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BADANIA INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA
NA POTRZEBY GOSPODARKI
W opracowaniu przedstawiono strategiczne kierunki badań naukowych oraz przegląd najważniejszych prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych przez Instytut Metalurgii Żelaza i wykorzystanych w ostatnich latach przez
gospodarkę. Zgodnie z zadaniami statutowymi Instytutu znaczna część jego aktywności badawczej jest związana
z poprawą innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu stalowego. Prace w tym zakresie dotyczą doskonalenia stosowanych i wdrażania nowych technologii wytwarzania szerokiego asortymentu wyrobów stalowych. Do zadań Instytutu
należy również zaliczyć badania nad obniżeniem zużycia energii i stosowaniem tańszych mediów energetycznych,
nad recyklingiem materiałów metalonośnych i utylizacją odpadów hutniczych. Realizowane w ostatnich latach prace
z zakresu technologii wytwarzania nowych lub ulepszonych wyrobów stalowych wskazują na rosnące ukierunkowanie
zastosowań w wybranych sektorach, takich jak energetyka, przemysł środków transportu, przemysł obronny, budownictwo, górnictwo oraz przemysł maszynowy. W niniejszym opracowaniu wskazano najważniejsze prace z tego zakresu
zrealizowane na zlecenia bezpośrednie, jak również w formie projektów celowych i rozwojowych.
Słowa kluczowe: strategiczne kierunki badań, badania stosowane, wdrożenia, potrzeby gospodarki, osiągnięcia
Instytutu Metalurgii Żelaza

RESEARCH ACTIVITY OF INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
AS A RESPONSE TO INDUSTRY DEMAND
This study presents the strategic directions of the research activity and the review of major research and implementation works completed by the Institute and applied in the industry within the recent years. In accordance with the
statutory tasks of the Institute, a significant part of its research activity relates to the improvement in innovation of
enterprises in the metallurgical industry. The works concern improvement in the currently used and implementation
of new technologies for manufacturing a wide range of steel semi-products and products. The Institute’s tasks also
include the research on reduction in energy consumption and use of cheaper energy carriers, recycling of metal-bearing
materials, and utilisation of waste materials. Conducted in recent years, the works related to the technology for manufacturing new or improved steel products indicate the growing orientation of applications in selected sectors, such as
power generation, production of means of transportation, the defence industry, construction industry, mining and
machine-building industry. This study points out the major works in this field completed both under direct contracts
and the targeted and development projects.
Keywords: strategic directions of research, applied research, implementations, industry demand, achievements of
the Instytut Metalurgii Żelaza

1. STRATEGICZNE KIERUNKI BADAŃ
INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA
Instytut Metalurgii Żelaza jest jednostką badawczą, podległą Ministrowi Gospodarki, która swoją
działalnością obejmuje dziedziny wytwarzania, przetwórstwa i stosowania stali i wyrobów stalowych.
W dziedzinach tych wykonuje kompleksowe projekty
technologiczne począwszy od opracowania koncepcji
i biznesplanu, badań laboratoryjnych i półprzemysłowych, poprzez opracowanie technologii, dobór urządzeń
i uruchomienie produkcji, a kończąc na systemach zapewnienia jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Realizowane prace zmierzają do
wdrażania innowacji w zakresie wyrobów i technologii
ich wytwarzania, obniżenia kosztów produkcji, upowszechnienia systemów wspomagania produkcji i zarządzania oraz do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Instytut świadczy również usługi

doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie opracowania pozwoleń zintegrowanych, doboru urządzeń
i agregatów dla potrzeb przemysłu hutniczego i przetwórstwa oraz doboru materiałów do różnych zastosowań użytkowych, jak również usługi doradztwa gospodarczego. Instytut w swojej działalności uwzględnia
aktualne priorytety europejskiego rozwoju, jakimi
są: gospodarka oparta na wiedzy oraz zrównoważony
rozwój. Upowszechnianie zasad gospodarowania opartych o wiedzę wiąże się z wdrażaniem innowacyjności
we wszystkich elementach funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym także z inwestowaniem w rozwój kwalifikacji kadr oraz w badania własne. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, którą stosuje również Instytut
w działalności naukowej oraz we własnych programach
rozwojowych, uwzględnia cztery filary: innowacyjność,
dbałość o środowisko, współpracę z użytkownikami
oraz doskonalenie kadr. Filary te zostały zdefiniowane
w strategicznych programach badań platform techno-
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logicznych stali: polskiej i europejskiej w odniesieniu
do rozwoju przemysłu stalowego i mają odzwierciedlenie w czterech obszarach badawczych:
– rozwój czystych, oszczędnych i niskonakładowych
technologii,
– racjonalne wykorzystanie mediów i zasobów surowcowych oraz recykling i utylizacja odpadów,
– rozwój stali i wyrobów stalowych dostosowanych do
potrzeb użytkowników,
– kształcenie i doskonalenie kadr.
Kierunkami uzupełniającymi, wspomagającymi realizację kierunków strategicznych, są rozwój metod
i aparatury do badań materiałowych oraz rozwój metod
analiz i ocen ekonomiczno-gospodarczych.
Zgodnie z zadaniami statutowymi Instytutu znaczna
część jego aktywności badawczej jest związana z poprawą innowacyjności przedsiębiorstw branży
stalowej. Prace w tym zakresie dotyczą opracowania
nowych czystych, oszczędnych i niskonakładowych
technologii, uwzględniających wymagania BAT i ochrony środowiska. Technologie te ponadto uwzględniają
potrzebę rachunku ekonomicznego w zakresie racjonalnego wykorzystania mediów i zasobów surowcowych. Wymaga to ciągłego doskonalenia stosowanych
technologii w kierunku obniżania energo-, materiałoi pracochłonności, między innymi poprzez wykorzystanie wspomagania informatycznego, automatyzacji procesów i systemów monitoringu.
