azotach jeszcze 

11-13 tys. ton akrylonitrylu rocznie [72]. W połowie 1991 r. zdecy-

dowano o wstrzymaniu jego produkcji [73]. Pod koniec lat 80. ub. w. 

w planach resortu przemysłu ujęta została intensyfikacja produkcji 
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sprawdziły się [74]. W czerwcu 1991 r. zakończony został rozruch 

technologiczny i trwała eksploatacja wstępna niedawno powstałej 

nowej wytwórni krzemu o zdolności 50 t na rok. Po otwarciu ryn-

ku, wobec nieopłacalności produkcji, instalację wyłączono pod ko-

niec 1991 r. [75]. U progu lat 90. ub.w. zaczęły się również kłopoty 

ze sprzedażą acetonocyjanohydryny. Na początku 1992 r. instalację 

czasowo trzeba było wyłączyć [76]. Nie mniejsze trudności notowa-

no ze sprzedażą chloropochodnych. W związku z brakiem odbior-

ców oraz niekonkurencyjną jakością produktów pracującą od lat 60. 

XX w. wytwórnię wyłączono z eksploatacji, a w 1999 r. całkowicie 

ją zlikwidowano [77]. Nowe zasady gospodarcze spowodowały tak-

że, że na początku lat 90. były trudności ze sprzedażą rur drenar-

skich i teletechnicznych [78]. Produkcję rur z PCW w 1990 r. trzeba 

było okresowo ograniczyć nawet do 20% zdolności przetwórczych. 

Głównym powodem spadku popytu na rury z PCW było zaprzestanie 

dotowania prac melioracyjnych przez państwo [79].

Jesienią 1990 r. rozpoczęto prace przy budowie nowocze-

snej instalacji siarczanu amonu, zaprojektowanej przez zakłado-

we Biuro Projektów, którą uruchomiono w listopadzie 1992 roku 

uzyskując produkt wysokiej jakości [80]. Dzięki nowej inwestycji 

poprawiła się nie tylko jakość, ale i efektywność produktu, a tak-

że ograniczono ilość siarczanu odprowadzanego do ścieków [81]. 

W tym samym roku uruchomiono wytwórnię profili okiennych 

z polichlorku winylu, a w następnych latach – okien z PCW [82]. 

W 1993 r. uruchomiono wytwarzanie ciekłego dwutlenku węgla 

na bazie wypuszczanego do atmosfery CO
2
 z instalacji V Rozkład-

ni Metanu, wykorzystując do tego celu istniejące, wolne środki 

produkcji [83]. Przemysłowa recesja zaznaczyła się spadkiem ilo-

ści zamówień na Tarflen® [84]. Rosło natomiast zainteresowanie 

klientów wyrobami tarflenowymi, co pozwoliło na przetwarzanie 

części produkowanego proszku tarflenowego na szeroką gamę 

wyrobów gotowych, takich jak: folie, uszczelnienia, części maszyn 

i urządzeń [85]. W 1995 r. wyprodukowano na sprzedaż około 

150 ton gotowych wyrobów tarflenowych [86].

W latach 80. i 90. ub.w. nastąpiło dalsze zwiększenie zdolności 

kaprolaktamu (75 tysięcy ton na rok osiągnięto w 1995 r.) [87] po-

przez intensyfikację produkcji cykloheksanonu z benzenu, moderni-

zację instalacji azotynu amonu i siarczanu hydroksyloaminy. Wdro-

żenie dwustopniowego przegrupowania Beckmanna we wrześniu 

1993 r. poprawiło wydatnie jakość produktu. W grudniu tego sa-

mego roku, po zmodernizowaniu instalacji i po uruchomieniu no-

wej linii do jego pakowania oraz paletyzowania, nastąpiła poprawa 

jakości płatkowanego kaprolaktamu oraz wydajności pakowania 

tego wyrobu. W wyniku tych działań eksport kaprolaktamu zwięk-

szył się, a produkt zaczął trafiać do odbiorców w Chinach, Tajwanie, 

Tajlandii, Malezji, Indonezji, Korei Płd, Japonii [88]. Jesienią 1994 r. 

rozpoczął sie rozruch pierwszej linii nowej wytwórni Tarnoformu® 

o docelowej zdolności produkcyjnej 10 tys. ton na rok w dwóch 

ciągach [89]. Bazowano na uruchomionej w 1993 r. nowej instalacji 

produkcji formaliny. Największym wydarzeniem 1996 r. było odda-

nie do użytku nowoczesnej instalacji polimeryzacji kaprolaktamu 

do otrzymywania poliamidu PA-6 (Tarnamid®) o zdolności 22 700 ton  

rocznie. Po jej uruchomieniu wyłączono starą instalację pamiętającą 

początki Wytwórni Kaprolaktamu. Budowę nowej wytwórni polia-

midów na licencji niemieckiej firmy Zimmer rozpoczęto na przeło-

mie lat 1994/1995 [90]. W dużym stopniu dzięki uruchomieniu tej 

wytwórni Azoty zwiększyły sprzedaż eksportową. Po raz pierwszy 

w historii firmy, w połowie 1996 roku, eksport przewyższał sprze-

daż krajową osiągając ponad 53% wartości sprzedaży ogółem [91]. 

W 1997 r. przekazano do eksploatacji drugą linię wytwórni Tarno-

formu®, co pozwoliło na zwiększenie produkcji tego poszukiwanego 

tworzywa o 5 tys. ton, do 10 tys. ton rocznie [92]. Celem opty-

malizacji kosztów wytwarzania i poszerzenia asortymentu wpro-

wadzono także barwienie produktu [93]. Technologia wytwarzania 

politrioksanu dołączyła także do grona zakładowych technologii ob-

jętych eksportem myśli technicznej.

W 1996 r. rozpoczęto budowę instalacji kwasu azotowego stężo-

nego. Technologię, projekt procesowy oraz podstawowe wyposaże-

nie zakupiono w niemieckiej firmie Plinke [94]. Instalację uruchomiono 

z końcem 1997 r., po okresie niespełna 15 miesięcy od rozpoczęcia 

budowy [95]. Uruchomienie nowej instalacji stężonego kwasu azoto-

wego o zdolności 100 ton na dobę pozwoliło na wyłączenie z pracy 

istniejącej wyeksploatowanej instalacji, a także spowodowało ograni-

czenie emisji tlenków azotu i znaczne ograniczenie energochłonno-

ści produkcji kwasu azotowego stężonego [96]. W latach 90. ub.w. 

produkcja amoniaku w zakładach także stawała się coraz bardziej nie-

efektywna i o konieczności modernizacji instalacji syntezy amoniaku, 

pamiętającej przedwojenne czasy nikt nie wątpił. Dyktowały ją nie tyl-

ko względy ekonomiczne, ale także ekologiczne. Prace projektowe 

związane z budową nowej instalacji, na bazie wyposażenia zakupione-

go z instalacji amoniaku w węgierskich zakładach Varpalota, rozpoczę-

to w 1997 r. [97]. Przekazanie instalacji do eksploatacji w 2000 roku 

pozwoliło na wyłączenie jednostek syntezy amoniaku pracujących 

od 1929 roku. Inwestycja ta została zrealizowana we współpracy z In-

stytutem Nawozów Sztucznych w Puławach i zakładowym Biurem 

Projektów [98].

Przez całą dekadę lat 90. ub.w. mając na uwadze obniżkę kosz-

tów i poprawę konkurencyjności, a także zmniejszenie szkodliwe-

go oddziaływania na środowisko, prowadzono realizację zamierzeń 

w zakresie unowocześniania rozwiązań techniczno-technologicznych. 

Efekty w zakresie ochrony środowiska uzyskano dzięki modernizacji 

istniejących instalacji, wyposażaniu ich w dodatkowe węzły ochron-

ne, jak również wprowadzaniu do eksploatacji nowych instalacji opar-

tych na nowoczesnych technologiach. Do największych i najbardziej 

widocznych sukcesów proekologicznych należy z pewnością nawet 

10-krotne ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu, emisji py-

łów, ograniczenie zrzutu ładunku azotu i innych zanieczyszczeń w ście-

kach. Potwierdzeniem skutecznych działań proekologicznych tarnow-

skich Azotów było skreślenie firmy z listy przedsiębiorstw najbardziej 

uciążliwych dla środowiska w skali kraju, tzw „listy 80” [99]. w kwietniu 

2001 r. [100]. Lata 90. ub.w. to dalsza rozbudowa grupowej oczysz-

czalni ścieków [101].