Ogromne wyzwanie dla przemysłu stalowego stanowią wymagania szeroko rozumianego środowiska. Na
pierwszym miejscu należy wymienić obniżenie emisji
zanieczyszczeń gazowych (w szczególności CO2), pyłowych, ścieków i ciepła odpadowego oraz zmniejszenie
ilości odpadów stałych w procesach metalurgicznych.
Szczególne znaczenie w tym względzie mają procesy
surowcowe, łącznie z procesami przygotowania wsadu.
Wiąże się z tym zmniejszenie zużycia energii w procesach technologicznych oraz szeroko rozumiany recykling odpadów metalonośnych, w tym wykorzystanie
poprocesowych szlamów w procesach metalurgicznych.
Dla odpadowych materiałów powstających w przemyśle stalowym konieczne jest opracowanie ekonomicznych i użytecznych technologii utylizacji.
Materiały, a wśród nich stale, odgrywały decydującą rolę w rozwoju ludzkości i również obecnie są uważane za klucz do przyszłości. Rozwój stali i wyrobów stalowych jest dostosowany do bieżących oraz przyszłych
potrzeb użytkowników. Potrzeby te obejmują obecnie
między innymi następujące grupy stali, cechujące się
specyficznymi właściwościami użytkowymi:
– wysokowytrzymałe stale nowej generacji, do zastosowań w warunkach ekstremalnych obciążeń i temperatur;
– konstrukcyjne ultradrobnoziarniste i nanoziarniste
stale o wysokich właściwościach użytkowych i technologicznych;
– stale o obniżonej gęstości, zawierające dodatek metali lekkich, pozwalające na zmniejszenie ciężaru konstrukcji i urządzeń;
– stale o podwyższonych właściwościach mechanicznych i odporności na pełzanie dla energetyki konwencjonalnej, supernadkrytycznej i odnawialnej;
– stale do głębokiego tłoczenia na ultralekkie karoserie
i inne elementy konstrukcyjne.
Przedstawione powyżej kierunki badań stosowanych wymagają prowadzenia badań podstawowych
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oraz rozwoju kadry, metodyki i aparatury badawczej.
W procesie upowszechniania innowacji i zwiększania
konkurencyjności gospodarki bardzo ważne jest przyspieszanie cykli badawczych poprzez wykorzystanie
metod symulacyjnych. Instytut, w szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzi rozwój
komputerowych i fizycznych metod symulacji
procesów metalurgicznych. W zakresie symulacji fizycznych dysponuje uniwersalną aparaturą badawczą:
symulatorem Gleeble 3800, dylatometrem odkształceniowym DIL 803 oraz buduje linię do półprzemysłowej
symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali
i stopów. Badania symulacyjne w skali laboratoryjnej
i półprzemysłowej pozwalają na przyspieszenie procesu wdrażania innowacji w przemyśle oraz – co bardzo
ważne – istotnie ograniczają koszty tego procesu. Wyniki tych badań stwarzają podstawy dla nowoczesnego
podejścia do opracowywania nowych materiałów i technologii. Ich zakres obejmuje bowiem rozwój: nowych
perspektywicznych stopów metali z wykorzystaniem
metod modelowania ich struktury atomowej, budowy
fazowej i właściwości użytkowych oraz nowoczesnych
technologii wytwarzania i przetwarzania półwyrobów
na wyrób finalny, z uwzględnieniem procesów obróbki
cieplnej.
W procesie rozwoju nowych materiałów z udziałem nowych technologii surowcowych i stalowniczych
istotną rolę odgrywają metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości użytkowych.
Dlatego Instytut przywiązuje dużą wagę do rozwoju
aparatury i nowoczesnych metod badań stosowanych
w tych obszarach. Dotyczy to w szczególności wyposażenia certyfikowanych laboratoriów badawczych, które
w ostatnich latach wzbogaciły się w nowoczesną aparaturę: ultrawysokorozdzielcze mikroskopy elektronowe – skaningowy i transmisyjny (w trakcie instalacji),
spektrometry do analiz chemicznych oraz maszyny do
prób wytrzymałościowych i pełzania. Mając na względzie potrzeby szeroko rozumianego przemysłu energetycznego przeprowadzono gruntowną modernizację laboratorium pełzania, w celu jego przygotowania do badań odporności na pełzanie nowych stali na elementy
kotłów nadkrytycznych oraz trwałości resztkowej stali
po długotrwałej eksploatacji.
Uzupełnieniem przedstawionej tematyki materiałowo-technologicznej jest oferta badań w zakresie
procesów gospodarczych i rynkowych oraz zarządzania produkcją. Oferowane przez Instytut ekonometryczne modele procesów zarządzania, a w szczególności komputerowe systemy zintegrowanego wspomagania produkcji przynoszą znaczące efekty ekonomiczne wdrażającym je podmiotom.
Instytut systematycznie odmładza i doskonali kadrę naukowo-techniczną, o czym świadczy zatrudnienie w ostatnich pięciu latach 15 absolwentów szkół
wyższych i doktorów. Ten proces jest nadal kontynuowany, ponieważ udział młodych pracowników
(w wieku poniżej 30 lat) jest nadal względnie niski
i wynosi około 10%.
W dalszej części opracowania przedstawiono wybrane
przykłady projektów i przedsięwzięć techniczno-technologicznych zrealizowanych w ostatnim pięcioleciu na
rzecz poszczególnych sektorów gospodarki.
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2. PROJEKTY NA RZECZ
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU
STALOWEGO
Znaczący udział w działalności Instytutu mają prace
bezpośrednie na rzecz przemysłu stalowego, a w szczególności producentów stali, stopów żelaza i wyrobów
stalowych, wśród których ważnym partnerem Instytutu jest spółka ArcelorMittal Poland S.A. Na jej zlecenie zrealizowano szereg prac, których wyniki wdrożono
w poszczególnych jej oddziałach. W zakresie technologii
surowcowych w ostatnim okresie Instytut uczestniczył
we wdrożeniu: recyrkulacji spalin na taśmie spiekalniczej w AMP Oddział w Krakowie, odzysku gorącego
powietrza z chłodni spieku w AMP Oddział w Dąbrowie Górniczej, energooszczędnych pieców zapłonowych
w AMP Oddziały w Krakowie i Dąbrowie Górniczej,
zastąpienia części koksiku antracytem, wykorzystania
oliwinów w miejsce dolomitu, zastosowania elementów
spulchniających na taśmie spiekalniczej, podawania
wapna bezpośrednio do grudkowników oraz zamiany
części koksu wielkopiecowego drobnymi sortymentami
koksu i podawania odsiewu spieku.
Wdrożenie każdej z tych prac doprowadziło do uzyskania znacznych efektów ekonomicznych. Dla przykładu, modyfikacja technologii produkcji spieku przez
zastąpienie części stosowanego koksiku tańszym węglem antracytowym w ilości 30% pozwoliła uzyskać
efekt finansowy około 8 mln zł w skali roku, wynikający z różnicy cen tych paliw. W rezultacie poniesione nakłady finansowe na prace naukowo-badawcze zwróciły
się w okresie jednego miesiąca. Wymienione powyżej
wdrożenia skutkują również ograniczeniem emisji gazowych.
W obszarze produkcji wyrobów stalowych na uwagę
zasługują projekty związane z zastosowaniem systemów komputerowych do wspomagania procesu walcowania blach taśmowych w nowej Walcowni Gorącej
w AMP Oddział Kraków. W ramach tych projektów zespoły badawcze IMŻ i AGH opracowały komputerowy
system hybrydowy pozwalający projektować technologię oraz przewidywać zmiany mikrostrukturalne, przemiany fazowe i właściwości blach taśmowych ze stali
HSLA, IF, BH i DP produkowanych w nowej Walcowani Gorącej. Przedmiotem opracowania były zarówno
modele, pozwalające obliczać parametry siłowe procesu walcowania, zmiany temperatury pasma oraz rozwój mikrostruktury i właściwości wyrobów gotowych
– opracowane na podstawie symulacji fizycznych za
pomocą systemu Gleeble 3800, jak również programy
komputerowe. Badania w tym zakresie są kontynuowane w roku bieżącym i są ukierunkowane docelowo
na uruchomienie produkcji nowoczesnych blach karoseryjnych.
Cenionym partnerem, na potrzeby którego Instytut zrealizował znaczną liczbę projektów jest Spółka
Ferrostal Łabędy. Jest ona partnerem dla szeregu
prac z zakresu technologii stalowniczych, dotyczących
poprawy jakości i obniżania kosztów w procesach wytwarzania stali, obróbki pozapiecowej oraz odlewania wlewków ciągłych. W ostatnich latach w ramach
projektów celowych zrealizowanych w Ferrostalu,
Instytut uczestniczył we wdrożeniu technologii produkcji wlewków ciągłych z gatunków stali zawierających
węgiel w zakresie perytektycznym i mikrododatek Al
oraz mikrododatki pierwiastków o silnym powinowac-
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twie do azotu o wysokiej podatności do kształtowania
plastycznego oraz wdrożeniu technologii wytwarzania
stali bezkrzemowych przeznaczonych do dużej redukcji przekrojów w procesie ciągnienia i do pokrywania
powłokami antykorozyjnymi z przeznaczeniem na druty spawalnicze, w uruchomieniu produkcji wlewków
okrągłych COS dla walcowni rur. W 2009 roku zrealizowano we współpracy Instytutu z Politechniką Śląską
wdrożenie inteligentnego systemu ekspertowego do
sterowania procesem wytwarzania stali.
Instytut prowadzi również badania wyprzedzające
nad poprawą jakości ciekłej stali i jakości powierzchni
wlewków ciągłych, dla których badania przemysłowe
wykonywane są lub będą m.in. w Ferrostalu Łabędy.
Należy do nich opracowanie: nowej technologii rafinacji
ciekłego metalu za pomocą filtrów ceramicznych, użytecznych żużli stalowniczych, a także metod regulowanego chłodzenia krzepnącego wlewka ciągłego w celu
wyeliminowania mikropęknięć i kierowanego kształtowania drobnoziarnistej warstwy powierzchniowej.
Opracowany we współpracy Instytutu z PEDMO S.A.
nowy materiał żużlotwórczy do regulowania zawartości
MgO w żużlu stalowniczym stosowany jest w procesach
wytwarzania i obróbki pozapiecowej stali. Jedną z jego
zalet jest ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji wymurówek kadzi. Zastosowanie kształtek żużlotwórczych w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków płaskich eliminuje szereg niedogodności
występujących przy stosowaniu materiałów sypkich.