W latach 90. ub.w. produkcja PCW z własnego chlorku winylu, 

bazująca na drogim surowcu, acetylenie wytwarzanym metodą pół-

spalania metanu, nie była, poza wyjątkowymi okresami, opłacalna. 

Od drugiej połowy lat 90. systematycznie rosła cena gazu ziemne-

go, co skutkowało dalszym wzrostem kosztów produkcji PCW. Dla 

poprawy rentowności produkcji, w 1991 r. zakłady zawarły umowę 

na import chlorku winylu. Był tańszy niż półprodukt tarnowski, gdyż 

produkowano go na bazie etylenu [102]. Istniejące uwarunkowania 

ekonomiczne powodowały jednak konieczność dalszego ogranicze-

nia produkcji acetylenu, a w konsekwencji własnego chlorku winylu. 

W 1998 r. wyłączono z eksploatacji I instalację półspalania, a w 2001 

II instalację półspalania. W drugiej połowie 2001 r., w związku z wy-

sokimi kosztami zakupu chlorku winylu i jego przerobu, zaprzestano 

produkcji PCW, a następnie w kwietniu 2002 roku podjęto uchwałę 

o postawienie Wytwórni Polichlorku Winylu w stan likwidacji [103]. 

Początek XXI w., to również zmierzch tarnowskiej acetonocyja-

nohydryny, która w drugiej połowie lat 90. XX w. przeszła okres 

dynamicznego rozwoju, osiągając w szczycie zdolność produkcyjną 

na poziomie 50 tys. ton na rok, wykorzystując zwolnione zdolności 

produkcyjne cyjanowodoru, po zaprzestaniu produkcji akrylonitry-

lu. W kwietniu 2002 r., po wygaśnięciu kontraktów przerobowych 

na eksport, podjęto decyzję o całkowitym wyłączeniu z eksploatacji 

instalacji acetonocyjanohydryny [104].

Po okresie wymuszonej restrukturyzacji produkcji w zakładach 

z wytwórni wybudowanych w okresie „Tarnowa II” pozostała roz-
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budowana i zmodernizowana wytwórnia kaprolaktamu z siarczanem 

amonu, wytwórnia nawozów na bazie nowej syntezy amoniaku oraz 

szereg obiektów pomocniczych i infrastrukturalnych. Do 2007 r. 

utrzymywano także ograniczoną produkcję chloru i jego pochod-

nych. Po 2005 r. nie udało się utrzymać opłacalności produkcji 
wyrobów z instalacji przetwórstwa polichlorku winylu. Mała skala 
produkcji przy silnej konkurencji na rynku zmusiły Azoty do ogra-

niczenia, a w konsekwencji zaprzestania ich produkcji. Wytwórnia 
Tarnoformu® w 2005 r. została zmodernizowana i zintensyfikowa-

na do zdolności produkcyjnej 14100 ton na rok. Wykorzystano przy 
tym doświadczenia wynikające z projektowania i realizacji instalacji 
w Chinach w ramach kontraktów licencyjnych. Uruchomiono także 
drugi ciąg wytwarzania modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych, 
tzw. compoundów na bazie Tarnamidu® i Tarnoformu® [105]. Zapo-

czątkowano również nowy rodzaj współpracy z Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). W wyniku przeprowadzonych 
analiz i zmian w procesach produkcyjnych Azoty Tarnów podpisały 
z PGNiG obustronnie korzystną umowę na dostarczanie ze źródeł lo-

kalnych, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu Tarnowa, gazu 
ziemnego o podwyższonej zawartości inertów. Rok 2005, to tak-

że realizacja dwóch kluczowych dla ostatniego okresu inwestycji. 
Pierwszą była intensyfikacja wytwórni poliamidu PA-6 do zdolności 
45 tys. ton na rok. Zamierzenie zrealizowano w 2007 roku w oparciu 
o zakup licencji, projektu procesowego i kluczowych urządzeń od nie-

mieckiej firmy Zimmer AG. Dzięki temu zwiększono ilość przetwa-

rzanego w zakładach kaprolaktamu. Drugą inwestycją była budowa 
instalacji mechanicznej granulacji nawozów o zdolności produkcyjnej 
ok. 400 tys. ton na rok [106]. W tym samym roku nastapił kolej-
ny przełom w technologii wytwarzania cykloheksanonu z benzenu, 
związany z wdrożeniem opracowanego wspólnie z Instytutem Che-

mii Ogólnej i Politechniką Warszawską tzw. dwustopniowego proce-

su utleniania, co dało początek technologii nazwanej Cyclopol-bis®. 

Zdolność produkcyjna kaprolaktamu ogółem w następstwie kolej-
nych przeprowadzonych w dziesięcioleciu 1995-2005 intensyfikacji 
i modernizacji osiągnęła poziom 95 tysięcy ton na rok.

W marcu 2008 r. Prezesem Zarządu został Jerzy Marciniak. W tym 
też roku w czerwcu Azoty Tarnów zadebiutowały na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Środki finansowe pozyskane 
z GPW miały stanowić znaczący udział w finansowaniu programu in-

westycyjnego, obejmującego modernizację Wytwórni Kaprolaktamu 
wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, uruchomie-

nie mechanicznej granulacji nawozów, rozbudowę Wytwórni Two-

rzyw Modyfikowanych (tzw. compoundów), zwiększenie zdolności 
produkcyjnych poliamidów (o 55 tys. ton na rok) oraz zwiększenie 
zdolności produkcyjnych polioksymetylenu. Z końcem 2009 r. uru-

chomiono nowoczesną instalację granulacji mechanicznej nawozów 
o zdolności 1200 ton na dobę. Realizacja zadania dała możliwość 
wprowadzenia na rynek nowego produktu – saletrosiarczanu amo-

nu (Saletrosan®) i wzmocnienie pozycji rynkowej zakładów w sek-

torze nawozów saletrzanych. Licencjodawcą instalacji były Zakłady 
Azotowe w Kędzierzynie, a technologia wytwarzania Saletrosanu® 

jest wspólnym rozwiązaniem chemików z Tarnowa i Kędzierzyna. 
Drugim zrealizowanym celem emisyjnym było zwiększenie zdolno-

ści produkcyjnych poliamidów. Realizacja tego celu była możliwa po-

przez radykalną zmianę strategii firmy, w ramach której poza wzro-

stem wewnętrznym doceniono możliwości, jakie stwarzają fuzje 
i przejęcia. Na początku 2010 r. Azoty Tarnów stały się właścicielem 
100% udziałów niemieckiego producenta poliamidów w Guben, ak-

tualnie funkcjonującego pod nazwą ATT Polymers. Akwizycja okazała 
się znacznie korzystniejszym wariantem od budowy nowej wytwórni 
w Tarnowie. Efektem tego przejęcia jest znaczący awans Grupy Ka-

pitałowej Azoty Tarnów wśród europejskich producentów poliami-
dów. W 2010 r. rozpoczęto realizację kolejnego z celów emisyjnych 
– budowę Instalacji Wodoru w Tarnowie o zdolności produkcyjnej 

8000 Nm3/h, powiązaną z modernizacją Wytwórni Kaprolaktamu 
do zdolności 101,3 tys. ton na rok. Inwestycja ta umożliwia zwięk-

szenie zużycia gazu ziemnego ze źródeł lokalnych, a w konsekwencji 
obniżenie kosztów produkcji. Trwa także intensyfikacja Wytwórni 
Tworzyw Modyfikowanych, która umożliwia wzrost zdolności pro-

dukcyjnych tzw. compoundów na bazie poliamidu PA-6.
Dążąc do strategicznego zwiększenia skali operacji, w momencie 

pojawienia się szansy na rynku przejęć, Azoty Tarnów przejęły kontrolę 
nad ZAK SA – jednym z największych przedsiębiorstw sektora wielkiej 
syntezy chemicznej w Polsce. Do kolejnego wzmocnienia GK Azoty 
Tarnów doszło w 2011 r., kiedy przejęto pakiet kontrolny akcji Za-

kładów Chemicznych Police. Wejście dwóch dużych przedsiębiorstw 
sektora do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów pozwoliło na znaczny 
wzrost skali działania i efektywności w zakresie nawozów mineralnych, 
tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz bieli ty-

tanowej, a tym samym na stworzenie Grupy Kapitałowej silnej nie tylko 
na rodzimym rynku chemicznym.