W szczególności ogranicza ryzyko ich zaciągania w głąb
ciekłego metalu i zanieczyszczenia go wtrąceniami niemetalicznymi. Projekty dotyczące żużli stalowniczych
stwarzają perspektywę wdrożenia w większości stalowni, tak elektrycznych jak i konwertorowych.
W spółkach: Ferrostal Łabędy oraz Huta Stali Jakościowych HSW zrealizowano bogaty program badań
przemysłowych, dotyczących poprawy jakości wlewków
ciągłych. Na podstawie symulacji numerycznych oraz
laboratoryjnych i przemysłowych prób chłodzenia natryskowego wytypowano optymalne sposoby chłodzenia wlewków ciągłych. Wyniki tych badań stanowią
naukowe wsparcie dla prowadzonych prac nad optymalizacją technologii chłodzenia wlewków ciągłych. Procesy ciągłego odlewania stali są również przedmiotem
opracowań wyprzedzających opartych na metodach symulacyjnych.
Wieloletnia współpraca łączy Instytut ze spółką Celsa Huta Ostrowiec. Wśród wielu projektów realizowanych na potrzeby tej spółki należy wymienić wdrożenie
technologii dogrzewania i rafinacji stali w nadlewach
ciężkich wlewków kuziennych przeznaczonych do wytwarzania wałów napędowych elektrowni wiatrowych.
W ramach tego projektu zespoły specjalistów Instytutu
i Huty opracowały i zastosowały specjalną pokrywę,
służącą do ochrony przed zbyt szybkim wychłodzeniem
ciekłej stali w nadstawce wlewnicy do odlewania wlewków o dużej masie, przeznaczonych m.in. na odkuwki
wałów napędowych siłowni wiatrowych. Utrzymanie
podwyższonej temperatury ciekłej stali w nadstawce
umożliwia jej rafinację żużlem syntetycznym, dzięki
czemu uzyskano poprawę czystości stali i jakości wewnętrznej wlewków. Zwiększono również uzysk stali
przy produkcji odkuwek, a także rozszerzono asortyment produkowanych odkuwek.
Kolejną hutą, na potrzeby której Instytut prowadzi
badania z różną intensywnością w całym okresie swe-
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go działania jest ISD Huta Częstochowa, producent
blach grubych walcowanych na gorąco. W tym rozdziale przedstawiono przykładowy kierunek badań związany z wdrażaniem komputerowych systemów wspomagania produkcji, które należą do bezinwestycyjnych
lub niskonakładowych sposobów poprawy efektywności
ekonomicznej produkcji. Instytut opracował i wdrożył
takie systemy w kilku hutach, w tym komputerowy
system doboru wsadu do pieca Konel® w ISD Huta
Częstochowa. W wyniku wdrożenia systemu uzyskano
efekty ekonomiczne, oszacowane w latach 2005–2008
na ponad 77 mln zł, z tytułu obniżenia kosztów materiałów wsadowych oraz zwiększenia wydajności produkcji.
Ponadto na rzecz ISD Huta Częstochowa, zrealizowano
szereg projektów dotyczących technologii walcowania
i obróbki cieplnej blach grubych walcowanych na gorąco do różnych zastosowań specjalnych, o czym będzie
mowa w dalszych rozdziałach.
Ochrona środowiska przyświeca większości projektów technologicznych realizowanych na rzecz przedsiębiorstw hutniczych. W ostatnich latach do najważniejszych należy zaliczyć zadania wynikające z „pakietu klimatycznego”, jaki Parlament Europejski przyjął
w grudniu 2008 r. Pakiet ten zobowiązuje kraje członkowskie UE do osiągnięcia do 2020 roku m.in.: ograniczenia emisji CO2 o 20% (w porównaniu do 1988 roku)
oraz zmniejszenia o 20% zużycia jednostkowego energii. Ograniczenia te stanowią najważniejsze wyzwania
dla hutnictwa, a w szczególności hut surowcowych.
Kolejnym wyzwaniem jest ograniczenie odpadów hutniczych oraz ich recykling i utylizacja. W przedsiębiorstwach hutniczych posiadających wydziały surowcowe
i przeróbcze powstają stałe drobnoziarniste odpady
metalonośne: szlamy konwertorowe, mułki zgorzelinowe oraz zendra, zawierające przydatne dla hutnictwa
pierwiastki, tj. wysoką zawartość żelaza (60–70%) oraz
innych metali, m.in.: Co, Ni, Cr, Al. Istotne problemy
występują przy zagospodarowaniu odpadów drobnoziarnistych zwłaszcza charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia olejem (do 30%) oraz
uwodnieniem (do 35–40%). W trakcie metalurgicznego
procesu wytwarzania surówki i stali powstają również
znaczne ilości żużla. Żużle wielkopiecowe praktycznie
w całości są utylizowane, natomiast żużle stalownicze,
ze względu na obecność szkodliwych zanieczyszczeń,
gromadzone są w znacznej części na hałdach.
Problematyka recyklingu lub utylizacji stałych odpadów hutniczych była w Instytucie przedmiotem prac
badawczych wiele lat temu, ale nie doczekała się rozwiązania ze względu na niedoinwestowanie hutnictwa
i obecnie jest podejmowana na nowo. W realizowanym
projekcie rozwojowym podjęto badania nad opracowaniem technologii bieżącego przerobu szlamów konwertorowych powstających w zakładach ArcelorMittal
Poland, a także tych, które w znacznej ilości zdeponowano na składowiskach. Przewiduje się recykling tych
szlamów do wytwarzania surówki syntetycznej i metalizowanych grudek. Efekty ekonomiczne tego projektu
obejmują: eliminację kosztów eksploatacji składowisk
istniejących i budowy nowych oraz opłat środowiskowych, jak również dochody z tytułu sprzedaży surówki syntetycznej, metalizowanych grudek i ewentualnie koncentratu cynkowego, wytworzonych w efekcie
utylizacji szlamów. Podobny charakter mają projekty
dotyczące recyklingu zaolejonej zgorzeliny walcowniczej i mułków zgorzelinowych w procesie spiekania
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rud żelaza. Idea rozwiązania polega na podawaniu
tych bardzo uciążliwych w składowaniu odpadów, na
powierzchnię warstwy spieku. Zapalenie tak umiejscowionej warstwy zaolejonych produktów powoduje,
że powstałe gazy odlotowe przechodzą przez warstwę
żaru standardowego spieku, co powoduje dopalanie
węglowodorów. Wykorzystanie filtrującego działania
warstwy spieku żelaza zapewnia ekologiczny recykling
produktów ubocznych zanieczyszczonych substancjami olejowymi. Opracowana technologia przyczynia się
jednocześnie do obniżenia kosztów produkcji spieku,
poprzez zamianę części żelazonośnej mieszanki spiekalniczej produktami ubocznymi. Do tej samej grupy
tematycznej należy utylizacja żużli stalowniczych, poprzez ich regenerację i zawracanie do procesu. Dotąd
zdecydowana większość żużli trafia na wysypiska lub
jako kruszywo jest wykorzystywana do budowy dróg.
Inny charakter ekologiczny ma opracowana w Instytucie technologia wprowadzania rozdrobnionych opon
oraz kompozytu gumowo-stalowego do pieca łukowego.
Jej wdrożenie zapewnia efekty ekologiczne z tytułu
utylizacji opon i ograniczenia emisji CO2 (ze względu na większy uzysk węgla w procesie stalowniczym)
oraz efekty ekonomiczne z tytułu odzysku węgla, żelaza oraz energii chemicznej ze spalania pierwiastków
wchodzących w skład gumy. W tym samym zespole zrealizowano projekt poświęcony utylizacji katalizatorów
niklowo-molibdenowych z przemysłu petrochemicznego. Katalizatory te zawierają związki metali przejściowych oraz zanieczyszczenia związków ropopochodnych
i siarki. Dlatego dla ich wykorzystania konieczne było
opracowanie kilku technologii: usuwania fazy węglowodorowej i siarki na drodze konwersji termicznej
w piecu obrotowym, a następnie przetapiania w procesie łukowo-oporowym wypalonego katalizatora na stop
molibdenu, niklu i wanadu, jak również technologii
przerobu zasiarczonego żużla z przetopu katalizatora
na surowiec do produkcji polimerobetonów, jako kruszywo do budowy dróg.
Dla potrzeb ochrony środowiska w Instytucie opracowuje się ponadto szereg metod oznaczania metali
ciężkich oraz związków organicznych powstających
w przemyśle metalowym. Jednym ze wskaźników toksyczności procesu termicznego jest ilość powstających
pochodnych chlorowcowych bifenyli, dioksyn i furanów oraz WWA, które są substancjami, uznawanymi
za szczególnie niebezpieczne. W przeciągu ostatnich
kilku lat problematyka identyfikacji i oznaczania tych
związków była przedmiotem badań, z wykorzystaniem
analizatorów gazów i spektrometru masowego.

3. STALE DLA ENERGETYKI
NADKRYTYCZNEJ
Rozwój gospodarczy kraju wymusza ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co w świetle wymagań pakietu klimatycznego stawia poważne wyzwania dla krajowej energetyki opartej na węglu. Oznacza
to konieczność modernizacji istniejących i budowy
nowych bloków energetycznych, przy czym pomimo
planowanego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w najbliższych dziesięcioleciach dominującym źródłem energii pozostanie węgiel. Postęp technologiczny
w energetyce konwencjonalnej wiąże się ze wzrostem
sprawności energetycznej do około 50% poprzez stosowanie parametrów nadkrytycznych pary świe-
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żej: ciśnienia 25–30 MPa i temperatury 600–620°C.
Zwiększenie efektywności do poziomu 55% w dalszym
horyzoncie czasowym będzie wymagało osiągnięcia
ultranadkrytycznych parametrów pary świeżej:
ciśnienia powyżej 37 MPa, temperatury 700–720°C.
Dla tych technologii opracowywane są nowe rozwiązania konstrukcyjne kotła i turbiny z zastosowaniem
nowych gatunków żarowytrzymałych stopów na bazie
niklu na krytyczne elementy części ciśnieniowej bloku.
Instytut wykonuje rocznie około 20 prac obejmujących badania trwałości eksploatacyjnej elementów
urządzeń ciśnieniowych szeregu elektrowni i elektrociepłowni w kraju, a ostatnio także zagranicą (w Słowenii i Turcji). Wyniki tych badań stanowią podstawę
do oceny stanu technicznego badanych urządzeń i decyzji o dopuszczeniu ich do dalszej eksploatacji. Efekty
ekonomiczne z tytułu przedłużenia czasu bezpiecznej
eksploatacji elementów ciśnieniowych kotłów w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach chemicznych według ostatniej oceny za lata 2001–2004 wyniosły 310 mln zł. Opracowanie metodyki oraz stworzenie
odpowiedniej bazy danych materiałowych wymaga systematycznych i długotrwałych badań, wspomaganych
z budżetu nauki. Przykładem jest koordynowany przez
Instytut projekt rozwojowy dotyczący opracowania
systemu oceny stanu materiału i przewidywania czasu bezpiecznej eksploatacji ciśnieniowych elementów
i urządzeń energetycznych pracujących w podwyższonej temperaturze.