Zawarty w artykule materiał jest próbą skrótowego przedsta-

wienia, w okresie 85-letniego istnienia tarnowskich Azotów, faktów 
dotyczących kształtowania się technologii i techniki największego 
przedsiębiorstwa ziemi tarnowskiej. Fakty te na każdym etapie hi-
storii tworzyli ludzie. W materiale ze względu na ustalone reguły 
wymieniono tylko nieliczne nazwiska ludzi, związanych z okresami, 
które na przestrzeni istnienia fabryki wydają się najbardziej znaczące 
dla jej kształtowania. Za takie przyjęto: okres powstawania PFZA, 
okres tzw. Tarnowa II i obecny okres po wejściu Azotów Tarnów 
na Giełdę Papierów Wartościowych. Dokonania ostatniego okresu 
zostały w opracowaniu jedynie zasygnalizowane, ponieważ ich dyna-

mika trwa. Autor chce jednak podkreślić, że bez ludzi bezgranicznie 
oddanych firmie (często pokoleniowo), będących w wielu przypad-

kach wybitnymi specjalistami i osobowościami, nie byłoby tej miary 
dokonań wymienionych w artykule i z pewnością obecna pozycja 
firmy byłaby inna.
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The development of Polish chemical industry at the dawn of the 
Second Polish Republic [II Rzeczpospolita] is connected with the 
person of Ignacy Mościcki, Professor at the Lviv Polytechnic National 
University, who became a director of the nitrogen compounds plant 
which was taken over from the Germans after the Silesian Uprisings, 
in Królewska Huta (currently Chorzów). The Chemical Research 
Institute of Warsaw founded by I. Mościcki was the main promoter 
of chemical industry development in Poland, including nitrogen 
compounds. The plans for chemical industry development, including an 
urgent construction of the second large plant of nitrogen compounds, 
were created in that institute [1]. The final decision on the construction 
of a new plant near Tarnów was made on 12 March 1927 [2]. On 
14 May 1927, land properties with the total area of 670 hectares for 
270 thousand US dollars were bought from the Sanguszko family. 
First works at the construction site started on 5 May 1927 [3]. The 
State Works of Nitrogen Compounds (Państwowa Fabryka Związków 
Azotowych, PFZA) in Mościce established in 1927 was one of the 
largest investments of the renascent Polish Republic, setting the trends 
in Polish chemical industry. Azoty Tarnów has been continuing the 
traditions of its predecessor until present days.

Prof. Ignacy Moscicki - initiator of Mościce

State Works of Nitrogen Compounds in Mościce (Państwowa 

Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, PFZA)

In October, 1927, Poland obtained a so called stabilisation loan in 
the amount of 62 million dollars and 2 million pounds sterling financed 
by American banks with a contribution of European banks. A part 

of loan revenues in the amount of 23.8 million zlotys supplied the 
funds for the construction of a new plant of nitrogen compounds [4]. 
Total preliminaries of its construction were initially estimated to be  
75.7 million zlotys [5]. The plant was located near Tarnów, about 
4 kilometres from the city centre towards the west. The plant premises 
within the administration boundaries of two communes in Tarnów 
province: Dąbrówka Infułacka and Świerczków (then renamed into 
one commune - Mościce) had a triangular shape. The Dunajec River 
from the west, the White River from the east and Cracow-Lviv railway 
line from the south were its sides. The management of individual 
departments being under construction was held in majority by the 
alumni of Professor Ignacy Mościcki, the head of the Department 
of Physical Chemistry and Technical Electrochemistry at the Lviv 
Polytechnic National University and the rector of this university in the 
years 1925÷1926. Tadeusz Hobler, one of the most skilled engineers 
from the Lviv Polytechnic National University, became a head of 
technical group for the plant construction, and then the Construction 
Office at the plant [6].

Panorama of factory in Mościce the 30s Twentieth century

The majority of equipment for PFZA production installations was 
purchased from abroad, and the remaining part from the national 
manufacturers. The Polish companies with the help of the plant 
workers usually performed assembly tasks. The Polish engineering and 
technological solutions applied in the plant were mainly represented 
by nitrogen oxide absorption towers (nine pieces) designed by Ignacy 
Mościcki (so called Mościcki towers), a patent for producing solutions 
of ammonium salts invented by Mieczysław Kalous, Eng., and a design 
of the technical method for producing ammonium sulphate from 
gypsum supported by the Chemical Research Institute of Warsaw. 
A group of engineers from the Construction Office at the plant under 
the supervision of Tadeusz Hobler was involved in developments 
concerning the practical use of purchased technologies for ammonia and 
ammonium sulphate synthesis. Stanisław Hempel, PhD, was appointed 
a Head of the chemical group. The main objective of this group was 
to develop the technology for obtaining hydrogen as a basic, besides 
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nitrogen, component for ammonia production. Meeting with a refusal 
from foreign companies to grant licences, the group of S. Hempel 
adjusted the solutions of an installation for water gas conversion using 
the Haber process, whose pilot plant installation was present in the 
Łódź gas works from 1928. The works covered the preparation of 

iron-chromium catalyst and the design of the whole installation, 

necessary to conduct the process. Technological parameters obtained 

during the works on the pilot plant installations were used as a basis 

for T. Hobler, Eng., to develop the technical design for the installation 

for conversion of CO present in water gas. He also developed the 

solutions for ammonium nitrate technology [7]. Blast furnace coke was 

a raw material in the installation of ammonia synthesis preceded by 

gas cleaning plant. Water gas was obtained from this raw material in 

six periodic generators of Marischka-Brünn-Königsfelder A.G. system. 

The ammonia synthesis installation, operating under the method of 

Fauser, an engineer from the Italian company Montecatini, consisted of 

9 units, each with the production capacity of ca. 10 tons of ammonia 

per 24 hours. At those times, it was a modern production plant based 

on hydrogen obtained from coke gasification and not on electrolytic 

hydrogen that was used in many other plants constructed at that 

time [8]. A combined heat and power plant was built for the needs of 

chemical production, which was equipped with a fine coal-fired boiler 

house. The steam section of the combined heat and power plant was 

equipped with six boiler units. Turbine sets including 3 condensing 

turbines and 1 back-pressure turbine were mounted for the purpose of 

producing electricity [9]. An assembly of the combined heat and power 

plant’s machines and equipment was completed on 2 October 1929. 

That day is recognised as the final date of the plant construction [10]. 

In 1928, apart from the nitrogen installations, began a construction 

of the Chloride Department with Billiter electrolysis cells, which had 

no technological connection with the nitrogen part. This department 

started working in July 1930 [11]. 

Home Chemist, 60s Twentieth century

An opening ceremony of the State Works of Nitrogen Compounds 

(Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, PFZA) with 

the participation of the Second Polish Republic President – Ignacy 

Mościcki, representatives of the Polish government with the Prime 

Minister – Kazimierz Bartel, and the Minister of Industry and Trade 

– Eugeniusz Kwiatkowski, took place on 18 January 1930 in Mościce. 

In the initial period of its operation, PFZA was producing ca. 60 tons 

of ammonia per 24 hours. Nitrogen required for the synthesis was 

obtained from air liquefaction using Linde’s method, and hydrogen was 

obtained from water gas. A part of produced ammonia was processed 

into 50% nitric acid (ca. 170 tons of nitric acid per 24 hours). Ammonium 

nitrate, obtained by neutralising nitric acid with gaseous ammonia, 

was then processed into fertiliser under the name of nitrophos  

(ca. 240 tons per 24 hours), containing ca. 15.5% of nitrogen [12].  

In 1930, the global production of the State Works of Nitrogen 

Compounds was ca. 57 thousand tons by weight, of which 80% 

was constituted by nitrogen fertilisers [13]. In 1930, the production 

included, apart from the above mentioned products, ammonium nitrate 

for the arms industry and such chloride products as chlorobenzene, 

chloronaphthalene, chlorinated lime and melted sodium hydroxide.

The first power plant of PFZA in Mościce

The first year of PFZA activity ran parallel to the first year of a serious 

worldwide economic crisis. At the time of the critical situation for the 

plant, Eugeniusz Kwiatkowski, the previous Minister of Industry and 

Trade, became its Managing Director. The Minister arrived in Mościce 

in the middle of February 1931. He came to grips with a serious task 

– to maintain the existence of the plant which, only just launched owing 

to a great amount of work and money, was under threat of closure. The 

plant in Mościce had to expand its offer of fertilisers and modernise the 

existing one in order to remain competitive on the market. In 1930, 

a decision was made to modernise the installation for producing nitric 

acid and ammonium sulphate [14]. In that period, prilled Calcium 

saltpetre and coarsely crystalline ammonium sulphate were the most 

in-demand fertilisers on foreign markets. A licence for producing 

coarsely crystalline ammonium sulphate with the capacity of 60 tons  

per 24 hours was bought in England as the powdered sulphate 

manufactured so far using the Fauser method stopped being attractive 

for buyers [15]. The decision on producing prilled Norwegian saltpeter 

being in global demand, which was then manufactured only by two 

factories in a world, was the most important investment step for the 

plant in the interwar period. The technology was bought in Norway, 

and other structural works, construction and assembly of equipment 

was performed using the plant’s own resources. In the late 1930s, 

the installation with a designed capacity of 80 tons of Norwegian 

saltpeter per 24 hours was producing much more, that is, ca. 180 tons  

per 24 hours [16]. In 1934, the first installation in the world for 

producing concentrated 98.5% nitric acid using the Wendlandt’s 

method (Ho-Ko, “hochkonzentriert”) with the productivity of 20 tons  

per 24 hours was built in the plant in Mościce [17]. The plant offer 

was also expanded to other products. That year, an installation of 

calcium chlorate, so called herbatox – a herbicide, was launched. 

Two years later, an installation for compressing oxygen into cylinders, 

being in wide demand for welding works, was put to use. The 

Machinery Maintenance Section was created on the initiative of the 
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Managing Director – Kwiatkowski, in the late period of his presence 

in Mościce. Its purpose was to maintain machines and equipment in 
a good condition [18]. In 1932, efforts taken for PFZA admission to 
the Fertiliser International Syndicate resulted in success. That was 
related to, inter alia, the quota given on fertiliser export in the amount 
of 32 thousand tons a year.

On 1 August 1933, PFZA Chorzów and PFZA Mościce were 
merged into one commercialised enterprise owned by the State 
Treasury under the name the United Works of Nitrogen Compounds 
in Chorzów and Mościce (ZFZA - Zjednoczone Fabryki Związków 
Azotowych w Chorzowie i Mościcach). “Azot” plant in Jaworzno also 
became a part of ZFZA. The enterprise was operating under that name 
until the outbreak of World War II. The decision on extending the plant 
and building the Research Laboratory was taken in 1934. It had its 
own research laboratories, pilot plant halls, academic library and its 
own construction office [19]. The Laboratory also included an analytic 
laboratory and a catalyst plant. Opening the Laboratory had a great 
impact on the development of technical progress in the production 
plant. A development plant for “Mościce” was prepared in 1936. The 
plan assumed investment expenditures in the amount of 14.8 million 
zlotys on modernising the installation for producing ammonia, nitric 
acid, chlorine, Norwegian saltpeter and starting the production of 
methanol and formalin [20]. In August 1933, the works on delivering 
natural gas from Lviv and Krosno basins to Mościce through piping began. 
The investment was a part of gasification programme of the Central 
Industrial District (COP – Centralny Okręg Przemysłowy) and “Polmin” 
was a contractor. Poland spent ca. 14 million zlotys on COP gasification 
in the years 1937÷1938 [21]. The works on delivering gas to Mościce 
ended in 1937. At first, the plant used gas to fire the combined heat and 
power plant boilers, which resulted in reducing the costs of transport 
and coal storage. Then, tests were made to decompose methane in 
generators. After achieving positive results, hydrogen content in crude 
gas increased, which influenced the increase in ammonia production 
in Mościce by ca. 10% on average [22]. It initiated the process of 
using natural gas as a basic raw material and simultaneously reduced 
production costs. At the end of the 1930s, ammonia production in 
the plant in Mościce was based on gas obtained from coke gasification 
generators and two additional generators adjusted to coke and methane 
gasification. Simultaneously, the construction of a new installation 
(commonly known as methane decomposition I) of natural gas-based 
production of hydrogen with the use of nickel catalyst began. It was a 
non-pressure installation of the American company Hercules Powder 
Co. system. That investment performed by the German company 
Bamag IG was completed shortly before the war outbreak. However, 
it was launched only during the occupation [23]. In that time, also a 
pilot installation for producing a new nitrogen and phosphorus fertiliser 
– (biphosphate) precipitate was launched. Its production was based 
on phosphorites imported from the USSR [24]. In 1938, the total 
production of that fertiliser amounted to about 750 tons [25]. The 
tests conducted in the laboratory at the plant resulted in activating 
pilot plant installations of methanol and formalin synthesis. In the years 
1933÷1938, the plant in Mościce produced the following nitrogen 
fertilisers: ammonium sulphate, nitro-chalk, Norwegian saltpetre and 
initially nitrophos as well as (biphosphate) precipitate at the end of that 
period. The following nitrogen industrial products were manufactured: 
ammonium nitrate (also used as fertiliser), concentrated and industrial 
nitric acid, mixed acid and liquefied ammonia.

In September 1939, World War II started. When the September 
Campaign was over, the plant was restarted in October 1939. During 
the occupation, the plant in Mościce produced the following fertilisers: 
Norwegian saltpetre (calcium saltpetre), ammonium sulphate, nitro-
chalk and a small amount of phosphatic fertilisers: biphosphate and 
ground phosphate rock and additionally, inter alia, industrial and 
concentrated nitric acid, mixed acid, ammonium nitrate, compressed 

oxygen, caustic soda, hydrochloric acid, liquefied chlorine, and 
herbatox (calcium chlorate) [26]. The production of many products 
was reduced or even ceased during the occupation. The occupiers 
tended to keep mainly the production which could be used under the 
war conditions. At that time, the production of 20.5% prilled nitro-
chalk based on nitrophos installation started. From the beginning of 
1944, the Germans, facing their military disaster, commanded the 
disassembly of the plant equipment and its transport far into the Third 
Reich. The production was practically stopped.

Restoration and development towards organic production

After the occupation, in June 1945, the government passed 
a resolution on restoration and expansion of PFZA as part of the 
national programme of producing fertilisers for agriculture. The fact 
that the majority of plant buildings remained undestroyed supported 
the decision on its restart. Incomplete gas generators, oxygen 
generation plant, oxygen compressor station, and gasometers were 
the most crucial installations that remained. The machines and 
equipment removed from Mościce were consecutively found, inter 
alia, in Brzeg Dolny in Silesia and in the quarries in Graby on the route 
Ścinawa – Rawicz, due to the engagement of the plant workers. In 
June 1945, the combined heat and power plant, the installation for 
producing compressed oxygen and the machine shop were operating 
in the State Works of Nitrogen Compounds in Mościce (PFZA 
Mościce) due to the initiative of the workers and credits obtained from 
the Province Department of Industry in Cracow [27]. A small-scale 
methanol production started in the same year [28]. In November 1946, 
a pilot plant installation for formalin was put to use and a resolution 
was passed on the restoration of chlorination plant [29]. The years 
1947÷1949 were the period of a 3-Year Economic Plan. Thanks to 
the recovery of plundered apparatus, the installation for producing 
iron-chromium catalyst used for carbon oxide conversion was already 
put to use in May 1947, the installation of synthetic ammonia with 
the production capacity of 30 tons per 24 hours started to operate in 
July, and then the installations for producing industrial nitric acid with 
the production capacity of 140 tons per 24 hours and the installation 
for producing nitro-chalk (20.5% N) with the production capacity of 
214 tons per 24 hours were activated [30]. The first tons of nitro-chalk 
were produced on 27 August 1947 [31]. The installation of Norwegian 
saltpetre with the production capacity of 220 tons per 24 hours was 
restored in 1948 and put to use a year later [32]. In summer 1948, after 
8 months of restoration, the chlorination plant was put to use [33]. 
Chlorine obtained from salt electrolysis was a raw material used in the 
production of chlorinated lime, hydrochloric acid, chlorobenzenes, and 
chloronaphthalene waxes. The production capacity of restored Billiter 
chlorination plant was 2800 tons of chlorine, and that of chlorinated 
lime – 2100 tons per year [34].