Maksymalne nadkrytyczne parametry pary aktualnie budowanych bloków energetycznych ograniczone
są dostępnością odpowiednich materiałów na elementy
ciśnieniowe kotłów, dlatego dalszy rozwój technologii
nadkrytycznych, to jest osiągnięcie jeszcze wyższych
parametrów zwanych supernadkrytycznymi lub ultranadkrytycznymi wiąże się z postępem w inżynierii
materiałowej. Aktualnie istotnym problemem przy
wytwarzaniu elementów części ciśnieniowej kotłów
i turbin są procesy przetwórstwa wyrobów stalowych:
spawanie, zwijanie, gięcie. Procesy te w istotny sposób
wpływają na trwałość eksploatacyjną i żywotność urządzeń energetycznych. Parametry tych procesów i ich
wpływ na trwałość eksploatacyjną nie zostały zbadane
dla elementów tych urządzeń z nowych gatunków stali,
przewidzianych do wykorzystania lub zastosowanych
już w nowo budowanych elektrowniach. Opracowaniu
nowych stali o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczonych dla energetyki konwencjonalnej służyły projekty COST zrealizowane w ramach
umów międzynarodowych oraz badania własne.

4. ZAAWANSOWANE STALE I WYROBY
DLA PRZEMYSŁU ŚRODKÓW
TRANSPORTU
Realizacja inwestycji w Walcowni Gorącej blach
taśmowych oraz plany modernizacji i doposażenia
Walcowni Zimnej w ArcelorMittal Poland w Krakowie stwarzają podstawy do rozwoju produkcji nowoczesnych wyrobów płaskich dla przemysłu motoryzacyjnego. Pod kątem tych zastosowań prowadzono
szereg projektów wyprzedzających, dotyczących wytwarzania stali oraz kształtowania plastycznego blach
karoseryjnych z nowych gatunków stali: HSLA, IF, BH
i DP. Wykonano charakterystyki materiałowe tych sta-
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li oraz fizyczne i matematyczne symulacje wpływu parametrów technologicznych przeróbki cieplno-plastycznej blach na kształtowanie ich struktury i właściwości
użytkowych.
Na rzecz przemysłu motoryzacyjnego realizowane są
również projekty dotyczące nowoczesnych stali na odkuwki elementów silników. Jako przykład mogą posłużyć dwa projekty celowe realizowane w ForgeX Polska
Sp. z o.o. dotyczące uruchomienia produkcji odkuwek
dla przemysłu motoryzacyjnego: ze stali węglowych
i mikrostopowych z zastosowaniem regulowanej obróbki cieplno-plastycznej i przyspieszonego-kontrolowanego chłodzenia po kuciu oraz ze stali węglowych
i średniostopowych z zastosowaniem indukcyjnego nagrzewania wsadu.
Powstanie i rozwój Konsorcjum „Dolina Lotnicza”
stymuluje podejmowanie prac, dotyczących wytwarzania oraz obróbki cieplno-plastycznej wyrobów ze stali
i stopów do zastosowań w lotnictwie. Większość z nich
dotyczy odkuwek na elementy silników lotniczych. Między innymi w Instytucie opracowano technologię kucia
odkuwek stalowych na elementy przekładni silników
lotniczych, ze stali w gatunku 16NCD13. Opracowano
charakterystyki materiałowe oraz podstawy technologii kucia i obróbki cieplnej tej stali. Obecnie prowadzone są badania nad zastosowaniem niskowęglowychwysokowytrzymałych stali bainitycznych umacnianych
wydzieleniowo na wyroby kute na zimno. Efektem projektu będzie opracowanie zweryfikowanych podstaw
przemysłowej technologii na podstawie numerycznych
i fizycznych symulacji.
Obok prac dla motoryzacji i lotnictwa w Instytucie prowadzone są badania na potrzeby transportu
szynowego. Dla Huty Bankowa opracowano zasady
doboru wsadów z COS i dostosowano do nich technologię wytwarzania kuto-walcowanych obręczy kół dla
pojazdów szynowych. W rezultacie zastąpiono wsad
w postaci półwyrobów z wlewków klasycznych, wlewkami z COS. Kontynuując tę tematykę przeprowadzono badania symulacyjne procesów kształtowania plastycznego obręczy: kucia spęczającego z jednoczesnym
wykonaniem otworu oraz walcowania, w wyniku którego obręcz uzyskuje kształt końcowy. Pozwoliły one na
zaprojektowanie technologii wykonywania odkuwek
pierścieniowych o wysokiej jakości powierzchni.
W tematykę prac dla kolejnictwa wpisuje się projekt celowy, dotyczący wdrożenia technologii wytwarzania, z zastosowaniem odśrodkowego odlewania,
nadwymiarowych dwuwarstwowych panewek łożysk
ślizgowych wysokoprężnych silników lokomotyw spalinowych w Zakładach Produkcyjno-Naprawczych
Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor”. Dla otrzymania
panewek o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przy
równoczesnej odporności na zatarcie i korozję, wymagane było opracowanie zarówno technologii wylewania
panewek stopem łożyskowym o odpowiednim składzie
chemicznym, jak i uruchomienie stanowisk do badań
nieniszczących i właściwości mechanicznych.

5. NOWE STALE I WYROBY DLA
PRZEMYSŁU OBRONNEGO
Na potrzeby przemysłu obronnego Instytut wykonuje
szereg projektów, z których pierwsze po przemianach
ustrojowych, podjęto w 1991 roku na zlecenie Ośrod-
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ka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych
w Gliwicach. Dotyczyły one konstrukcji nowoczesnego pancerza dla nowego czołgu i były realizowane we
współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce. Dla potrzeb budowy pancerza reaktywnego „ERAWA”, który WITU wdrożył
w ostatecznym rozwiązaniu w czołgu „PT-91 Twardy”
Instytut opracował blachy o wysokiej twardości. Podsumowaniem możliwości krajowego hutnictwa w tym
zakresie było uruchomienie w 2007 roku w ISD Huta
Częstochowa produkcji stalowych blach wysokowytrzymałych o grubości 6–50 mm, w tym blach pancernych
w gatunku HCM 480 MILAR, które wykazują kuloodporność porównywalną z blachą pancerną o uznanej
w świecie jakości typu 500 HB. Obecnie Instytut we
współpracy z WITU realizuje finansowany z funduszy
strukturalnych PO IG projekt rozwojowy dotyczący
wytwarzania supertwardych nanostrukturalnych stali
i stopów żelaza do zastosowania w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych.
W latach 1996–1998 w ramach projektu badawczego
zamawianego koordynowanego przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
podjęto problematykę produkcji stali dla przemysłu
amunicyjnego. Jednym z ustaleń tego projektu było
uznanie konieczności utrzymania krajowej samowystarczalności w zakresie produkcji amunicji i półwyrobów stalowych dla tej produkcji. Wyniki projektu zamawianego stały się inspiracją do opracowania koncepcji
produkcji stali i wyrobów stalowych na łuski stalowe.
Nowatorskim elementem tej koncepcji, bardzo istotnym
z ekonomicznego punktu widzenia, była zmiana wsadu
stalowego na łuski wyższych kalibrów: z blach na pręty. Krążki do tłoczenia łusek, cięte z prętów są znacznie
tańsze niż wycinane z blach, przy czym jednocześnie
zwiększają się wymagania co do czystości metalurgicznej stali i jednorodności strukturalnej prętów. Podjęto
w tym zakresie współpracę z Politechniką Poznańską
i Tłocznią Metali PRESSTA (obecnie Fabryka Produkcji Specjalnej) nad opracowaniem nowych typów amunicji, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Jej efektem
są m.in.: uruchomienie krajowej produkcji stali, blach
i krążków na potrzeby systemu rakietowego, dobór
gatunku stali na korpus silnika rakietowego pocisku
do BM-21, opracowanie podstaw technologii produkcji
stalowych wsadów formowanych na gorąco przeznaczonych do wykonania korpusów technologią zgniatania obrotowego na zimno, oraz opracowanie podstaw
technologii produkcji elementów stalowych przeciwlotniczej amunicji kalibru 30 mm (w realizacji). W ostatnich latach Instytut podjął również owocną współpracę
z Zakładami Metalowymi „MESKO” w SkarżyskuKamiennej, która dotyczy badań nad zastosowaniem
stali „maraging” na korpusy silników rakietowych.
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asortymentu prętów do zbrojenia betonu o granicy plastyczności min. 500 MPa z zastosowaniem technologii
bezpośredniego chłodzenia wodnego po walcowaniu na
gorąco (Tempcore, QTB). Obecnie prawie cała produkcja prętów do zbrojenia betonu wykonywana jest w Polsce z zastosowaniem tej technologii. Z ostatnich prac
Instytutu na potrzeby budownictwa należy wymienić
opracowanie w warunkach technicznych Ferrostalu
Łabędy technologii umacniania cieplnego prętów zbrojeniowych w celu uzyskania klasy B500SP wg normy
PN-H-93220 oraz wykonanie badań nowej klasy prętów w zakresie niezbędnym do uzyskania Aprobaty
Technicznej.
Dla kształtowania korzystnych właściwości użytkowych stali konstrukcyjnych prowadzono prace nad
optymalizacją technologii krótkotrwałego hartowania
wyrobów stalowych bezpośrednio po przeróbce plastycznej na gorąco. W wyniku krótkotrwałego hartowania (0,5–2,0 s) wyrobu o temperaturze powyżej Ac3 na
jego przekroju tworzy się struktura składająca się z zewnętrznej warstwy samoodpuszczonego martenzytu,
przejściowej warstwy bainitycznej i drobnoziarnistej
struktury ferrytyczno-perlitycznej w obszarze środkowym.
Prace dla górnictwa dotyczą w głównej mierze
kształtowników na obudowy górnicze i były realizowane i wdrażane w Hucie Łabędy w Gliwicach. Historia
tej współpracy jest bardzo długa. Obecnie realizowany
jest w Hucie w kooperacji Instytutu Metalurgii Żelaza z Głównym Instytutem Górnictwa projekt celowy
dotyczący uruchomienia produkcji nowej generacji
kształtowników i akcesoriów do obudów górniczych
o właściwościach mechanicznych, powierzchniowych
i fizykochemicznych dostosowanych do agresywnych
i zmiennych warunków eksploatacyjnych w polskich
kopalniach węgla kamiennego.