In 1949, the Nitrogen Plant in Tarnów (Zakłady Azotowe 
w Tarnowie)  already produced 20 products [35]. The contribution of 
nitrogen fertilisers to the total production of the plant was initially kept 
at a similar level as before the war (about 80% wt.). The production 
of other chemicals constituted the remaining 20%. It was still a plant 
that practically produced inorganic products. The demand of national 
economy was much bigger and still increasing. It was necessary to 
expand and modernise Azoty and introduce the changes into the 
technological concept. “Avoiding” coke and replacing it with natural gas 
in the first phase was among the main trends towards the production 
modernisation. The plant was predisposed to such an action due to its 
location on the areas through which ran the southern main east-west gas 
line. Azoty, located nearest to natural gas deposits among all its greatest 
consumers, had favourable conditions for using that raw material. 
Similarly, the table salt resources near Bochnia were considered to 
enable the development of chlorine-based production. The Institute 
of Chemical Synthesis, established from the Central Experimental 
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Laboratory of PFZA, had a great contribution to the technological 
development of the plant. The programme of intensifying ammonia 
and fertiliser production, also known as “Tarnów I”, was performed 
in stages. The initial stage consisted in expanding the installation of 
ammonia synthesis to the production capacity of 160 tons per 24 hours 
(in 1953) and then, two years later, to 240 tons per 24 hours [36]. 
The expansion of nitrogen plant was targeted for the capacity of 480 
tons per 24 hours (which was performed in the period of “Tarnów II”) 
by developing two new gas generators for ammonia synthesis from 
coke and two generators producing gas for ammonia synthesis based 
on natural gas, by constructing two new installations of natural gas 
conversion, and by modernising gas purification plant for ammonia 

synthesis from carbon oxide by introducing so called copper washing 

method. Also new gas compressors were arranged along with the 

interior redevelopment of ammonia synthesis reactors from Fauser 

type to NEC type. The expansion of nitric acid production capacities 

included putting to use 5 new units of industrial nitric acid using the 

pressure method, co-developed by Tadeusz Hobler, Eng. (so called 

Hydro-Nitro-Hobler), the construction of a second block unit for nitric 

acid using a non-pressure method, and then the intensification of the 

installation of concentrated nitric acid to the capacity of 110 tons per 

24 hours, and the one of mixed acids to the capacity of 180 tons per 

24 hours. In 1953, the production of crystalline ammonium nitrate used 

for explosive materials with the production capacity of 120 tons per 

24 hours was restarted [37].

Efforts devoted to the expansion of the fertiliser line in the 1950s 

did not mean that the plant modernisation was one-sided. In that 

period, also the preparations for further development started. They 

were aimed at expanding the product range and introducing modern 

highly purified products. In the years 1952÷1953, the installation for 

methanol synthesis was built and activated on the basis of experience 

from the pilot plant installation operating in the Research Laboratory 

from 1934. Produced methanol was a raw material for the production 

of formalin and hexamethylenetetramine from the new installations 

built and activated at that time. In 1953, the first organic product – 

formalin – was produced on the technical scale with the production 

capacity of 4500 tons per year. In 1954, a pilot plant installation for 

producing thiocarbamide with the capacity of 30 tons per year was 

started in the buildings of the formalin production plant [38]. Both the 

intensified production of ammonia and the installation of formalin were 

the investments which were designed and performed using the plant’s 

own resources [39]. Starting the construction of caprolactam installation 

– a semi-finished product for manufacturing fibres and polyamide 

materials – was the next milestone action tending towards changing 

the production profile of the company [40]. 1957, the jubilee 30th year 

in the history of “Mościce”, was called “the year of great activations”. 

Apart from the activation of caprolactam plant, a new mercury cell 

installation for salts having the production capacity of 18000 tons per 

year was put to use. Moreover, the production of hydrogen chloride, 

methanol for pharmaceutical use and aluminium-nickel catalyst for 

cyclohexanol started [41]. The intensification of production and the 

construction of new installations resulted in increased demand of 

the plants for steam and electricity. This demand could not be met 

by intensifying the operating combined heat and power plant (EC I). 

Thus, it was decided to build a new combined heat and power plant 

with the capacity of 50MW and possibility of its further expansion. 

The new combined heat and power plant (so called EC II) equipped 

with machines imported from the USSR was being built in the years 

1954÷1958. The first stage of EC II construction consisted in installing 

three steam boilers and two pass-out and condensing turbines [42]. 

Stanisław Opałko became the Managing Director of the company in 

1958 and he was holding that position in the 1960s and the 1970s – 

these years were considered as a period of the company’s greatest 

development in the second half of the 20th century.

“Tarnów II” - chemistry of acetylene. Development  

of caprolactam

In May 1961, the Economic Committee of the Cabinet approved 

“the fundamental principles for the assumptions about expanding the 

Nitrogen Plant in Tarnów” (Zakłady Azotowe w Tarnowie), that is, 

the company transformation into a big chemical industrial complex. 

For the contemporary amount of 4.8 billion zlotys, it was planned to 

expand the plants and to intensify the so far offered range of products 

from the operating installations (including the previously mentioned 

increase in ammonia production capacity from 260 to 480 tons per 

24 hours) in the years 1962÷1967. A few key factors were decisive 

while making a decision about the location of the biggest investment 

of chemical synthesis industry in Tarnów. Technical personnel of the 

plant had a long-term experience in performing investment works 

not only in Tarnów, but also in other chemical plants in Poland. The 

company had some undeveloped land situated at the north-east side. 

Due to this location, it was possible to conduct the land development 

and provide utilities relatively quickly. Other important factors were 

as follows: convenient transport connections, developed technical 

infrastructure, own production plant of chemical apparatus as well 

as relatively small distance from newly discovered deposits of natural 

gas in the region of Lubaczów in Podkarpackie province [43]. The 

programme of plant expansion was named “Tarnów II”. It included 

the construction of three installations for producing acetylene 

in the process of methane partial oxidation along with an oxygen 

generation plant and a new installation of ammonia synthesis (3 units, 

each with the capacity of ca. 200 tons per 24 hours), a new chlor-

alkali production plant with the capacity of ca. 30 thousand tons per 

year, the construction of vinyl chloride and polyvinyl chloride plant 

using acetylene and having the capacity of 80 thousand tons per year, 

hydrogen cyanide and acrylonitrile production plant (a semi-finished 

product for manufacturing wool-like fibre) with the capacity of 

16 thousand tons per year [44] as well as the construction of semi-

conducting silicon production plant. The expansion of caprolactam 

production capacity with the installations for producing such semi-

finished products as sulphuric acid and oleum, ammonium nitrite, 

hydroxylamine sulphate and the installations for processing ammonium 

sulphate – a side product formed during caprolactam production – 

were planned as part of that programme [45].

Caprolactam plant, half of the 60s Twentieth century

High-methane natural gas (in the amount of about 450 million m3 

annually [46]) was a raw material base for “Tarnów II” installation. It 

was used to produce acetylene using the method of pressure partial 

oxidation, modern at that time. Acetylene was then processed into 

suspension polyvinyl chloride and acrylonitrile. Gas was delivered to the 

plant using pipelines from Dashava deposits in Lviv and Krosno districts 

[47]. The construction of “Tarnów II” started in 1962 and it was the 

beginning of an over 30-year period of so called “acetylene chemistry” 
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in Azoty Tarnów. It was characteristic that only two from many newly 

designed technological processes were based on licences purchased 

from abroad. This referred to the production plant of acetylene (the 

contract with Montecatini Company in 1959) and of acrylonitrile 

along with hydrogen cyanide (the contract with Ugine company  

in 1961). Many Polish planning and design companies coordinated by 

the Company’s Plant Design Office were involved in preparing the 

documentation for “Tarnów II” programme [48]. In 1963, Zbigniew 

Szczypiński became the Technical Director of the plant. He was one of 

the main creators of the technological profile of the industrial complex 

for the subsequent decades [49].