Na potrzeby przemysłu maszynowego zrealizowano szereg projektów celowych oraz prac zleconych
przez przedsiębiorców. Badania w tej dziedzinie można
generalnie podzielić na dwie grupy: badania nad opracowaniem nowych lub ulepszonych stali o wymaganych
właściwościach użytkowych oraz badania nad uzyskaniem gotowych wyrobów użytkowych z określonego
asortymentu wyrobów stalowych.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć m.in. wdrożenie
w spółce Ferrostal Łabędy: technologii produkcji wlewków ciągłych ze stali z mikrododatkiem glinu o wysokiej podatności do kształtowania plastycznego oraz
technologii wytwarzania stali bezkrzemowych przeznaczonych do dużej redukcji przekrojów w procesie
ciągnienia oraz do pokrywania powłokami antykorozyjnymi. Natomiast jako przykład w drugiej grupie można wskazać wdrożenie w spółce Przeróbka Plastyczna
na Zimno technologii wytwarzania taśmy z narożami
kształtowymi ze stali sprężynowej.

6. STALE I WYROBY DLA INNYCH GAŁĘZI
GOSPODARKI

7. ZLECENIA RZĄDOWE

Wśród innych gałęzi gospodarki, na których potrzeby
prowadzone są w Instytucie prace wdrożeniowe należy
wymienić: budownictwo, górnictwo oraz przemysł maszynowy.
W latach 1997–2005 w Instytucie Metalurgii Żelaza wykonywane były prace badawcze służące uruchomieniu w Polsce produkcji dla budownictwa nowego

Oprócz projektów techniczno-technologicznych na
potrzeby przedsiębiorców Instytut realizuje prace analityczne i doradcze na zlecenia rządowe. W okresie
restrukturyzacji sektora stalowego Instytut był angażowany przez Ministerstwo Gospodarki do tworzenia koncepcji i planów realizacyjnych restrukturyzacji
przemysłu stalowego oraz do monitoringu przebiegu
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restrukturyzacji tej branży. Na podkreślenie zasługuje
monitorowanie w latach 2000–2008 przebiegu procesu
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz
bieżącego stanu sektora i rynku wyrobów hutniczych.
Monitoring ten obejmował przedsiębiorstwa hutnicze
korzystające z pomocy publicznej w aspekcie 12 elementów ich działalności.
Do tej dziedziny aktywności Instytutu należy również zaliczyć opracowanie scenariuszy rozwoju zaawansowanych technologii żelaza i stali w projekcie
Foremat, finansowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Scenariusze te wykonano
dla uznanych za najbardziej prawdopodobne do wdrożenia – nowych gatunków stali i technologii wytwarzania wyrobów konstrukcyjnych z tych stali. Scenariusze, rozumiane jako ramowe plany działań mających
na celu opracowanie i wdrożenie przemysłowe wytypowanych nowych technologii, opracowano dla trzech
klas stali: konstrukcyjnej o strukturze wielofazowej,
konstrukcyjnej o strukturze ultradrobnoziarnistej lub
nanoziarnistej i supertwardej bainitycznej o strukturze nanokompozytowej.
Instytut realizuje również prace na zlecenie Ministerstwa Środowiska w zakresie dostosowywania
przemysłu do wymogów UE, które obejmują: opracowanie przewodników branżowych w zakresie dopuszczalnych wielkości emisyjnych i parametrów technologicznych, wynikających z najlepszej dostępnej techniki
(BAT), konsultacje wniosków o pozwolenia zintegrowane oraz opracowanie założeń do Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 w sektorze hutnictwa
żelaza i stali i w przemysłach współpracujących: koksowym i materiałów ogniotrwałych.
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8. PODSUMOWANIE
Realizując strategiczne kierunki badań stosowanych, zgodne z priorytetami europejskiego rozwoju
przemysłu stalowego, Instytut Metalurgii Żelaza efektywnie służy gospodarce, nie zaniedbując jednocześnie
badań podstawowych w jego statutowych dziedzinach
działalności. Większość wykonywanych przez Instytut
prac jest podporządkowana obecnym lub najbliższym
potrzebom przedsiębiorstw, a ich wdrożenie przyczynia
się do poprawy innowacyjności, a przez to do uzyskania znaczących efektów ekonomicznych, ekologicznych
i społecznych. Baza tradycyjnych użytkowników opracowań Instytutu, jakimi są przedsiębiorstwa sektora
stalowego poszerza się na sektory użytkowników stali
i wyrobów stalowych.
Sumując dokonania Instytutu w minionym pięcioleciu należy uznać za wskazane rozwijanie jego aktywności w trzech kierunkach:
– Intensyfikacja międzynarodowej współpracy przy
realizacji projektów w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Fundusz Badawczy Węgla i Stali
– RFCS, 7. Program Ramowy – FP7, Norweski Mechanizm Finansowy – NFM, itp.);
– Dalsze pogłębianie współpracy z producentami wyrobów stalowych w Polsce, a w szczególności ArcelorMittal Poland, ponieważ biorąc pod uwagę potencjał
i potrzeby tej firmy zaangażowanie krajowych jednostek naukowych wymaga zintensyfikowania;
– Systematyczne poszerzanie oferty badawczej Instytutu na potrzeby użytkowników wyrobów stalowych,
a w szczególności energetyki, transportu, budownictwa i przemysłu metalowego (AGD), co należy wiązać z planami inwestycyjnymi ArcelorMittal Poland.
Podstawą do pomyślnej realizacji tych zamierzeń powinno być utrzymanie rozwojowego trendu potencjału
kadrowego i aparaturowego Instytutu.
Recenzent: Prof. dr Tadeusz Bołd