In July 1966, the first unit for methane partial oxidation, the most 

crucial investment of the national chemical industry at that time, 

began to operate [50]. An urgent need for building another source 

of acetylene was caused by technological difficulties with activating 

that installation and consequently the delays in acetylene deliveries 

to already completed polyvinyl chloride and acrylonitrile production 

plants. In the third quarter of 1966, it was decided to buy two ready 

carbide-based installations for producing acetylene from Messer 

Company from FRG. In 1967, a decision was taken to resign from 

the assistance of Montecatini in starting up the installation of partial 

oxidation. Also, it was decided not to build the third unit of partial 

oxidation and hold for some time the construction of the second unit 

that was in progress. At the same time, negotiations on buying know-

how for that process started. The start-up of the first installation unit 

of methane partial oxidation was taken over by the plant employees. 

Gas for producing the composition for ammonia synthesis was to 

be obtained simultaneously with acetylene from the installation 

of partial oxidation. A new installation of ammonia synthesis with 

the capacity of 540 tons per 24 hours (three production lines, each 

producing 180 tons per 24 hours) for processing that composition 

was built in the years 1964÷1967, and then put to use [51]. In April 

1967, acetylene necessary for initiating at first the operation of the 

installation for producing polyvinyl chloride, and then the installation 

of its polymerisation was supplied due to regular improvement of the 

operational continuity of the installation of partial oxidation [52]. An 

action against the Italian licensor was brought in the International Trade 

Tribunal in Switzerland for incurring losses of millions due to the delays. 

The legal proceedings ended in the judgement in favour of Azoty. The 

Italian party had to pay compensation [53]. The lack of acetylene was 

also the reason for delays in activating the first production lines of 

hydrogen cyanide and acrylonitrile. The start-up of those installations 

began in August 1967 with the participation of French experts [54]. 

On 5 September 1967, a 50-ton cistern was filled with the first Polish 

acrylonitrile produced from the own acetylene of the company [55]. 

In 1973, acetone cyanohydrin in the amount of 6500 tons per year as 

well as sodium cyanide and sodium thiocyanate in aqueous solutions 

started to be produced using the excess of hydrogen cyanide remaining 

due to the reduced national demand for acrylonitrile. The investment 

named “Tarnów II” also covered the construction of the first Polish 

production plant of semi-conducting silicon, whose application as the 

semi-conductor was getting wider in the electronic industry. The plant 

started to be built in 1962 and it was completed in 1965 [56].

A significant expansion of the plant infrastructure and a number 

of ancillary facilities was required to realize the investment “Tarnów 

II”. It included the construction of, inter alia, a water purification plant 

specially for the needs of new installations, a water intake on the Dunajec 

River, circulating water pumping stations, and a central air compressing 

and freezing station necessary for the needs of the pneumatic control 

system, commonly used in new production plants. Also new supply units, 

switching stations and electric sub-stations with new cable networks 

were performed. The further expansion of the combined heat and 

power plant EC II was realised by adding new steam boilers Nos. 4 and 

5 and an assembly of two steam turbines from the Hungarian company – 

Lang [57]. As part of “Tarnów II”, a new production plant for producing 

iron-chromium catalyst for CO conversion, iron catalyst for ammonia 

synthesis and copper catalyst for methanol synthesis was also set in motion 

(in a new building); and the production of nickel catalysts for methane 

conversion in the old production plant was intensified [58]. In the years 

1962÷1964, a semi-pressurised nitric acid installation with the capacity 

of 100 tons per 24 hours was built. It was the first Polish installation 

with the incorporated foam system of nitrogen oxide absorption. From 

1964 to 1968, the production plant for nitric acid using the moderately 

pressurised method, which consisted of 4 units with the total production 

capacity of 800 tons per 24 hours, was consecutively being put to use. In 

the first half of the 1960s, a new production plant of ammonium nitrate 

and granular nitro-chalk using tower granulating was built by the project 

of “Prosynchem” – the planning and design company from Gliwice. The 

construction was performed in two stages: In 1963, the first line for 

producing nitro-chalk with the capacity of 750 tons per 24 hours was 

activated. The second line for nitro-chalk production was activated two 

years later. As a result, the production plant capacity increased to 1500 

tons of fertilisers per 24 hours. The columns with heat recovery of nitric 

acid neutralisation by gaseous ammonia were a novelty in producing nitro-

chalk and ammonium nitrate [59]. In the 1960s, also Billiter electrolysis 

and mercury cell I installations were intensified. In connection with 

the construction of the Polyvinyl Chloride Plant, a decision was taken 

to build the second unit of mercury cell. It was completed in 1967. In 

1971, the second installation unit of partial oxidation was built and set in 

motion. Technical and technological solutions applied for that installation 

contained know-how bought in Japan and own improvements of the 

company which were made after cancelling the cooperation with the 

Italian company. The operation of the installation was stable and efficient. 

In 1972, the first partial oxidation unit was modernised by incorporating 

the solutions following the pattern used in the second installation. Putting 

to use the modernised first unit of partial oxidation was regarded as the 

completion of “Tarnów II” investment. The partial oxidation technology 

including the Japanese know-how and a number of own solutions of 

the company was so original and the installations operating on its base 

were so reliable that in the second half of the 1970s, this technology 

was exported as the engineering solutions and initiated a new activity of 

Azoty Tarnów which was intensively developed in next years.

Installing the partial oxidation of methane, 70s Twentieth century
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The years of “Tarnów II” construction were a turbulent period for 

the Research Laboratory which had been functioning in Azoty Tarnów 

from the middle of the 1930s. In 1963, a new building for the Laboratory 

started to be built [60]. The Research Laboratory went through a few 

transformations in the post-war period. In 1947, it was transformed into 

the Central Experimental Laboratory (CLD – Centralne Laboratorium 

Doświadczalne), in 1952 – into the Branch Department of the Institute 
of Chemical Synthesis in Gliwice, while in 1958, this Department in 
Tarnów was designated as an independent research unit named as the 
Fertilizer Research Institute (INS – Instytut Nawozów Sztucznych) 
seated in Tarnów. In 1968, INS was moved to Puławy by the decision of 

the Ministry of Chemical Industry. At that time, the unit, which had been 

operating in Tarnów for many years, was divided. Its part in Tarnów was 

transformed into the Research Institute.

Four fundamental production lines were clearly separated when 

the main installations of “Tarnów II” were put to use. They were: the 

production line of nitric compounds, organic compounds – methane 

derivatives, chlorine compounds and caprolactam. The further change 

in raw material base for ammonia production took place in the first 

half of the 1970s. This change was affected by economic aspects and 

the production capacity of the installations producing gas for ammonia 

synthesis smaller than the capacity of ammonia synthesis installations 

modernised and built in the period of “Tarnów II” investment. For 

the purpose of changing the raw material base, a decision was taken 

to purchase a new installation of methane-steam conversion on the 

nickel catalyst with the capacity of 500 tons per 24 hours in terms of 

ammonium. The licence was bought from the Danish company Haldor-

Topsøe. The unit was given a number of the consecutive synthesis plant 

No. 5 and was known by the name of “base change” [61]. The new 

installation started to operate in September 1973. Its start-up resulted 

in discontinuing water gas-based production of ammonium from 

expensive coke. The outdated generators, which belonged to the most 

important installations of Azoty before the war, were shut down.

The period of “Tarnów II” was also a period of successes of the 

chemists from Tarnów in improving the caprolactam technology. After 

the installation start-up in 1957, its designed capacity of 4000 tons 

was achieved and then exceeded [62]. In subsequent four years, the 

installation capacity was increased to as much as 16.2 thousand tons per 

year. Nearly fourfold increase in the production capacity of caprolactam 

was produced in the operating plants, which required considerable 

effort and skills from the designers, contractors and all the services. 

Further works on modernising and intensifying caprolactam production 

including, inter alia, the construction of caprolactam purification plant 

by crystallisation, the construction of “Luwa” film distillation based on 

the Swiss solutions, and the construction of installation for producing 

cyclohexanone based on cumene-phenol process resulted in achieving 

the capacity of 55 thousand tons per 24 hours in 1975. The major 

landmark in caprolactam production was the start-up of a new, 

innovative method for producing cyclohexanone from benzene on an 

industrial scale in 1973. This method was based on own studies of 

the company and the studies of the Institute of Chemical Industry in 

Warsaw. The process, named “Cyclopol”®, was a hit in the field of 

exporting Polish engineering solutions not only related to the chemical 

industry, but also to the whole national industry.

At the beginning of the 1970s, a decision was taken to expand the 

installation for processing polyvinyl chloride which had so far been 

operating as the pilot plant. The production of PVC perforated drain 

pipes and telecommunication ducts being in great demand from the 

agriculture sector began. By the end of 1975, two lines of FRG origin for 

producing perforated drain pipes were started up in the PVC Processing 

Department. Two identical production lines were bought a year later. 

In that way, Tarnów became a potentate regarding the quantity and 

quality of perforated drain pipes. In the 1980s, Azoty was producing 

20 thousand kilometres of PVC drains annually, which was more than 

the total production of all other Polish production plants in Oława, 

Sochaczew and Wąbrzeźno [63]. In August 1975, the production of 

polytrioxane under the trade name Tarnoform® on the experimental pilot 

installation began in August 1975 [64]. It was an installation of a rather 

small capacity (about 1000 tons of powder per year), but, due to the 

scale of technological problems and the qualities of produced polymer, 

that installation was classified into a group of important technological 

achievements [65]. The decision on building the technical production 

plant of polytrioxane was not taken before 1985 [66]. In 1987, the 

Fertilizer Research Institute in Puławy (INS) and the Institute of Industrial 

Chemistry in Warsaw (IChP) elaborated the design basis for Tarnoform® 

industrial installation based on the experience from the pilot installation. 

The Design Office at the Plant performed that design [67]. Starting the 

production of polytetrafluoroethylene (PTFE) under the trade name 

Tarflen®, an equivalent to a product known in the world under the 

name teflon produced by “Du Pont” company, was a novelty in Azoty 

Tarnów at first, the Research Institute team developed the technology 

for producing semi-finished products: freon and tetrafluoroethylene, and 

then polytetrafluoroethylene. The pilot plant-scale production of that 

unique material was mastered already in 1970. The start-up of prototype 

installation with the production capacity of 500 tons per year, which was 

designed by the Design Office at the plant, began in 1978 [68]. Its success 

caught an interest of foreign contractors and made that technology, 

besides the caprolactam technology, an export object of engineering 

solutions in the following years. The significance of engineering solutions 

was recognised in the plant not only as a source of the company’s 

additional revenue, but also as the motivation for specialists to develop 

and improve their qualifications. 

Installing the oxidation of cyclohexane, 70s Twentieth century

In the 1980s, the availability of investment means was reduced, 

and consequently, the Nitrogen Plant was only performing the 

modernisation tasks. At the end of the decade, the new installation of 

industrial nitric acid began to be built [69]. The improved technology 

for the installation was developed by the scientists from the Fertilizer 

Research Institute in Puławy, and the process project was done in 

“Prosynchem” from Gliwice [70]. The production of nitrogen fertilisers 

in Tarnów would have been abandoned if the old acid units had not 

been replaced by the new installation meeting the ecological standards 

[71]. The installation was activated in April 1992.

Period of transformations and restructuring.  

Towards the privatisation

On 21 February 1991, the act on the Nitrogen Plant in Tarnów 

(Zakłady Azotowe w Tarnowie) transformation from the State 

Enterprise into a joint-stock company with a 100% participation of 
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the State Treasury was signed. The company was registered on 1 March 

1991. The fall of so called acetylene chemistry and a significant increase 

in natural gas prices caused that from the beginning of the 1990s, the 

“strategic business exit” was gradually incorporated to the majority of 

the installations which had begun to operate in the period of “Tarnów II”.  

The acrylonitrile installation which did not meet the conditions of the 

introduced market economy was shut down as the first installation in 

1990. Azoty was still producing 11-13 thousand tons of acrylonitrile 

annually until 1989 [72]. In the middle of 1991, a decision was taken 

to stop its production [73]. At the end of the 1980s, the government’s 

industrial department plans included the intensification of silicon 

production to the level of 110 tons annually, but the prognosis for 

Polish electronics sector failed [74]. In June 1991, the technological 

start-up was completed and a preliminary operation of a recently built 

silicon production plant with the capacity of 50 tons per year was in 

progress. After opening the market, the installation was shut down 

at the end of 1991 as the production was unprofitable [75]. At the 

end of the 1990s, problems with selling acetone cyanohydrin came 

up. At the beginning of 1992, the installation had to be temporarily 

shut down [76]. Similar difficulties were related to the sale of chloro 

compounds. The lack of buyers and uncompetitive quality of products 

caused that the plant, which had been operating since the 1960s, was 

shut down, and completely liquidated in 1999 [77]. The new economic 

principles also resulted in difficulties with selling perforated drain pipes 

and telecommunication ducts at the beginning of the 1990s [78]. In 

1990, the production of PVC pipes had to be temporarily reduced even 

to 20% of the production capacities. The discontinuance of subsidising 

the land improvement works by the government was the main reason 

for the reduced demand for PVC pipes.

In autumn of 1990, the construction works of the modern ammonium 

sulphate installation started. It was designed by the Company’s Design 

Office at the plant and put to use in November 1992, delivering a 

product of high quality [80]. The new investment not only improved 

the quality, but also the effectiveness of the product and the amount of 

sulphate introduced to waste was reduced [81]. In the same year, the 

production plant of window profiles from polyvinyl chloride started, 

and a few years later - the production plant of windows from PVC was 

activated [82]. In 1993, the production of liquid carbon dioxide based on 

CO
2
 emitted from the methane synthesis plant V into the atmosphere 

began. The available production resources were used for that purpose 

[83]. The industrial recession was reflected by the decrease in the 

number of orders for Tarflen® [84]. However, the buyers’ interest in 

Tarflen® products was increasing, so a part of produced Tarflen® powder 

was processed into a wide range of such finished products as foils, seals, 

or parts of machines and equipment [85]. In 1995, about 150 tons  

of Tarflen® finished products were manufactured for sale [86].

In the 1980s and 1990s, caprolactam production capacity was 

continued to be improved (75 thousand tons per year was reached 

in 1995) [87] by intensifying the production of cyclohexanone from 

benzene as well as modernising the installations of ammonium nitrate 

and hydroxylamine sulphate. The two-step Beckmann rearrangement 

introduced in September 1993 considerably improved the product 

quality. In December 1993, the quality of flaked caprolactam and the 

productivity of its packaging were improved as a result of modernising 

the installation and activating a new line for its packing and palletising. 

These actions resulted in increased export of caprolactam, and the 

product was delivered to the buyers in China, Taiwan, Malaysia, 

Indonesia, South Korea and Japan [88]. In autumn of 1994, the start-

up of the first line of the new Tarnoform® production plant with the 

specified production capacity of 10 thousand tons annually in two 

production lines began [89]. It was based on the new installation for 

producing formalin production, which had been activated in 1993. 

Putting to use the modern installation of caprolactam polymerisation 

for producing polyamide PA-6 (Tarnamid®) with the production 

capacity of 22,700 tons annually was the most significant event in 1996. 

The old installation, dating back to the beginning of the Caprolactam 

Production Plant, was shut down after the activation of the modern 

one. The construction of a new production plant of polyamides under 

the licence of the German company Zimmer started at the turn of 1995 

[90]. The start-up of that production plant considerably contributed 

to the increased export sale of Azoty. In the middle of 1996, for the 

first time in the company’s history, the export was higher than the 

national sale, reaching more than 53% of the total sale value [91]. In 

1997, the second line of Tarnoform® production plant was put to use. 

Consequently, the production of that material in demand was increased 

by 5 thousand tons achieving 10 thousand tons per year [92]. Product 

dyeing was introduced in order to optimise the production costs and to 

widen the product range [93]. Production technology of polytrioxane 

was included into the group of the company’s technologies to be 

exported as engineering solutions.

In 1996, the installation of concentrated nitric acid started to 

be built. The technology, process design and basic equipment were 

purchased from the German company Plinke [94]. The installation was 

started up at the end of 1997, after less than 15 months from the 

construction beginning [95]. Due to the start-up of the new installation 

of concentrated nitric acid with the capacity of 100 tons per 24 hours, 

the existing and worked out installation was shut down; consequently, 

the emission of nitrogen oxides to the atmosphere was reduced and 

the energy consumed during the production of concentrated nitric 

acid was considerably reduced [96]. In the 1990s, the production of 

ammonia in the plant was becoming more and more ineffective and 

it was doubtless that the ammonia synthesis installation dating back 

to the pre-war period required modernisation. It was determined by 

not only the economic, but also the ecological aspects. The design 

works related to the construction of the new installation based on 

the equipment purchased along with the ammonia installation from 

the Hungarian plant Varpalota were commenced in 1997 [97]. The 

hand-over of the installation to the operation in 2000 made it possible 

to shut down the ammonia synthesis units operating from 1929. That 

investment was realised in collaboration with the Fertilizer Research 

Institute (INS) in Puławy and the Design Office at the plant [98]. 

The plans for modernising the technical and technological solutions 

were being implemented during the whole decade of the 1990s regarding 

the reduction of costs and the improvement of competitiveness as 

well as the reduction of harmful impact on the environment. The 

effects for the environmental protection were achieved as the result 

of modernising the existing installations, equipping them with extra 

protection nodes as well as bringing into operation the new installations 

based on modern technologies. Even a tenfold reduction of nitric oxide 

emission to the atmosphere, of dust emission, and reduced discharge 

of nitrogen and pollutant load in sewage certainly belong to the most 

significant and noticeable pro-ecological successes. Deleting Azoty 

Tarnów from the list of the Polish enterprises most troublesome for 

the environment, so called the “List of 80” [99], in April 2001 [100] 

was the confirmation of the company’s effective pro-ecological actions. 

The further expansion of the combined sewage treatment plant was 

realised in the 1990s [101]. 

In the 1990s, PVC production from own vinyl chloride, which was 

based on expensive raw material – acetylene obtained by methane 

partial oxidation, was not profitable apart from exceptional periods. 

From the second half of the 1990s, the price of natural gas was increasing 

regularly, which caused the further increase in PVC production costs. In 

1991, the company concluded an agreement on importing vinyl chloride 

to improve the production profitability. It was cheaper than the semi-

finished product from Tarnów as it was obtained from ethylene-based 

production [102]. The existing economic conditions necessitated the 

further reduction of acetylene production, and, consequently, own 

vinyl chloride. In 1998, the partial oxidation installation I was shut down 
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and the partial oxidation installation II ceased operating in 2001. In the 

second half of 2001, in relation to high costs of buying vinyl chloride and 

its processing, the production of PVC was discontinued and then, in April 

2002, a resolution was passed on putting Polyvinyl Chloride Production 

Plant into liquidation [103]. The beginning of the 21st century was also 

the fall of acetone cyanohydrin from Tarnów, for which the second half 

of the 1990s had been the period of dynamic development, in which 

the top production capacity had been at the level of 50 thousand tons 

per year using the released production capacities of hydrogen cyanide 

after stopping the production of acrylonitrile. In April 2002, when the 

contracts on processing for export expired, a decision was taken to 

shut down the installation of acetone cyanohydrin [104]. 

After the time of forced restructuring of the production in the 

plants built at the time of “Tarnów II”, the expanded and modernised 

caprolactam plant with ammonium sulphate, the fertiliser plant on 

the basis of the new ammonia synthesis and a number of ancillary 

and infrastructure facilities remained. The reduced production of 

chlorine and its derivatives was maintained until 2007. After 2005, the 

profitability of manufacturing the products from the polyvinyl chloride 

processing installation was not maintained. A small-scale production 

and high competitiveness on the market forced Azoty to reduce and 

consequently, cease their production. In 2005, Tarnoform® plant was 

modernised and intensified, achieving the production capacity of 

14,100 tons per year. The experience from designing and performing 

installations in China as part of the licence contracts were used for 

the above purpose. Also the second line for producing modified 

construction materials, so called compounds based on Tarnamid® and 

Tarnoform®, started to operate [105]. A new kind of cooperation 

with the Polish Oil and Gas Company (PGNiG – Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo) started as well. As a result of conducted 

analyses and changes in production processes, Azoty Tarnów and 

PGNiG signed a mutually favourable contract on delivering natural 

gas with increased inert content from the local sources located in 

the immediate surroundings of Tarnów. 2005 was also the year of 

realising two investments which were crucial for the last period. 

The intensification of polyamide PA-6 plant to the capacity of 45 

thousand tons per year was the first one. The project was realised 

in 2007 on the basis of purchasing a licence, process project and key 

equipment from the German company Zimmer AG. As a result, the 

amount of caprolactam processed in the plant was increased. The 

construction of a mechanical granulating installation for fertilisers 

with the production capacity of ca. 400 thousand tons per year was 

the second investment [106]. Another landmark in the technology 

for producing cyclohexanone from benzene occurred in the same 

year. It was related to the implementation of the so called two-stage 

oxidation process developed jointly with the Institute of General 

Chemistry and the Warsaw University of Technology. It started the 

technology named Cyclopol-bis®. In consequence of intensifying 

and modernising actions made in the years 1995÷2005, the total 

production capacity of caprolactam reached the level of 95 thousand 

tons per year.

In March 2008, Jerzy Marciniak became the President of the 

Management Board. In June 2008, Azoty Tarnów made its debut on 

the Warsaw Stock Exchange. Financial means from the Warsaw Stock 

Exchange were to be a considerable part for financing the investment 

programme covering the modernisation of the Caprolactam Plant 

along with the construction of the new installation for producing 

hydrogen, the start-up of fertiliser mechanical granulation, the 

expansion of the Modified Plastic Production Plant (so called 

compounds), the increase in polyamide production capacity (by 

55 thousand tons per year) and the increase in polyoxymethylene 

production capacity. By the end of 2009, a modern installation of 

fertiliser mechanical granulation with the capacity of 1200 tons per 

24 hours was put to use. A new product - ammonium sulphate nitrate 

(Saletrosan®) was introduced to the market and the market position 

of the plant in the sector of nitro-chalk fertilisers was strengthened as 

a result of realising the above task. The Nitrogen Plant in Kędzierzyn 
was a licensor of the installation, and the technology for producing 
Saletrosan® was a solution developed jointly by the chemists from 
Tarnów and Kędzierzyn. The second realised objective was the 
increase in production capacities of polyamides. That objective could 
be realised by changing radically the company strategy, a part of which 
was not only the internal growth of the company, but also appreciated 
possibilities of mergers and acquisitions. At the beginning of 2010, 
Azoty Tarnów acquired 100% shares of the German manufacturer 
of polyamides from Guben, presently operating under the name ATT 
Polymers. The acquisition turned out to be a considerably more 
favourable option than the construction of a new plant in Tarnów. 
It resulted in a significant advancement of the Azoty Tarnów Capital 

Group among the European polyamide manufacturers. In 2010, the 

next objective started to be realised – the construction of Hydrogen 

Installation in Tarnów with the production capacity of 8000 Nm3/h 

related to the modernisation of the Caprolactam Plant to the capacity 

of 101.3 thousand tons per year. As a result of that investment, the 

consumption of natural gas from local sources was increased and 

consequently, production costs were lowered. The Modified Plastic 

Production Plant has been intensifying and thus it is possible to increase 

the production capacities of polyamide PA-6 based compounds.

Striving for the strategic expansion of the operation scale, Azoty 

Tarnów took the control over ZAK S.A., one of the biggest enterprises 

in the chemical synthesis sector in Poland, when such an opportunity 

arose on the market of acquisitions. The next strengthening of the 

Azoty Tarnów Capital Group took place in 2011 when the controlling 

interest of Police Chemical Plant was acquired. As a result of the entry 

of two big enterprises from the sector into the Azoty Tarnów Capital 

Group, a considerable increase in the scale of actions and efficiency 

regarding mineral fertilisers, construction materials, Oxo alcohols, 

flexibilisers and titanium white was possible and thus the Azoty Tarnów 

Capital Group achieved a strong position not only on the national 

chemical market.

The information contained in this paper is an attempt to present 

briefly the facts on developing the technology and technique of the 

biggest enterprise in Tarnów region during 85 years of Azoty Tarnów 

operation. The facts at every stage of history were created by people. 

In regard to established rules, only a few names of people connected 

with the time periods that seem to be the most important during 

the whole time of factory existence were mentioned. The author 

assumed the following periods to be the most important: the period 

of PFZA formation, the period of so called Tarnów II and the present 

period after Azoty Tarnów debut on the Warsaw Stock Exchange. The 

paper only generalises the achievements of the latter period as they 

are dynamic and still in progress. However, the author would like to 

emphasize that such great achievements described in the paper would 

not have been possible and certainly the company’s present position 

would be different without people (often the generations) entirely 

devoted to the company, who were frequently outstanding specialists 

and personalities.
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